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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

29. oldal Fennállása egyik legeredményesebb
évét zárta a Docugroup Győri Darts Club. A csa-
patból kiemelkedett Ihász Veronika, aki mindent
megnyert, amit lehetett.

10–11. oldal A szívkatéterezés hatékonyságáról, újabb lehe-
tőségeiről számol be prof. dr. Dézsi Csaba András kardiológus,
osztályvezető főorvos. Dr. Wentzely Edit bőrgyógyász főorvos
pedig a napozás ártalmairól értekezik, s ad hasznos tanácsokat.
Egészségügyi mellékletünkből arról is olvashatnak, hogy mire kell
figyelnünk, ha kisbabával utazunk a repülőn.

24. oldal Mai számunkban július séfje, Alexovics
Róbert ételei keltik fel az ínyencek kíváncsiságát.
Megtudhatjuk, hogyan készül a chilis fokhagymás
tészta füstölt kacsamellel. Desszertként vaníliás tej-
fölben sült túrós palacsintakarikákat ajánl. Jó főzést
és jó étvégyat kívánunk hozzá!

6–7. oldal Lehet, hogy a nemzet-
közi kézilabdaéletben jobban ismer-
tek, mint itthon – mondja Kelecsé-
nyi Ernő, az Audi ETO KC elnöke.
Úgy fogalmazott: az a céljuk, hogy
Európa vezető klubja legyenek.

4. oldal Az ismert üvegmű-
vész vall a városhoz való kötődé-
séről Miért szeretm Győrt? című
rovatunkban. A kulturális köz -
életben vállalt szerepéért Szent
László-díjjal tüntették ki.
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ezer, felsőoktatásba jelentkező diák sorsa dőlt el
csütörtökön este. A lapzártakor ismert adatok
alapján egyértelmű, hogy továbbra is nagyon nép-
szerű a győri Széchenyi István Egyetem, s a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Apáczai-karára is
sokan adták be jelentkezési lapjukat. Bővebb in-
formációk a felvi.hu portálon olvashatók.

141 4 hétig lesz zárva a Virágpiac tér az autósforgalom előtt,
mert megjavítják a tönkrement kőburkolatot és pálya-
szerkezetet. Ez idő alatt módosul a helyi járatok me-
netrendje is, jelentették be lapzártakor a virágpiacon.   

Szemtanúk. A rendőrség egy hétfőn
történt belvárosi baleset ügyében
várja szemtanúk jelentkezését. Kerék-
párost sodort el egy autós, majd se-
gítségadás nélkül távozott.

Dráma. Újra kellett éleszteni Kolozs-
vári Gábort a győri Graboplast Ví-
zisport SE versenyzőinek szolnoki
szálláshelyén, mert megállt a szíve. A
maratoni kenus világbajnok életét Ko-
vács Attila kajakos és Sztanity László
mentette meg. 

Szívtemetés. Pannonhalmán, a ba-
zilika altemplomában helyezték örök
nyugalomra Habsburg Ottó szívét. A
latin nyelvű, ökumenikus imádsággal
zárult szertartáson a családtagok
mellett a sajtó, s más érdeklődők is
részt vettek. A szívurna elhelyezése
után Sebestyén Márta énekkel bú-
csúzott Habsburg Ottótól a főtemp-
lomban. 

Labdarúgás. Megkezdte bajnoki
szereplését a Győri ETO. A Budapesti
Honvéd otthonában nyert csapatunk. 

Behajtás. Eredményes volt a GYŐR-
SZOL behajtási kampánya. Ezren ren-
dezték tartozásukat, mintegy 7 millió
forintot, derül ki a társaság jelenté -
séből.

Foglalkoztatottság. Bejelentették,
hogy a legfrissebb hivatalos adatok
szerint két éve nem volt olyan ala-
csony a munkanélküliség Győr-
Moson-Sopron megyében, mint az
idén júniusban. Csökkent a pálya-
kezdő álláskeresők száma is az el-
múlt hónapban. 

Polgárőrség. A februári tagtoborzó
felhívás után megalakult az Újvárosi
Polgárőrség. 

Megye. Megújul a magyar megye-
rendszer. Kara Ákos megyei alelnök,
győri önkormányzati képviselő sze-
rint az intézmények fenntartása he-
lyett főleg fejlesztéspolitikával foglal-
koznak majd. 

Fogyasztóvédelem. A Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Konzultációt ismer-
tették, valamint az Európai Fogyasz-
tói Központ munkáját mutatták be
lapzártánk idején Győrött.

NAPRÓL NAPRA
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Egy győri magánsze-
mély, Száraz Lajos őrzi
IV. Károly királyi esküjé-
nek másolatát, amin
Ottó mint trónörökös is
látható. A dokumentu-
mot az utolsó magyar ki-
rály és osztrák császár
legidősebb fia, Habs-
burg Ottó kézjegyével
látta el első győri látoga-
tásakor.

– Közel 600 törté-
nelmi dokumentum van
a gyűjteményemben,
ennek egyik darabja IV.
Károly esküjének máso-

lata, ahol Ottó trónörö-
kös is látható. A rajz egy
színes litográfia, tehát
kőnyomat – mondta
Száraz Lajos. – A csá-
szári-királyi udvarban
mindig szokás volt, hogy
jeles alkalmakhoz vala-
milyen emlékdokumen-
tum készült, így ennek
is ilyen funkciója lehe-
tett – véli a tulajdonos.

A hónap elején el-
hunyt Habsburg Ottó
1990. június 26-án járt
először Győrben, ekkor
megkoszorúzta apja, IV.
Károly emléktábláját a
Káptalandombon. Szá-
raz Lajos itt mutatta
meg neki a dokumentu-
mot, aminek azért örült
nagyon, mert azt hitte,
hogy minden ilyen
emlék elveszett a törté-
nelem sodrásában.
Habsburg Ottó a róla
készült rajz mellett kéz-

Győrött őrzik IV. Károly
esküjének másolatát

Biztonság
Elválasztó korlátsort
építettek ki Szabadhe-
gyen a József Attila
utcai felnőttorvosi ren-
delő előtt az úttest és a
járda közé. Az érintett
területen megszűnt a
szabálytalan parkolás,
így folyamatosan belát-
ható lett a keresztező-
dés, és biztonságossá
vált a gyalogosok közle-
kedése is. A munkálato-
kat Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester és
Hajszán Gyula önkor-
mányzati képviselők
kezdeményezésére a
győri útkezelő szerve-
zet bonyolította le.

Esélynap 
A 19 megyében és Bu-
dapesten megrende-
zett programokon több
ezer ember megfordult.
A sokszínű programo-
kon keresztül saját él-
ményeik alapján is
megtapasztalhatták az
érdeklődők, hogy mit
jelent hátrányos hely-
zetűnek lenni. A feszti-
vál keretében írták ki
az Egy szoknya, egy
nadrág vers- és novella-
író pályázatot. Az orszá-
gos szintű megméret-
tetésen Győrből közép-
iskolás korosztályban
vers kategóriában
Szabó Veronika Anna,
novella kategóriában
pedig Kovács Borbála 3.
helyezést ért el.

Parkolás
Sikeres a mobilparkolás
Győrben. A GYŐR-SZOL
májusban vezette be a
fizetőparkoló-hálózat-
ban a mobiltelefonnal
történő jegyvásárlás le-
hetőségét. Erre mód
nyílik elő zetes regiszt-
ráció és egyenlegfeltöl-
tés nélkül is, vagy az
Első Mobilfizetés Elszá-
moló Szolgáltató Zárt-
körűen Működő Rész-
vénytársasággal kötött
szerződés és egyenleg-
feltöltés alapján.

jegyével látta el az ira-
tot, ami mára kicsit el-
halványult, de tisztán
olvasható az aláírása, il-
letve az általa odaírt
dátum: Győr, 1990. jú-
nius 26.

Száraz Lajos már
1973 óta őrzi ezt a tör-
ténelmi példányt, ami a
dokumentumgyűjtemé-
nyében azért is különle-
ges darab, mert a Pan-
nonhalma melletti Ámán -
don élt Simon-Rédl csa-
lád archívumából szár-
mazik. Simon-Rédl Bé -

la magyar királyi testőr,
illetve a bécsi császári
udvar lovagmestere
volt. Sok kitüntetésben
részesült, még Ferenc
Józseftől is kapott köz-
vetlen kitüntetést. IV.
Károly 1916. december
30-án, Budapesten tett
esküjének eseményein
minden bizonnyal jelen
lehetett, ezért volt a
családi gyűjteményük
becses darabja ez a do-
kumentum – magya-
rázza a gyűjtő. 

Simon-Rédl Béla
1859-ben született, de
időskorában, még az
1930-as években is jó
egészségnek örven-
dett. A Pannonhalma
melletti ámándi birto-
kukon halt meg, ott te-
mették el a családi krip-
tában. Fia Zoltán csá-
szári-királyi huszár fő-
hadnagy volt. 
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Hogy valóban hosszú-e a
nyári vakáció, és kell-e vál-
toztatni a szünidő időtarta-
mán, mindenki mérlegelje
saját környezetében. Az bizo-
nyos, hogy a szülőknek a
munkahelyi elvárások és le-
terheltség mellett nem egy-
szerű feladat, hogy csemeté-
jük közel két és fél hónapig
tartalmas időtöltéssel, hasz-
nosan, és főként felügyelet
mellett töltse a kánikulai he-
teket. Nem mindenhol van
„bébicsősz” nagyszülő, vagy
anyagi háttér táborból tá-
borba íratni a gyerekeket.
Azokat a fiatalokat pedig,
akik ezeket a napokat az
utcán csellengve töltik,
könnyen utoléri a baj. 

Győrben három városrész
egy-egy iskolája tárta ki a ka-
puit nyáron, hogy a kábító-
szer alternatívájaként – til-
tás helyett – tartalmas idő-
töltést kínáljon a gyerekek-
nek. Marcalvárosban a PÁ-
GISZ, Adyvárosban a Fekete-
iskola, Sziget-Újvárosban
pedig az Eötvös-iskola kínál
programokat a sporttól a
filmvetítésen keresztül a
kézműves foglalkozásokig. A
felügyelő pedagógusok bérét
a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum finanszírozza a győri
önkormányzat által biztosí-
tott keretből. 

A győri önkormányzatnál
felismerték, azonnali lépé -
sekre van szükség. A statisz-
tika ugyanis riasztó. 

Miközben anyagi haszon-
szerzésből gombamód szapo-
rodnak az olyan nyári tábo-
rok, amelyek nem elsősor-
ban a fiatalok épülését, sok-
kal inkább a táboroztatók
anyagi gyarapodását szolgál-
ják – például azok a túlélő-
és kommandóstáborok, ahol
fegyver-összeszerelésre ta-
nítják a 12-14 éves gyereke-
ket –, óriási, a társadalom ér-
dekeit szem előtt tartó igény
mutatkozik a prevenciós
programokra, az értéket
nyújtó és felelősségre ne-
velő együttlétekre. Jóllehet,
ilyen táborokban nem lehet
ütni, vágni és célkeresztbe
venni a másik embert, vi-
szont fel lehet hívni a fiata-
lok figyelmét, hogy nem az a
„menő”, aki erővel le tud
győzni másokat, vagy kipró-
bálja a különböző partidro-
gokat. Sokkal inkább az, aki
ellen tud állni a kábítószer, a
bandázás csábításának,
képes segíteni a bajba jutott
társainak,  vagy éppen gon-
dozni tud egy állatot.

Győrben vannak fiatalok,
akiknek ezzel telik a szün-
idő. És ehhez nem is elég
hosszú a vakáció. 

Bakács László

A vakáció

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Mindennap cselekedj jót! – ez a
filozófiája Sárvári Tibornak, aki a
napokban vehette át a Város-
háza ezüst emlékérmét Borkai
Zsolt polgármestertől. A polgár -
őr mentette meg annak a kis-
gyermeknek az életét is, aki a
Győrkőcfesztiválon a vízbe esett.
Csapatával szinte naponta hős-
tetteket hajtanak végre.

Sárvári Tibor régen a Nagybajcsi Ha-
lászati Felügyelőségnél dolgozott,
mintegy 10 éve pedig a Rába Futómű
Kft.-nél logisztikus.

A Felső-Dunai Vízi Polgárőrséget
ebben az évben alapította egy baráti
társaság, Sárvári Tibor Perjés Fri-
gyes hívására csatlakozott a csapat-
hoz. A polgárőrség minden olyan
programon jelen van városunkban,
ami vízhez kapcsolódik.

Sárvári Tibor így vett rész az idei
Győrkőcfesztiválon is. Lélekjelenlété-
nek köszönhetően nem torkollt tra-
gédiába a mosolyról szóló rendez-
vény. Neki ugyanis élesben is bizonyí-
tania kellett.

– Sikításokra lettem figyelmes,
majd láttam, hogy egy 3-4 év körüli
gyermek biciklivel a folyó felé hajt,
aztán szaltózva a vízbe esik – kezdi a
történetet a polgárőr.

A fiú nem tudta megállítani kerék-
párját a meredek parton. 

– Azonnal, gondolkodás nélkül
utánaugrottam, ám az első merü-
lésnél csak a biciklit sikerült megta-
lálnom. A második lélegzetvételnél
értem el a fiút, akit az ár már két
méterrel arrébb sodort. A gyer-
meket egy idegen vette el tőlem,
majd én is a partra kapaszkodtam,
hogy megszárítkozzam – idézi fel,
majd hozzáteszi: 

Kisgyermeket
mentett ki a vízből

– Mivel nekem is hasonló korú
unokám van, összeszorult a szívem a
remegő kisfiú láttán. Pár perc múlva
zokogó édesapjával köszönték meg,
hogy kimentettem. Csak ezután fog-
tam fel, hogy mi is történt..

A Felső-Dunai Vízi Polgárőrségnek
mindennap akad munkája, a héten pél-
dául bajba került, úszni nem tudó eve-
zősöket segítettek a partra, de már
húztak a stégre a kimerültségtől le-
gyengült német kenust is.

Sárvári Tibor szerint a legjobb, ha
meg tudják előzni a baj: figyelmezte-
tik a kajakosokat, amennyiben aka-

dály van a vízen, a motorcsónakoso-
kat pedig a megfelelő sebesség be-
tartására ösztönzik. A polgárőr hang-
súlyozta, a felelőtlen gyorshajtók sok
kárt okoznak a kisebb hajósoknak, a
horgászoknak, és zavarják a szabad
strandon pihenőket is. Mindemellett
a partot is szemmel tartják.

Borkai Zsolt polgármester a na-
pokban megköszönte Sárvári Tibor-
nak a bátor cselekedetét és hihetet-
len lélekjelenlétét, valamint kiemelte,
hogy ez a köszönet mindazoknak
szól, akik a városi eseményeken az
emberek biztonságát szolgálják. 

A második
lélegzetvételnél
értem el a fiút
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Ne csak
a média
cirkuszában
éljünk

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

– Én egy olyan iparművész vagyok,
aki szerte az országból kap feladato-
kat. Ezek a munkák nem mindig kö-
tődnek Győrhöz, de valahogy min-
dig erre a városra ütnek vissza” –
jelzi Hefter László, hogy akkor is a
Rába-parti város hírnevét öregbíti,
amikor éppen máshol dolgozik. Az
eredetileg budapesti üvegművész
1976-ban került a kisalföldi megye-
székhelyre.

– Valójában itt kezdtem el min-
dent. Megpályáztam és megkaptam
egy műteremlakást. Ekkor még nem
tudtam pontosan, mit fogok Győr-
ben csinálni, az itteni emberek, ha-

Hefter László: „Számomra
Győr a családot jelenti”

Pannon-
halma
Hefter László tíz
évig dolgozott a pan-
nonhalmi apátság
ólmozott üvegabla-
kainak restaurálá-
sán, és a ‘90-es évek
elején volt lehető-
sége, hogy vegyen a
monostor lábánál
egy telket, amelyre
EU-s támogatással
egy galériát épített.

„Ez egy nemzetközi
művészeti kiállítás,
ahol nemcsak magyar,
hanem holland,
német, angol művé-
szek munkái is ki van-
nak állítva. Nagyon
fontos, hogy a minősé-
get, a szakmai tudást
is be lehessen mutatni
itt, hogy az idelátoga-
tók lássák, hogy aki kö-
tődik valamilyen szak-
mához, az bármit el
tud érni. Világszínvo-
nalú dogokat lehet lét-
rehozni. Mindegy,
hogy mérnök vagy jo-
gász  vagy-e, ha a szí-
ved, a tudásod, a kul-
túrád szerint próbálsz
alkalmazkodni a dol-
gokhoz, és próbálod a
terveidet kreatívan
megvalósítani, akkor
bármit el lehet érni –
véli az üvegművész.

Szent
László-díj
Hefter László Fe-
renczy Noémi-díjas
üvegművész a győri
kulturális közéletben
vállalt kiemelkedő
szerepe, valamint
több évtizedes, magas
színvonalú üvegmű-
vészeti és restaurátori
munkája elismerése-
ként megkapta a
Szent László Érem
díjat. Az elismerésről
így nyilatkozott: „A
kultúráért dolgozni
nem valamiféle abszt-
rakt fogalom, hanem
egy mindennapi tevé-
kenység. A művészek
azzal foglalkoznak,
hogy alakítsák a kör-
nyezetüket, tanítsa-
nak, kreativitásra ne-
veljenek.  Új szellemi és
gyakorlati irányokra
mutassanak rá, ame-
lyekkel van esély gon-
dolkodásunkat jobb
irányba vinni.”

tások, befolyások, élmények, felada-
tok határozták meg, hogy hogyan
alakul a pályám. Dolgozni, tanítani,
aktuális feladatokat megoldani jöt-
tem ide, a kultúra és a művészet te-
rületén, Győrből kiindulva, itthon és
külföldön. Az elmúlt 35 évben a mes-
ter városszerte letette a névjegyét,
gondoljunk csak a bíróság, az Apor-
iskola, az ítélőtábla ablakaira, vagy
a Szent László-herma mögötti,
Szent Istvánt és Szent Imrét ábrá-
zoló üvegablakokra. 

– Győrben azt szeretem a legjob-
ban, hogy itthon vagyok, közvetlen
kapcsolatban az emberekkel. Ha ki-
megyek az utcára, ismerős arcokat
látok, nem kell, hogy személyes
kapcsolat legyen közöttünk. Sok
emberrel hasonlóak az érzéseim, él-
ményeim, a mindennapi problé-
máim.  Ezek alakítanak minket, ötle-
teket adnak, ezeken akarunk változ-
tatni, ezek vihetnek új irányba, sar-
kallhatnak kockázatvállalásra, kez-
deményezésre. A kreativitás egy-
fajta tanítójaként ezeket próbálom
átadni az embereknek, hogy tegyék
szebbé a környezetüket, hogy ne
csak a média és a gazdaság cirku-
szában éljenek, hanem vegyék
észre azokat az értékeket, amik itt a
városban vannak. 

Hefter László nemcsak a tárgyi ér-
tékeket tartja fontosnak, hanem azo-
kat is, amelyek az itteni emberek szí-
vében felhalmozódtak az évszázadok
alatt. Sokszor feledékenységbe me-
rült, percekké összetömörödött éle -
tekről beszél, amelyek belső világa
nyomott hagyott a városon. A régiek
közül kiemeli Lederer Ágostont, aki-
nek jelentős szerepe volt a századfor-
dulón Győr iparának alakításában,
de emellett szociális érzékenysége
és a kultúra iránti elkötelezettsége
miatt is szívesen emlékezünk rá.

– Hogy a jelenünket és jövőnket
építeni tudjuk, ahhoz az kell, hogy
ilyen családiasan éljünk itt Győrben,
mint ahogy élünk. Számomra Győr a
családot jelenti, ahol közvetlenebbül
szólhatok az emberekhez. Fontos,
hogy megfigyeljem köztük a jót és a
rosszat, ez rengeteg titkot rejt, mű-
vészként ezek megfejtésére vállal-
koztam. A művészek aktívan részt
vesznek a jelen alakításában, gondol-
junk csak bele, ők terveznek a fogke-
fétől a háztetőig sok mindent. Ők
őrzik a múltat, ők őrzik azokat a dol-
gokat, amik értékek és élmények vol-
tak az előttünk járó generációknak.
Nagyon fontos ezek ápolása, mert ha
nem így teszünk, akkor a mi emlé-
künket sem fogják ápolni a jövőben.
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A kormány 2,1 milliárd forintos
támogatást folyósít az Audi új
győri autógyárának többletbe-
ruházásához, a háromszáz főt
foglalkoztató karosszéria-prés-
üzem létesítéséhez – erősítette
meg Győrben Becsey Zsolt, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
külgazdaságért felelős államtit-
kára. Ez az összeg az Audi koráb-
ban megítélt, 11,2 milliárd forin-
tos támogatásához társul.

A présüzem építését az új győri
Audi-gyár alapkőletételén jelentette
be Rupert Stadler, az Audi AG igaz-
gatótanácsának elnöke. A német au-
tógyári vezető kifejtette: a beruházás
további 300 munkahelyet jelent,
amely a tavaly közölt 1800 helyett
2.100 állás létesítését biztosítja.

„A magyar kormány döntése értel-
mében mintegy 5-5,5%-os támoga-
tási intenzitás jelenik meg az Audi-
fejlesztésnél. Azért emeltük fel a tá-
mogatást, mert a magyar államnak,
a kormánynak és a magyar gazda-
ságnak is jól felfogott érdeke, hogy
az Audi minél tovább itt maradjon.
Gyakorlatilag azt lehet mondani, ami
elhangzott a július 7-i alapkőletétel-
kor is, hogy a négy teljes Audi-verti-
kum egyike Győrben épül ki. Ennél a
kiegészítő szakasznál, amelyet né-
hány napja bejelentettünk, a teljes
gyártás egyik legfontosabb eleme je-
lenik meg, nevezetesen a présüzem
megvalósítása, ami eddig Magyaror-
szágon nem volt jellemző, tehát az
Audi és a Mercedes révén fog ez a
profil megjelenni a hazai autógyár-
tásnál” – mondta a Nemzetgazda-
sági Minisztérium államtitkára a
Győr Plusznak. 

Becsey Zsolt úgy véli, egy feltö-
rekvő gazdaság számára, mint ami-
lyen a magyar, komoly fegyvertény
egy olyan beruházás megvalósulása,
amely láthatóan nem néhány évre,
hanem hosszabb időre datálódik.
Ahhoz pedig, hogy hazánk mielőbb
erős, stabil pozíciókat szerezzen,
szükség van az Audihoz és a Merce-
deshez hasonló gigaberuházásokra,
a Csornán megvalósuló napelem-
gyárhoz hasonló, a nemzetközi ér-
deklődést bizonyos térségek iránt
felkeltő fejlesztésekre, valamint a
hazai begyártó cégek helyzetbe ho-
zására, és a magyar vállalkozások
számára új piacok teremtésére.     

„Nekünk kimagasló érdekünk,
hogy egy komplex, ráadásul magas

Becsey Zsolt államtitkár: „A győri 
csúcsberuházás állami támogatása 
három éven belül megtérül”

színvonalú beruházás valósuljon
meg, hiszen itt három új Audi-típus-
nak a premierje lesz, így nyilvánvaló,
hogy a technológia és a fejlesztés is
a legmodernebb kell, hogy legyen. A
győri gyárba nem kifutó modellek ki-
telepítése történik majd, hanem va-
donatúj modelleknek a bemutatójára
és gyártására fog sor kerülni. A tá-
mogatás nemcsak a magas foglal-
koztatottság miatt érdekünk, hiszen
amit közvetlenül bevállalt a német
gyár, az már most 2.100 új munka-
hely megteremtése, hanem azért is,
mert ők ezzel a teljes komplexitással
megteremtették annak is az esélyét,
hogy 5-6-8 év múlva, ha jól alakulnak
a kölcsönös elvárások, akkor ezt
jócskán tovább tudják még fejlesz-
teni. A területük meglesz hozzá, és
ez nagyon fontos szempont” – így a
külgazdaságért felelős államtitkár. 

Becsey Zsolt szerint minden be-
fektetett magyar adóforintnál – tör-
ténjen az a termelői szektorban, a
gazdaságban vagy más területeken
– mindig szem előtt kell tartani a ha-
tékonyságot és a megtérülést. 

„Az Audi-fejlesztés vonatkozásá-
ban három éven belül a teljes állami
támogatás megtérül, sőt, a harma-
dik év végére az államháztartás nye-
rőben van, nem is beszélve a helyi

adóbevételről, ami Győrben jelentke-
zik. A végső szempont pedig, hogy
ami itt készül, az olyan magas szintű
technológiai gyártás, amelynél azt
reméljük, hogy input oldalon nagyon
sok magyar beszállító tud megje-
lenni, ami a kormány számára rend-
kívül örvendetes.” 

Becsey Zsolt úgy véli, a VW-cso-
porttal kötendő kiegészítő megálla-
podással az Audi új győri gyárának
beruházási értéke meghaladja az
egymilliárd eurót. Az államtitkár, aki
a magyar kormány tárgyalódelegá -
cióját vezette a német autógyárral

folytatott megbeszélések során, azt
mondta: rendkívül bonyolult egyezte-
téseken, konzultációsorozaton jutot-
tak túl. Úgy vélte, a siker óriási elis-
merés annak a sok száz köztisztvise-
lőnek, a Natura 2000 képviselőitől
kezdve a Fertő-Hanság Nemzeti
Park, a nemzeti beruházás-ösztön-
zési ügynökség munkatársain ke-
resztül a minisztériumi szakappará-
tusig bezárólag, akik részt vettek a
megvalósítás előkészítésében, hogy
ez a beruházás elindulhat.

„A köztisztviselői és közszolgálati
kar óriásit nyújtott ezalatt a 14 hónap
alatt” – jelentette ki Becsey. A kor-

mányfő és a cégvezető tavaly szep-
temberben jelentette be, hogy a jár -
mű gyártó cég 900 millió eurós fejlesz-
tést hajt végre a nyugat-magyaror-
szági telephelyen. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter három
hónappal később közölte, hogy az Eu-
rópai Unió kiemelt közérdekre hivat-
kozva jóváhagyta a beruházásban
érintett Natura 2000 területek átminő-
sítését, zöld utat adva ezzel a fejlesz-
tésnek. Eredetileg úgy volt, hogy az
Audi-fejlesztés 11,2 milliárd forintos
állami támogatást kap, ez az összeg
egészül ki most a további, 2,1 milliár-
dos finanszírozással. 

A kormány
további
2,1 milliárd
forinttal
támogatja
az Audi
fejlesztéseit 
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Az irodája ajtaján még Vanyus Attila névtáb-
lája látható. Még nem volt idő lecserélni?
Esetleg tiszteletből maradt kint?

Nincs ennek jelentősége. Nem ez volt az első
dolgunk. A korábbi elnöknek járó tisztelet másból
kell, hogy kiderüljön. Mindig jól tudtam Attilával
együtt dolgozni, örülök, hogy barátomnak vallha-
tom őt, és annak is, hogy itt marad, és úgy is, mint
a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke és a Női
Liga elnöke segíti tovább a klubot. 

Hogy kell elképzelni az örökös tiszteletbeli
elnök szerepkörét?

Abban egyeztünk meg, hogy főként az utánpót-
lás-nevelésben, a tehetségek kiválasztásában lesz
nagyobb szerepe Attilának, illetve remélem, hogy
aktívan részt vesz ez évi céljaink elérésében.

Bakos István kapusedző munkájára azon-
ban nem számít a továbbiakban. Helyette
Danyi Gábor került a szakmai stábba. Lesz-
nek még változások?

A szakmai munka nem az a terület, ahol válto-
zásokat szeretnék látni, úgy gondolom, a vezető-
edző, Konkoly Csaba felkészült a feladatra. Bakos
István lejáró szerződését azért nem újítottuk meg,
mert úgy vélem, hogy a csapategység kialakításá-
ban egy teljes értékű másodedző többet tud segí-
teni. A segítőké egy külön szakma, nagyon kevés
igazi, jó értelemben vett másodedző van, Danyi
Gábor pedig ilyen, ezért esett rá a választás.
Bakos Istvánnal probléma nélkül tudtunk együtt
dolgozni, semmi más nincs a döntés hátterében,
mint hogy úgy éreztük, a vezetőedzőnek nagyobb
támogatásra van szüksége.

A vezetőedző támogatása tehát megol-
dott, a klubét befolyásolja valamilyen szinten
az elnökváltás?

Nem, továbbra is itt van mögöttünk a város és
az Audi, ez olyan hátteret jelent, amivel nagyon
kevés csapat rendelkezik a kontinensen – a férfi-
klubokat is beleértve. Igenis szükség van arra,
hogy megmutassuk partnereinknek, hogy képe-
sek vagyunk jelenlegi pozíciónkat stabilizálni és
tovább erősíteni. Ehhez Győrött a lehetőségek
adottak, nem is beszélve az új sporttámogatási
rendszerről, ami kiváló lehetőséget biztosít. 

Stabilizálni és tovább erősíteni... Hova
akar eljutni?

Középtávon azt szeretném elérni, hogy Európa
vezető női klubja legyünk. Az alapvető eredmé-
nyességen túl számomra ez azt jelenti, hogy ve-
zető státus illessen meg minket pénzügyileg, gaz-
daságilag és a nemzetközi megítélésben egyaránt.
Egyébként, ami az utóbbit illeti, eredményeink
alapján régóta az élmezőnyhöz tartozunk. Látni
kell ugyanakkor, hogy jelentős különbségek van-
nak a férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligája kö-
zött. Számomra fontos, hogy a női BL-t, mint ter-
méket közelebb vigyük a férfiak versengéséhez.
Szerencsénk van, hogy a nemzetközi szövetség

„Lehet, hogy a nemzetközi
kézilabdaéletben jobban
ismertek, mint itthon”

Ez nem
a magamutogatásról
szól, hanem
hogy együtt érjünk el
eredményeket

Elég volt egyszer élőben kézilabdát
látni, hogy egész életemre megfog-
jon. Egyrészt, mert labdával játsszák,
másrészt, mert már 20 évvel ezelőtt
is változatos, gyors, eseménydús
volt – vall a sportághoz való vonzó-
dásának okairól Kelecsényi Ernő. A
Győri Audi ETO KC nemrég megvá-
lasztott, 51 éves elnöke mindig a
Duna közelségében élt, Lábatlan
községben nőtt fel. „Gyerekkorom-
tól kötődtem a sporthoz, amit
abban az időben a futball jelentett.”
Ám 17 évesen egy térdsérülés más
pályára irányította, és az érettségit,
majd az egyetemet követően pénz-
ügyi irányba indult el. Az OTP-hez
került, ahol a több mint három évti-
zed alatt folyamatosan lépkedett fel
a ranglétrán egészen a pénzintézet
szlovák leánybankjának elnök-ve-
zérigazgatói posztjáig. „32 évet egy
cégnél akkor tud eltölteni az ember,
ha mindig megtalálja azt a motivá-
ciót, amire szüksége van. Én 2-3
évente új beosztást vagy új felada-
tot kaptam.” 2010-ben négy év után
lejárt a menedzseri szerződése, és a
megváltozott külső és belső környe-
zet miatt továbblépett. „Az ember
gondol a professzionális karrierjét
követő időszakra is” – így szerzett
résztulajdont egy pozsonyi magán-
iskolában, amelynek pénzügyi irá-
nyítását végezte. A Cambridge Egye-
tem akkreditációjával rendelkező
nemzetközi iskolába 2-től 18 éves
korukig járnak elsősorban diploma-
ták, üzletemberek gyerekei. A sport-
tól sem a banki évek alatt, sem
utána nem szakadt el, húsz éve kö-
tődik a győri női kézilabdához. „A
klub elnökségébe Szaló Tiborhoz fű-
ződő barátságom miatt kerültem,
miután ő visszatért külföldi edzős-
ködéséből, és újra az ETO férficsapa-
tának edzője lett.” Az utóbbi 7-8
évben már mint a klub alelnöke te-
vékenykedett, innen lépett épp egy
hónapja eggyel feljebb. Pozsonyban
él új kapcsolatában. Korábbi házas-
ságából született két fia közül a 24
éves Milán Pesten stylist, a 22 éves
Ákos pedig egyetemista. „Jól érzem
magam a bőrömben, a családom és a
feladataim jól kiegészítik egymást.”
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felkészültek az életre, hiszen számolnunk kell
azzal is, hogy közülük nem mindenki tud majd a
kézilabdából megélni. Szintén nagyon fontos,
hogy eddig egy lépcsőfok hiányzott az utánpótlás-
képzésből. A kiöregedett ifisták óriási különbség-
gel szembesültek a nemzetközi szintű csúcskézi-
labda és az addigi kihívások között. Sokan elvérez-
tek, ezért idén a második csapatot is szeretnénk
feljuttatni az NB I-be. Szeretnénk, ha ezek a fiata-
lok itt játszanának egy-két évet, és aki megállja a
helyét, maga váltja meg a jegyét az első csapatba. 

Sokan kritizálták a kommunikációt elődje
ideje alatt. Ezen változtat-e, illetve vannak-e
már erre nézve tervei?

Egy klub alapvető ismérvei közé tartozik, ho-
gyan és mit kommunikál. Fontos, hogy a döntések
hátteréről csak azok tudjanak, akikre ez tartozik.
Ugyanakkor természetes, hogy a meghozott, pub-
likus döntéseket profi módon kommunikáljuk a
nyilvánosság felé. A sorrendiségre kell figyelni
ebben a kérdésben: először az tudja meg a dön-
tést, akire tartozik, és utána a közvélemény. Koráb-
ban ennek be nem tartásából többször volt prob-
léma. Másfajta kommunikációt szeretnék, mindig
az szólaljon meg, aki a leginkább kompetens egy
kérdésben. Én csak akkor szeretnék a jövőben nyi-
latkozni, ha a klub egészét érintő kérdésekről van
szó. Nem vagyok elégedett a honlapunkkal sem,
pedig ez ma a kommunikáció első számú forrása.
Változtatni akarok ezen a téren is, de ez nem megy
gyorsan, mert szerződések kötnek.

Mostanáig a sportban kevésbé tájékozot-
tak nem igazán ismerték a nevét. Mondhat-
juk, hogy ön volt az egyik szürke eminenciás
a klubban?

Nem szeretem ezt a kifejezést. Nem voltam lát-
ható, mert nem volt ok arra, hogy előtérbe kerül-
jek. Aktív részese voltam az elnökség munkájának.
Régóta alelnökként vittem a nemzetközi ügyeket,
sokszor voltam csapatvezető külföldön, lehet,
hogy a nemzetközi kézilabdaéletben jobban is-
mertek, mint itthon. Ez a dolog nem a magamuto-
gatásról szól, hanem arról, hogy érjünk el együtt
eredményeket. 

Az OTP-től való távozása után is Szlovákiá -
ban maradt. Ennyire megtetszett önnek Po-
zsony?

Ott élek a családommal, emellett sikerült olyan
üzleti és baráti kapcsolatokat kialakítanom, ame-
lyek lehetővé tették, hogy konszolidált életkörül-
ményeket alakítsak ki, ami nem adott okot arra,
hogy váltsak. Pozsony egyébként is egy élhető
város. Európában élünk, és a Győr–Pozsony–Bécs
háromszögben majdnem mindegy, hogy az ember
hol hajtja álomra a fejét. Mindegyik elérhető egy
órán belül, más kontinensen ez a távolság elfoga-
dott. Szeretném, ha a klubban is ilyen szemlélet
honosodna meg a kapcsolatépítést illetően. 

Harminckét év az OTP-nél, 20 év eddig a
női kézilabdában. Hűséges típus?

Igen. Házasságban is 26 évig éltem. Nem va-
gyok egy vándormadár. Talán már 32, 26 vagy 20
évem nincs az ETO élén, de szeretném a közép-
távú terveimet megvalósítani. 

székhelye Bécsben található, ezt a közelséget
pedig ki kell használni, olyan kapcsolatokat kell
építeni, melyeken keresztül befolyásolói lehetünk
a nemzetközi kézilabdaéletnek. 

A Bajnokok Ligája mindig központi kérdés,
itt mi a cél?

A döntőbe kerülés, emellett szeretném, ha
megnyernénk a hazai bajnokságot és a Magyar
Kupát. Jó lenne, ha rövid távon igazi, nagybetűs
csapat alakulna ki ezekből a sztárjátékosokból,
akik a magyar, skandináv és ex-jugoszláv iskolát
képviselik. A játéktudásuk felől senkinek nem
lehet kétsége, de ettől függetlenül csapatként is
kell, hogy működjenek. Mi, akik nem tudunk a pá-
lyán gólt dobni, arra fektetjük a legnagyobb hang-
súlyt, hogy ennek feltételei maximálisan adottak
legyenek. 

Az utánpótlás mennyire tudja kiszolgálni
ezeket a célokat?

Középtávú céljaim között kiemelt szerepet tölt
be az utánpótlás. Afelől, hogy ez magyar szinten
erős, nincsenek kétségeim, hiszen szinte mindent

megnyerünk. Úgy gondolom, nemzetközi szinten
is az, hiszen a korosztályos válogatottak gerincét
régóta győri játékosok alkotják. Érdekes kontraszt,
hogy a férfi juniorválogatott keretében jelenleg
nincs egyetlen veszprémi kézilabdázó sem, holott
ők az ország vezető klubja. A mi utánpótlás-neve-
lésünk máshogy néz ki, ezen a téren is élen járunk.
Azt szeretném, ha ezek a játékosok felnőttként is
nemzetközi szintet ütnének meg, komolyan gon-
dolom, hogy öt éven belül lehetséges csak ma-
gyar játékosokkal a Bajnokok Ligája megnyerésé-
ért harcolni. Ahogy végignézem a klub utánpótlá-
sát, húsz-harminc tehetséget látok, akikben
benne van a potenciál. Ha jól sáfárkodunk a tehet-
ségükkel, és megfelelő szintű játéklehetőséget tu-
dunk nekik biztosítani, elérhető a célkitűzés. 

A háttérbázissal kapcsolatban várhatók-e
újdonságok?

Szeptembertől elindítjuk az akadémiai képzést
a Bercsényiben, és szeretnénk, hogy itt ne „csak”
nemzetközi szintű kézilabdázókat neveljünk, ha -
nem olyan embereket, akik nyelveket beszélnek,

Interjú Kelecsényi Ernővel,
a Győri Audi ETO KC elnökével



8 / + / 2011. július 22.

A HÉT TÉMÁJA  INGATLAN

Az Audi
a húzóerő?
Sok ingatlantulajdonos
arra számít, hogy a kö-
zelmúltban építeni
kezdett új Audi-gyárba
érkező dolgozók hama-
rosan fellendítik az in-
gatlanpiacot, és a szá-
mukra szimpatikus
áron tudják majd érté-
kesíteni lakásukat, csa-
ládi házukat. Az álta-
lunk megkérdezett két
ingatlanszakértő azon-
ban arra számít, hogy
még jó pár évbe telik,
mire a 2.100 új munka-
helyet teremtő beruhá-
zás érezteti hatását.
Leg először ugyanis
nem az eladó, hanem a
kiadó lakásokat fogják
keresni a máshonnan
ideérkezők. Az albérle-
tek piacát amúgy sem
viselte meg a válság, hi-
szen a megváltozott hi-
telfeltételek miatt
sokan bérelni kénysze-
rültek a vásárlás he-
lyett. Neumann Judit
szerint szinte napok
alatt kiadható egy jól
beárazott lakás. Molnár
Kristóf ezt még azzal
fejeli meg, hogy a bér-
beadók válogathatnak
is, hogy kinek adják ki
tulajdonukat. Az olcsó
paneltől kezdve egé-
szen a havi 1500 euró-
ért kiadott ingatlano-
kig mindenre van je-
lentkező. A bérlő szá-
mára általában az
egyedi fűtés és az ala-
csony közös költség a
fontos, de a bérleti díj
csökkentésével ennek
hiánya is kompenzál-
ható. Az albérleti piac
annyira lendületben
van, hogy a lakópar-
kok helyett több vállal-
kozó már tudatosan
bérházakat épít. 

És ha már az Auditól
indultunk ki, érdemes
megjegyezni, hogy a
bővítésnek köszönhe-
tően lassan kezd ismét
beindulni az ipari, ke-
reskedelmi ingatlanok
piaca is, ami jelentős,
mintegy 70 százalékos
visszaesést élt meg a
válság kirobbanása
után. Az autógyár-beru-
házás kapcsán a lehet-
séges beszállítók már
érdeklődnek a szá-
mukra megfelelő telep-
helyek után.

Ingatlanpiaci kórkép:
hol tartunk most?

hogy a lakosság fele további áre-
sésre számít ezen a területen. Ennek
ellenére ő 2012-től – ugyan kismér-
tékű, infláció alatti, de – áremelke-
dést prognosztizál. 

Hasonlóan vélekedik a rövid távú
kilátásokról Neumann Judit, a Pan-
non-tér Kft. ügyvezetője, aki az év
második felére mindenképpen a ke-
reslet további élénkülését várja, ami
az ingatlanárak 5 százalék körüli nö-
vekedését hozza majd magával. Az
ingatlanszakértő egyébként úgy véli,
Győrben a legnagyobb eséllyel azo-
kat a lakásokat lehet eladni, amelyek
helyileg Révfaluban, Nádorvárosban
vagy a belvárosban találhatók, 10
éven belül épült házban vannak (ma-
ximum a második emeleten), egyedi
fűtésűek, erkélyesek és 13-15 millió
forint körüli áron kínálják őket. Eze-
ket főleg a befektetési céllal vásáro-
lók keresik, tehát azok, akik többsé-
gében készpénzzel tudnak fizetni. 

Akik olcsóbban szeretnének la-
káshoz jutni, azoknak lehet jó hír,
hogy bár a panellakások árcsökke-
nése megállni látszik, aki nem ra-
gaszkodik az egyedi fűtéshez, 25-

30%-kal olcsóbban veheti meg ezt a
típust, mint egy hasonló méretű tég -
la  lakást. Ez éppen elég arra, hogy a
vevők árérzékenysége érvényesüljön
a lakás kiválasztásakor, és az ilyen tí-
pusú lakások iránti keresletet szinten
tartsa. Mostanában leginkább az
1+2 fél, illetve 2+fél szobás lakástípu-
sok a legkeresettebbek, és csök-
kenni látszik a garzonlakások iránti
kereslet. A házat keresők általában a
kis telken épült, egyszintes, mediter-
rán jellegű épületeket keresik. Nagy
számban vannak ugyanakkor a pia-
con a ’80-as, ’90-es években épült,
tetőtér-beépítéses családi házak,
melyekre viszont nem egyszerű
vevőt találni – jegyzi meg Neumann
Judit. Molnár Kristóf ehhez hozzáte-
szi, Nádorváros, Révfalu és a belvá-
ros élénkülése mellett Szabadhegy
is tartja magát, de érdekes, hogy itt
inkább a helyiek vásárolnak. Sziget-
től viszont még egy kicsit tartanak az
emberek, az új híd, és a győri átlag-
nál alacsonyabb árak azonban von-
zóvá tehetik ezt a városrészt a szűkö-
sebb pénztárcájúak számára – mutat
rá az Openhouse vezetője.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: szigethy teodóra

Megtanultam, hogy nincsenek hatá-
rok – utalt a családi házát nemrégi-
ben áron alul értékesítő barátom
egyszerre az alacsony ingatlanárak -
ra, és a devizahiteleseket folyamatos
stresszhelyzetben tartó erős svájci
frankra a napokban. A Győr környéki
településen lévő, 1800 négyzetméte-
res telek, és a rajta lévő felújított épü-
let melléképületekkel a becsült 23-
24 millió forint helyett mindössze 19-
ért ment el, de a pénz kellett, nem
volt mit tenni, barátom belement az
üzletbe. 

– Alkuképesnek kell lenni – nyug-
tázza az iménti példát az ingatlan -
szak értő, aki szerint az ügyfelek va-
dásznak a jó árú ingatlanokra, van le-
hetőségük válogatni, úgyhogy a hely-
zetre való tekintettel érdemes az el-
adónak az alacsonyabb árról is be-
szélni a vevővel. Molnár Kristóf, az
Openhouse tulajdonosa ehhez hoz-
záteszi, a közelmúltban 3.000 fő rész-
vételével készült egy kutatás, amely-
ből azt a következtetést vonták le,
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KARA ÁKOS MEGYE

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Új feladataik lesznek a megyei
önkormányzatoknak. Eddig fő leg
intézményfenntartással foglal-
koztak, a jövő év januárjától azon-
ban a megújuló fejlesztéspolitika
fontos szereplőivé válnak. A me-
gyei intézményeket a kormányhi-
vatalok veszik át, tudtuk meg
Kara Ákos győri országgyűlési
önkormányzati képviselőtől, aki
társadalmi megbízatásban látja
el megyei alelnöki feladatait.

A magyar megyék jövőjéről a rend-
szerváltás óta folyik a vita. Eddig
főleg intézményfenntartói szerepük
volt. Az új fejlesztéspolitikai rend-
szerben azonban a területi és az ága-
zati részek összehangolásában kap-
nak fontos feladatot. 

Kara Ákos győri országgyűlési ön-
kormányzati képviselő, a Győr-Mo -
son-Sopron Megyei Közgyűlés alel-
nöke utalt arra: nem előzmény nél-
küli ez a feladat, hiszen például 1996
és 2006 között a mi megyénkben 5
milliárd forint értékben újítottak fel
utakat, óvodákat, iskolákat. 

A mostani koncepció ennél sok-
kal kiterjedtebb és átgondoltabb –
hangsúlyozta a képviselő. – Az a lé-
nyege, hogy a különböző megyék
összehangolják elképzeléseiket az
országos fejlesztési irányokkal.

Megújul a magyar megyerendszer
Kara Ákos szerint meg lehet te-

remteni annak hátterét, hogy ne sta-
tisztikai, hanem valós gazdasági ré-
giók alakuljanak ki, erősödjenek
meg, mégpedig felesleges és ener-
giaőrlő presztízsharcok nélkül. 

Példaként megemlítette: a győri
gazdasági térség ereje, folyamatos
fejlődése érdeke lesz a közeli Veszp-
rém és Komárom-Esztergom me -
gyék   nek is, hiszen szabad munkaere-
jük egy része a kisalföldi megyeszék-
helyen találhat állást magának.

A tervezett rendszer alkalmas lesz
arra is, hogy a győri és kistelepülési
érdeket összehangolják, hangsú-
lyozta a megyei alelnök.

A fejlesztések kapcsán megkér-
deztük Kara Ákost, hogy az új kon-
cepció egyszerűsíti-e az uniós forrá-
sokhoz történő hozzájutást.  

– Az elmúlt kormányzati ciklus egy
szétaprózott, nagyra nőtt bürokrá-
ciát hagyott maga után. Összesen 24

különböző jogszabályban rendelkez-
tek például az uniós pénzek felhasz-
nálásáról. A kaotikus helyzetet jelzi,
hogy – noha sokan már hivatásos pá-
lyázatírókat szerződtetnek – ötezer
esetben van folyamatban úgyneve-
zett szabálytalansági eljárás – tájé-
koztatott az országgyűlési képviselő,
aki szerint új elveket, világos tartalmi
célokat kell meghatározni.

– Az a véleményem, hogy ez a cél
mindenekelőtt a munkahelyterem-
tés, illetve a munkahelyteremtés hát-
terének, garanciáinak a biztosítása,
hangsúlyozta.

Kara Ákos úgy véli, az intézményi
stratégiai hátteret az elkövetkezendő
egy évben meg kell teremteni. Köz-
ben pedig megyénkben is ki kell dol-
gozni az új fejlesztéspolitikát, össze
kell hangolni a többi megye ágazati
célkitűzéseivel, hogy a 2014-ben kez-
dődő, következő uniós finanszírozási
ciklusra készen álljunk.  

A Széchenyi Terv tenderei egyéb-
ként futnak tovább, a tavaszi indulás
óta közel 5.600 pályázat érkezett be,
jegyezte meg.

Megkérdeztük az alelnököt, hogy
ha megszűnik a megyék fenntartói
szerepe, akkor hová kerülnek az álta-
luk most működtetett intézmények.
Megyénkben ez többek között olyan
nagy intézményt érint, mint a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház vagy a
megyei múzeum.

Kara Ákos arról adott tájékozta-
tást: az intézmények a jövő év január
elsejétől átkerülnek a megyei kor-

mányhivatal fennhatósága alá. A
megkezdett fejlesztések – például a
kórház bővítése – ugyanúgy folyta -
tód nak tovább. Akik közalkalmazot-
tak voltak, ezután is azok maradnak.

A kormány és a megyei önkor-
mányzati vezetők hónapokon keresz-
tül tárgyaltak a közigazgatási, önkor-
mányzati rendszer újjászervezéséről
– áll a Megyei Önkormányzatok Or-
szágos  Szövetsége (MÖOSZ) közle-
ményében. Végül megállapodás szü-
letett, a megyék és a kormány szövet-
séget kötöttek egymással. Ebben le-
szögezték: olyan rendszerre van
szükség, mely évről évre hozzájárul a
GDP növekedéséhez, s melynek ha-
tására csökken a fejlődésben tör-
ténő elmaradás.

Az intézmények
átkerülnek
a kormány-
hivatalhoz
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Nyugtató masszázs stressz, fejfájás és
energiahiány ellen alcímmel kapható a
Gabo könyvkiadó gondozásában meg-
jelent 128 oldalas, puha táblakötésű
könyv. Azért is ajánljuk figyelmükbe,
mert számos olyan egyszerű technikát
tartalmaz, mely a fárasztó napok során

Olvasni jó!
Fejmasszázs

szöveg: prof. dr. dézsi csaba andrás
fotó: o. jakócs péter

A szívkatéteres beavatkozásokat 2005 novemberé-
ben kezdtük el a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kardiológiai Osztályán. Ma már a hétezeregyszázöt-
venedik beavatkozáson vagyunk túl. Huszonnégy
órás szívinfarktus-ügyeletet biztosítunk Győr-Moson-
Sopron megye teljes területére és Komárom-Eszter-
gom megye nyugati felére. Ez azt jelenti, hogy ha bárki
bármikor szívinfarktust kap és időben mentőt hív,
akkor meg tudjuk menteni nem csak az életét, de
gyakran minimális szívizom-károsodással át lehet vé-
szelni egy ilyen súlyos betegséget. Persze jobb a szív -
infarktust megelőzni, időben kivizsgáltatni a koszorú-
érrendszert, ami a szív saját vérellátását biztosítja.

Kar- és combartérián keresztül
A szívkatéterezést ma már több behatolásból

végezzük. Kilencven százalékban valamelyik kar
ütőerén, ritkábban a combartérián keresztül vezet-
jük fel a katétert a koszorúerek szájadékához,
majd röntgen képerősítő alatt, kontrasztanyagot
fecskendezve az érbe, pontosan elemezni tudjuk
az elváltozásokat. Ami még ennél is fontosabb,

A hét orvosi témája:

hogy általában nemcsak a bajt tudjuk ezzel a mód-
szerrel megállapítani, hanem a betegséget is meg
lehet gyógyítani. A beszűkült, panaszokat okozó
koszorúér tágítását is el lehet egyben végezni. 

Szívkoszorúér-tágítás esetén a szűkületet egy
ballonos katéterrel előtágítjuk, majd a beteg ér-
szakaszt egy dróthálóval (stent) kifeszítjük, magas
(10-15 atm) nyomással.

Amin sokan meglepődnek, hogy közben nem al-
tatjuk el a beteget, hanem minden egyes lépésről
pontosan tájékoztatjuk. Fájdalmat csupán a szú-
nyogcsípésnek megfelelő, kisdózisú érzéstelenítő in-
jekció jelent, hiszen az erek belső felén nincsenek ér-
zőideg-végződések, így a katétert teljesen fájdalom-
mentesen tudjuk az erekben felvezetni a szívhez.

Folyamatos fejlesztések
A tágító dróthálóknak számos fajtája van, s

Győrött minden beteg a neki személyesen meg-
felelőt kaphatja meg. A fém (pl. króm-kobalt öt-
vözet) stenteken kívül használunk gyógyszerki-
bocsátó (DES) dróthálót is. A legújabb fejlesztés
– az a stent, ami beültetve a koszorúérbe, néhány
hét alatt behámosítja önmagát azáltal, hogy a
vérből összegyűjti az őssejteket – szintén hozzá-
férhető nálunk. Ez elsősorban azoknak a bete-
geknek kell, akik valamilyen sürgető műtétre vár-
nak, de addig nem végzik el rajtuk, amíg nem
rendeződik a szívük, koszorúérrendszerük álla-
pota. Egy ilyen drótháló beültetését követően a
beteget hat hét elteltével nyugodtan meg lehet
operálni.

Gyógyszeres kezelés
Aki szívkoszorúér-tágításon esik át, kb. más-

fél évig nagyon pontos gyógyszerszedésre
kényszerül. A beültetett fém érháló miatt – mely
az érben, amíg az érbelhártya be nem növi, va-
lójában egy idegen test – olyan gyógyszer-kom-
binációt kell szedni, ami biztosítja a tágított ko-
szorúér nyitva maradását.

lehetőséget ad arra, hogy saját ma-
gunk is alkalmazzuk Rosalind Widdow-
son egyszerű, de hatásos módszereit.
Az egyik legrégebben ismert terápia, a
fejmasszázs segít ellazulni és feltöl-
tődni energiával. Ez az útmutató szá-
mos masszázsmódszert ismertet, köz-

tük önmasszírozó technikákat és má-
sokon alkalmazható fogásokat is. La-
zító masszázsokról olvashatunk a fő fe-
szültségforrásokra, melyek az arc, a fej,
a fejbőr, a nyak és a vállak. Könnyen
érthető, lépésről lépésre haladó útmu-
tatás a hétköznapokra.

A legújabb stent
összegyűjti 
az őssejteket

Szívkatéterezés 24 órában
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Ha a babánkat visszük repü-
lővel kirándulni, nem árt, ha
felkészülünk néhány apró-
ságra. Például arra, hogy a
legtöbb járaton nincs külön
felszerelés a babáknak. Nem
árt, ha tudjuk, hogy a légi -
utas-kísérők kiképzésük so -
rán azt tanulták, hogy nem
szabad a csecsemővel fog-
lalkozniuk, még kézbe ven-
niük sem.

Két választásunk van: vagy
külön helyet vásárolunk a ba-
bának, vagy az ölünkben uta-
zik. Utóbbi olcsóbb, de sokkal
kényelmetlenebb megoldás.

Ha beszálláskor nem szó-
lítják külön a kisgyermekkel
utazókat, kérjük meg az utas-
kísérőt, hogy mi szállhassunk
fel elsőnek a gépre. A kézi-
poggyászba csomagoljunk a
babának pelenkát, két üveget
– ha nem szoptat a mama –,
törlőkendőt, játékot, cumit.
Még ha ellenezzük is általá-
ban a cumi használatát, repü-
lőúton jó szolgálatot tehet.

A hét kérdése: a napozásról

Ha szoptat a mama, kérheti,
hogy a stewardessek számára
fenntartott pihenőhelyet hasz-
nálhassa. A nagy magasság
nem is befolyásolja a szopta-
tást, sőt, a baba megnyugszik
és jobban alszik tőle. Fel- és le-
szálláskor mindig adjunk vala-
mit inni a babának, vagy leg-
alább cumit, hogy a szopástól
csökkenjen a fülében a nyo-
más. A repülőgépen meglehe-
tősen száraz a levegő, egyes
babák ezt rosszul tűrik. Vi-
gyünk magunkkal egy bened-
vesített kendőt, töröljük le vele
a kicsi arcát, és adjunk neki
oda szopogatni, rágni. A ned-
ves ruha ellensúlyozza a szá-
raz levegő hatását.

– Fontos, hogy a babának
elég játéka legyen, de gondol-
junk utastársainkra, ne zenélő
játékot vigyünk magunkkal.

– Nem minden gépen van
pelenkázóhelyiség vagy asztal,
vigyünk az útra egy kis pokró-
cot vagy egy eldobható aláté-
tet erre a célra. 

Válaszol: Dr. Wentzely Edit bőrgyógyász
főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

A túlzott napozásnak káros hatásai lehetnek.
Bőrtípusunknak megfelelően védekezzünk,
ajánlja a szakember.

Mitől barnul le a bőrünk?
A barnulásért a napfényben található ultraibo-

lya (UV) sugarak a felelősek. A barnulás a bőr vé-
delmi reakciója. A bőrfestéket termelő sejtekben
fokozódik a pigment termelődése, ezért a bőr sö-
tétebbé  válik. A melanin elnyeli az UV-sugarak
energiáját és természetes napernyőként meg-
akadályozza azok mélyebb rétegekbe hatolását.

Hogyan védekezzünk a káros napsuga-
rak ellen?

Délelőtt 11 és délután 3 óra között ne na-
pozzunk. Megfelelő fényvédők használata el-
engedhetetlen. A készítményeken található
SPF azt a szorzót mutatja meg, hogy a bőrtí-
pus által megengedett maximális időnél hány-
szor hosszabb ideig lehet a napon tartózkodni
leégés nélkül. Az emberek többségének ele-
gendő a 20-as védőfaktor, de az érzékeny,
fehér bőrűeknek akár 50-es is javasolt. Zsíros
bőrűek inkább naptejet, száraz bőrűek napola-
jat válasszanak. A fényvédőt fél órával a napon
történő tartózkodás előtt már fel kell vinni a
bőrre, 2-3 óránként újra kell kenni. 

Milyen következményei lehetnek a túl-
zott napozásnak?

A bőr elveszti rugalmasságát, fénytelenné,
érdessé válik, pigmentfoltok alakulhatnak ki.
AZ UV-sugarak felelősek a laphámsejtes bőr-
rák, a bazálsejtes bőrrák és szervezetünk
egyik legrosszabb indulatú daganata, a festé-
kes bőrrák (melanoma malignum) kialakulásá-
ban. Ennek a veszélye nagyobb azoknál, akik
gyermekkorukban többször leégtek.

Babával a repülőn

Nem véd eléggé
a baseballsapka
A bőrrák leggyakrabban a test fedet-
len területein fordul elő. A védelem il-
lúzióját keltő strandpapucs a lábujja-
kat és a lábat, a baseballsapka pedig a
fület hagyja szabadon a napsugarak
előtt. Különösen a füleken nagy a bőr-
rák előfordulásának veszélye, s az em-
berek ritkán kenik be fényvédő krém-

mel a fülüket és a lábfejüket. Manap-
ság ezek a testtájékok szabadon ma-
radnak. Korábban az emberek inkább
széles karimájú kalapot viseltek, ami
leárnyékolta az egész fejet. Pedig foko-
zottan vigyázni kell a káros UV-suga-
rak elleni védelemre. 

Egészségtelen
kerékpározás
Jó levegőjű, csendes erdőszélen bicik-
lire ülni remek testmozgás és nagyon
egészséges, de a nagyvárosi forgalom-
ban a helyzet egészen más. A zsúfolt
városi forgalomban, ahol sem az autó-
sok, sem a kerékpárosok nem nagyon
tartják be a közlekedési szabályokat, a

balesetveszély is fokozott. Egy német
tanulmány szerint a városi kerékpáro-
sok gyakrabban kapnak szívinfark-
tust, mint a tömegközlekedők. A nagy-
forgalmú úton kerekezés már egy óra
elteltével jelentősen rontja a szív alkal-
mazkodó képességét és romlik egyes
vérgáz összetevők értéke. 

Utazók hasmenése
Az utazók hasmenését fertőzött víz
vagy táplálék okozza. Gyakori az
olyan országokban, ahol az em-
berek elmaradott higiénés körül-
mények között élnek. Ha ilyen terü-
letekre utazunk, kizárólag palacko-
zott vizet igyunk és csak alaposan
átsütött ételeket együnk. A fogmo-
sáshoz használt csapvíz, a jégkoc-
kák vagy a gyümölcs mosásához
használt víz is fertőzés forrása
lehet, ezért a legjobb, ha ezeket az
egész úton kerüljük. A hasmenés
esetén fontos a bőséges folyadék-
pótlás, melegben három és fél–
négy liter fogyasztása is szükséges
lehet. Egzotikus helyen érdemes a
helyi patikában segítséget kérni.
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Beszélgetés Széles Sándor Győr-
Moson-Sopron megyei kormány-
megbízottal

Magyarországon jelenleg a megúju-
lás korszakát éljük. A közigazgatás
rendszere is átszervezés alatt áll:
2011. január 1-jével létrejöttek min-
den megyében és a fővárosban a kor-
mányhivatalok.  

Megyénk kormányhivatalának
vezetőjeként hogyan látja a köz-
igazgatás átalakítását? – kérdez-
tük Széles Sándor Győr-Moson-
Sopron megyei kormánymegbí-
zottat.

A közigazgatás rendszerének át-
alakítása már a ’90-es évek óta folya-
matosan napirenden szereplő téma
volt. Az átalakítás nagy hordereje és
az eddigi kormányok bénultsága
miatt maradtak el az eddigi átszerve-
zések. Azt gondolom azonban, hogy
az államnak is meg kell felelnie a mo-
dernizálódó társadalmi igényeknek
és elvárásoknak. A szolgáltatások
mai túlkínálatában, az állampolgáro-
kat elárasztó árudömping mellett az
állam sem maradhat le szolgáltatá -
sai nak folyamatosan javuló színvona-
lával. Igyekszünk olyan közigazgatást
megteremteni, amely segítőkészség-
gel és magas fokú szakértelemmel
szolgálja ki az állampolgárokat.

Mit kell tudni a fővárosi és me-
gyei kormányhivatalokról?

A kormányhivatalok hazánk me-
gyeszékhelyein és a fővárosban jöt-
tek létre a kormány területi szervei-
ként. Tizenhat szakigazgatási szerv
került a kormányhivatalokhoz. A kor-
mányhivatal igyekszik összefogni és
egységesen irányítani minden olyan
ügyet, ami megyei illetékességgel
rendelkezik. Az egységes fellépéssel
a hatékonyság és racionális műkö-
dés megvalósítását célozza meg.

Majdnem fél év telt el azóta,
hogy létrejöttek a kormányhiva-
talok. Bizonyára napvilágra kerül-
tek a rendszer hiányosságai és
előnyei. Hogyan értékelné a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal elmúlt féléves mű-
ködését?

Meggyőződésem, hogy sikeresen
fektettük le egy új rendszer alapjait,
mindannak ellenére, hogy nem kis
feladat 16 szakigazgatási szerv, vala-
mint a jelenleg nem a kormányhiva-
talhoz tartozó többi államigazgatási
szerv koordinációja, működésének
összehangolása. Törekszünk a taka-
rékos és hatékony működésre. Létre-
hoztuk törzshivatalunkat, kollégáim
nagy szakértelemmel látják el min-
dennapi feladataikat. 

A nemrég létrejött Kormány-
ablakok milyen változást jelente-
nek a közigazgatásban?

Változatos
megyéink
az Európai
Unióban 
A Hungarofest Non-
profit Kft. és a kor-
mányhivatalok
közös művészeti pá-
lyázata

A Közigazgatási és
Igazságügyi Minisz-
térium felügyelete
alá tartozó Hungaro-
fest Nonprofit Kft. a
megyei és fővárosi
kormányhivatalok-
kal közösen művé-
szeti pályázatot hir-
det. A pályázat célja a
Kormányablakok
népszerűsítése mel-
lett a tehetséges ma-
gyar ifjúság támoga-
tása és bemutatko-
zása a közvélemény
előtt egy, az ország
összes megyéjét ösz-
szefogó kezdeménye-
zésen keresztül. Min-
den olyan kulturális,
művészeti alkotással
lehet pályázni,
amely egy művészeti
ágat képvisel, vagy
akár a művészeti
ágak közötti határvo-
nalak elmosódását
szemlélteti. Olyan
műalkotással lehet
pályázni, amely üze-
netében, tartalmá-
ban és megjelenésé-
ben a Kormányabla-
kokhoz köthető,
amely díjazás esetén
a Kormányablakok-
ban vagy a Kormány-
hivatalban állandó
elhelyezést nyerhet.
Az I. díjazott bruttó
750.000 Ft, a II. díja-
zott bruttó 500.000
Ft, a III. díjazott
bruttó 250.000 Ft ju-
talomban részesül. A
pályázatokat szemé-
lyesen lehet leadni
2011. szeptember 1-
jéig a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kor-
mányhivatal épüle-
tében (9021 Győr,
Árpád u. 32.), a 606-
os irodában. 

Precíz és ügyfélbarát
közigazgatási rendszer épül

A Kormányablakok az egyabla-
kos ügyintézés megvalósításával
gyors és hatékony szolgáltatásokat
nyújtanak. Az állampolgároknak
meghatározott ügyeik intézésében
elég csupán a Kormányablakot fel-
keresniük, nem kell arra pazarolniuk
az idejüket, hogy számtalan hivatal
számtalan dokumentumát szerez-
zék be például a családi pótlék
igényléséhez. Ez most már könnyen
és gyorsan elintézhető a Kormány-
ablakban.  Az ügyfélbarát nyitva tar-
tás is a polgárok igényeit kívánja
szem előtt tartani, hiszen a Kor-
mányablak egész nap, 8-tól 20 óráig
felkereshető. Ezzel is az ügyfélbarát
és hatékonyan működő „jó állam”
követelményeinek kíván megfelelni.
A Kormányablakok népszerűsíté-
sére most indítunk egy tesztjátékot,
és országos szintű művészeti pályá-
zatot hirdetünk fiatalok számára.
Szeretnénk, ha az állampolgárok
nem azt éreznék, hogy egy emberte-
len arcú állammal állnak szemben,
hanem egy ügyfélbarát, precíz és ki-
számítható közigazgatási rendszer-
rel van dolguk. 

A jövőben további változások
várhatóak a közigazgatás átalakí-
tását illetően. Járási rendszert
tervez kialakítani a kormány. Mit
tudhatunk erről?

Még csak most került a járási
rendszer átalakításának tervezete a
kormányhivatalok és kormánymegbí-
zottak elé. A járási rendszer 2013. ja-
nuár 1-jétől jön létre. Előre láthatóan
Győr-Moson-Sopron megyében a
történelmi járások lesznek kialakítva.
Az erről szóló egyeztetés ősszel ese-
dékes, ebbe a véleményalkotó folya-
matba minden önkormányzati és ál-
lami vezetőt szeretnék bevonni. 

Az önkormányzati törvényt il-
letően is jelentős változások vár-
hatók...

Az önkormányzati törvény módo-
sítására várhatóan 2011 őszén
kerül sor. Ez jelentős változásokat
fog jelenteni az önkormányzatok fel-
adatellátásában, ami az oktatást, az
egészségügyet és a fejlesztési fel-
adatok ellátását is érinteni fogja. Az
államigazgatási feladatok kikerül-
nek az önkormányzatok feladatai
közül 2013. január 1-jétől. Így a kor-
mányhivatalok sokkal több feladat
ellátásával lesznek megbízva. De
ezért alakultunk, bízom benne,
hogy a hozzánk kerülő feladatokat
pontosan és kiszámíthatóan tudjuk
majd ellátni. 

A kormánymegbízotti pozíció
mekkora változással járt az éle -
 tében?

Tizenkét évig Máriakálnokon vol-
tam polgármester, azt megelőzően
önkormányzati képviselő, bizottsági
tag és a Vízi Közmű Társulás elnöke
is voltam. Lényegesen átalakult az

életem, ma már szinte csak aludni
térek haza Máriakálnokra. Hétköz-
napjaim és hétvégéim Győrhöz, és a
megye minden településéhez egya-
ránt kötődnek. 

A Szigetköz érdekeinek is ál-
landó szószólója… 

2010-ig a Szigetközi Fejlesztési
Tanács alelnöke és elnöke, valamint
egy kistérségi társulás elnöke vol-
tam. 1992-től a Duna elterelésétől

kezdve figyelemmel kísértem a Szi-
getköz életét. Jelenleg más szem-
szögből, hatósági hatáskörben
látom ezt a feladatot, és sajnos azt
kell mondjam, hogy az időm és lehe-
tőségeim lényegesen csökkentek.
Mindennek ellenére, lehetőségeim-
hez mérten próbálom segíteni a Szi-
getközt, és bízom benne, hogy az in-
duló nagyprojektek hamarosan alap-
jaiban megváltoztatják a Szigetköz
lehetőségeit.

A lovakhoz fűződő barátságá-
ról is ismert. A Gyirmóton nemré-
giben megrendezett Kisalföld
Vágtán is hajtott. 

Egyik nagyapám lovas huszár volt
és idősebb korában is foglalkozott ló-
tartással. Valószínűleg tőle örököl-
tem unokatestvéremmel együtt a
lovak iránti szeretetemet, elkötelező-
désemet. Egészen tavaszig nekem is
voltak lovaim, azonban idő hiányá-
ban meg kellett válnom tőlük. Óriási
fájdalom volt. Ezért is volt nagy öröm
számomra, hogy felkértek a Kisalföld
Vágtán való részvételre a polgármes-
terek sorában. Megismerkedhettem
egy olyan fiatalemberrel, akinek a
lovak iránti elköteleződése és tiszte-
lete példa értékű lehet mindenki szá-
mára. Ő volt az, aki rendelkezésemre
bocsátotta fogatát a verseny idejére.
Jó érzés volt újra bakon ülni. Remé-
lem, hogy az államigazgatás helyze-
tének stabilizálódását követően
nekem is lehetőségem lesz arra,
hogy újra lovat tartsak, újra lovagol-
jak és fogatot hajtsak. 
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A Porsche Győr huszonöt autóból
álló flottát adott át partnerének, a ve-
tőmag-nemesítő KWS Magyaror-
szág Kft.-nek. A komplex flottaszol-
gáltatást nyújtó szerződés alapja a
korrekt üzleti modell, illetve a Volks -
wagen Csoport biztonságos és meg-
bízható járművei.

A Porsche Inter Autó Hungaria Kft.
a Porsche Lízing Kft.-vel együtt egye-
dülálló szolgáltatáscsomagot képes
ajánlani vásárlóinak. Az országos háló-
zatra építő rendszer helyi irányítású: a
nyugati régió számára kialakított flot-
tapont szerepben egy vállalati kapcso-
latokért felelős kolléga teljesít szolgá-
latot a győri telephelyen. A kis-, közép-
és nagyvállalatok számára egyaránt
testre szabott és exkluzív szolgáltatást
nyújtó Porsche Csoport természete-
sen a finanszírozás és kiváló szervizka-
pacitás mellett elsősorban a méltán jó
hírű márkáira támaszkodva képes ki -
emel kedni a konkurencia árnyékából.

A Škoda modelleket kiemelkedő ár-
érték arányuk kimondottan „flottáz-

Siker a vetőmag-előállításban,
megbízható járműparkra támaszkodva

ható” autóvá teszi. Ennek magyarázata
a konszern moduláris platformstraté-
giája. A járművek főegységei (motor,
váltó, futómű) az egyes VW, Seat, Audi
és Škoda típusokban részben vagy tel-
jesen megegyeznek, illetve az egyedi
megjelenés, karakter ellenére az ön-
hordó karosszériaelemek egységesek.
Mindez gazdaságossá teszi a gyártást,
ugyanakkor a megbízhatóságot is nö-
veli. Egyébként a cseh márka közép-
európai gyártóként rekordmennyiségű
autót gyárt, növekvő piaci részesedés-
sel a gyártósorairól éves szinten közel
900 ezer négykerekű gurul le.

„A flottamenedzsment, valamint a
vállalatoknak kínált operatív lízingkonst-
rukciók sikere és töretlen növekedése
segíti az iparágat – minket is – a válsá-
got követő fellendülésben. A számok ol-
daláról ez azt jelenti, hogy a hasonló el-
adások elérik az összes értékesítés
70%-át. Ennek fényében a Por  s che
Csoport előnye abból adódik, hogy egy
kézben összpontosul a jármű  gyártás, a
pénzügyi konstrukciók, flottakezelés és
bérautó üzletág” – foglalta össze Rad-
nóti Zoltán, a Porsche Inter Autó Hun-

A Volkswagen-
konszernbe beolvadt
Porsche Csoport
előnye abból adódik,
hogy egy kézben
összpontosul
a járműgyártás,
a pénzügyi
konstrukciók, 
flottakezelés 
és bérautó üzletág

Pallós Mihály ügyvezető átveszi járművét Tóth Tamástól és Kiss
Sándortól, a Porsche flottaértékesítőitől

A Škoda Octavia kategóriájának legnépszerűbb cégautója

garia Kft. győri telephelyének igazga-
tója. Így már nem kérdés a teljes körű
kiszolgálás lehetősége: karbantartás,
javítás, gumiabroncscsere, műholdas
flottakövetés, biztosítás stb.

A Porsche legújabb flottapartnere,
a KWS Magyarország Kft. már közel 10
éve használ Škodákat. Mindezt azzal
magyarázzák, hogy mind kényelem-
ben, mind pedig biztonság terén elége-
dettek a márkával, amit az életük nagy
részét az autóban töltő kollégák is visz-
szaigazolnak. A most kötött, öt évre
szóló megállapodás keretében első-
sorban Škoda Fabia Combi és Octavia
Combi modellek kerültek beszerzésre,
de a vezetők VW Passat Variant és Su-
perb Combi típusokat választottak, il-
letve VW Caddy és Škoda Roomster is
bekerültek a flottába. Tehát a tömeg-
modellek és a felső kategóriás kombik
is szerepelnek a portfólióban.

Érdemes kiemelni a KWS Magyaror-
szág vetőmag-nemesítő specialista ti-
zenkét éves magyarországi jelenlété-
nek fő pontjait. A világ negyedik legna-
gyobb vetőmag- előállító és -értékesítő
vállalata kukorica, napraforgó, őszi ká-
posztarepce és cukorrépa fajtákkal fog-
lalkozik. Hazai programját közel tíz éve
a kukorica-, hibridkukorica-nemesí-
tésre építi, mellyel versenyképes, folya-
matosan fejlődő kínálatot tud biztosí-

tani minden jelenlegi és új partnerének.
„A cég dinamikus bővülését mutatja,
hogy bevételét négyszeresére, míg for-
galmát háromszorosára sikerült növelni
az utóbbi időszakban. A KWS sikeréhez
eddig és a jövőben is aktívan hozzájárul
az üzembiztos járműpark, hiszen az ér-
tékesítéssel foglalkozó munkatársaink
évente több millió kilométert tesznek
meg a volán mögött ülve” – mondta el
Pallós Mihály cégvezető. 
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szerző: farkas adrienn
fotó: magyarósi péter

Chico, a fekete jaguár tavaly augusztus-
ban apró kölyökként érkezett a győri állat-
kertbe, s egy csapásra sztár, a látogatók
kedvence lett. A szakemberek jelenleg egy
nagymacskához méltó kifutót építenek szá-
mára, hogy teljes szépségében mutat-
hassa meg magát csodálóinak. 

Chico tavaly, július 20-án született Szege-
den, s már a második napon elvették anyjától,
aki nem gondoskodott róla, nem nevelte, nem

Egyéves a győri jaguár 
szoptatta. Így került a győri állatkertbe, ahol a
kiscicából egy év alatt igazi nagymacska, ha-
talmas, gyönyörű fekete jaguár lett.

Chico a kifutó építésének befejezéséig
a nagyközönségtől elzárt területen él, csak
a vadasparkban táborozó gyerekek talál-
kozhatnak vele, hogy közelről lássák, mek-
korára nőtt tavalyi kis kedvencük. 

A jaguárlak belső tere már elkészült, jelen-
leg a kifutót fedik be, majd az üveglapokat il-
lesztik helyükre az építők. Chico csak akkor
költözhet, ha minden készen áll fogadására.
Születésnapját addig is egy róla szóló vetélke-
dővel ünnepelték meg a zoo-tábor diákjai.

Csapvízi körkép 
szerző: pannon-víz
fotó: illusztráció 

A nyári vakációt belföldi utazga-
tással töltő győriek az ország
borai és étkei mellett a külön-
böző városok, tájegységek csap-
vizét is megkóstolhatják. Körké-
pünkből megtudható, hogy a tu-
ristaszezon legkedveltebb hazai
helyszínein mi folyik a csapból,
ha kinyitjuk. 

Győr és a városkörnyék lakói szeren-
csések, hiszen a szigetközi kavicsos
talajba fúrt, parti szűrésű kutak ki-
váló minőségű vizet adnak. A termé-
szet alkotta rendszerben a víz a folyó-
part melletti kavicsrétegen szűrődik
át. Csak a vas és a mangán mennyi-
ségét kell csökkenteni, ehhez vegy-
szermentes technológiákat, levegőz-
tetést és szűrést használnak a szak-
emberek.

Budapestet szintén parti szűrésű
kutak látják el vízzel, ezek a Szent -
endrei- és a Csepel-sziget környé-
kén, a Duna partján sorakoznak. A ki-
szivattyúzott vizet itt fertőtleníteni,
klórozni kell, újabban UV-fénnyel mű-
ködő fertőtlenítést is használnak.

Évtizedekig közvetlen a Duna medré-
ből kiszivattyúzott, majd tisztított víz
került a fővárosiak poharába. 

A Balatonon és környékén nyolc-
van százalékban felszín alatti vizet
használnak, amit parti szűrésű kutak-
ból, mélyfúrású kutakból, illetve a
karsztvízrétegekből nyernek. A mara-
dék húsz százalék felszíni víz, vagyis
a folyók és a tavak vize. Utóbbiak tisz-
títása összetettebb eljárást igényel,
ezért drágább. Szintén növeli a költ-
ségeket, hogy a nyári szezonban a
helyi lakosság többszörösét, össze-

sen hárommillió embert kell ellátni.
Ezért van, hogy például Siófokon a
Balatonból kiszivattyúzott, majd
többszörös eljárással tisztított víz fo-
lyik a csapokból.

A Dunakanyar településeinek
lakói túlnyomó részben a Duna mel-
lett lévő, parti szűrésű kutak vizét
használják, de vannak mélyfúrású
kutak és karsztvizek is. Jellemzők a
regionális vízellátó rendszerek, vagy -
is a főnyomó hálózat körvezetékes
rendszerű, némelyik húsz települést
is ellát. A karsztvizek jó minőségűek,
de keménységük magas, amit a víz-
tartó rétegből kioldott kalcium- és
magnéziumionok okoznak.

A Dunántúli-középhegységben, a
Bükkben, Aggteleken és a Mecsek-
ben a karsztvízkészletek biztosítják
az ellátást. A minőség jó, ugyanakkor
szükség van a fertőtlenítésre is, mivel
ezek a vízkészletek rendkívül sérülé-
kenyek, könnyen szennyeződhetnek.
A hegyvidéki területeken nem mindig
áll rendelkezésre elegendő karsztvíz,
ezért Észak-Magyarország több pont-
ján hatalmas völgyzárógátas víztáro-
lókban tartják vissza a patakok hoza-
mát. A víztárolókban lévő felszíni
vizet összetett eljárásokkal, derítés-
sel, szűréssel tisztítják.      

A Tisza mentén több városban,
így például Szolnokon csak a folyó-
ból kiszivattyúzott víz áll rendelke-
zésre a talajtani adottságok miatt.
Sokrétű, bonyolult technológiákkal
felszerelt „vízgyárban” tisztítják a Ti-
szát. Szegeden szerencsésebbek,
ott mélyfúrású kutak vize kerül a ház-
tartásokba, amely már odalent, a
föld alatt kiváló minőségű.

Hazánkban mindenütt nyugodt
szívvel fogyaszthatunk csapvizet, még
akkor is, ha íze, hőmérséklete, látvá-
nya eltér a győritől. A bőséggel sincs
baj, vízellátási szempontból Magyar-
ország szerencsés helyzetben van, Eu-
rópa egyik legnagyobb készletével
rendelkezik. Becslések szerint édes-
vízkészletünk 200 millió ember folya-
matos ellátására alkalmas. Európa tel-
jes lakossága 470 millió. 

A szigetközi
kutak kiváló
vizet adnak
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JÚLIUS 22., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:00 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
12:10 Híradó délben
12:35 Kárpát Expressz 
13:05 Átjáró 
13:35 Körzeti magazinok 
14:25 Útravaló 
14:40 A siklósi vár
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 Egy csók és más semmi 
22:30 24
23:15 Hírek 
23:20 Sporthírek 
23:30 Záróra fiataloknak 
23:55 Halhatatlanok Társulata -

László Margit 
00:50 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
14:45 Ali - Egy amerikai hős 
16:35 Remington Steele 
17:45 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz 
20:20 Jackie, a jó fiú 

Jackie, a fakanálvirtuóz beka-
var a drogmaffiának. Az akció-
filmek koronázatlan királya ez-
úttal egy közkedvelt tévés sza-
kácsot alakít, akinek eddig a
fakanál volt a legveszélyesebb
fegyver a kezében.

22:10 Vámpírnaplók
23:15 A főnök
00:15 Reflektor
00:25 Törzsutas 
00:50 Helyszíni szemle 
01:50 Autómánia 

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:45 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:25 Született kémek 
11:50 Seherezádé 
12:50 Gyagyások serege
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 Irigy Hónaljmirigy 
21:25 A Sakál árnyéka 
23:35 Aktív
23:40 Tények Este
00:10 EZO.TV 
01:10 Csillagközi romboló
02:00 Csillagközi romboló
02:50 Alexandra Pódium 
03:15 Animációs filmek 

05:25 A narancsvidék
06:10 Zabagépek 
07:25 A kifutó 
08:15 Véznák kontra dagik 
09:15 Chicago Hope Kórház 
10:10 Angyali üzlet
12:00 Két pasi meg egy csajszi 
12:30 Két pasi meg egy csajszi 
13:00 Egy kapcsolat szabályai 
13:25 Egy kapcsolat szabályai 
13:55 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 Fekete eső
23:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:50 Célkeresztben 
01:45 Top Gear

JÚLIUS 23., SZOMBAT
M1
05:50 Hajnali gondolatok 
05:55 Balatoni nyár 
09:00 Mozdulj!
09:25 Marco és Gina 
09:50 A kis Amadeus -

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:15 Lülü, a teknőc 
10:25 Lülü, a teknőc 
10:40 Hajrá, Becky! 
11:00 Sandokan 
11:30 Most a Buday! - 

Szentendrei Skanzen 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:10 Sztársáv 
13:05 Ázsia vadonjai 
13:35 Delta 
14:05 Magyarország 
14:35 Az igazi tündérmese 
16:20 Magyarország története 
16:50 Hogy volt!? 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 SzerencseSzombat 
21:05 Sültbolondok
22:35 Hírek 
22:40 Sporthírek 
22:50 Cseh Tamás Emlékkoncert 

a Millenáris Központban
00:20 Az utolsó sztár Muráti Lilire

emlékezünk
00:45 Koncertek az A38 hajón
01:40 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 
11:25 Corinna 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia 
12:45 Tuti gimi
13:40 Forma-1 
15:25 Míg a halál el nem választ 
15:55 Robin Hood
17:00 Nászok ásza
19:00 RTL Klub Híradó 
19:30 Fókusz Plusz 
20:00 Starsky és Hutch 
22:05 Penge 2.
00:30 Black River - A város fogva tart 
02:10 Fókusz Plusz 

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné 

- 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
- Beyblade

10:25 Max Steel
11:15 Egy tini naplója 
12:05 Két TestŐr
12:35 Babavilág
13:05 Mindig nyár 
13:55 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 Dr. T és a nők 
22:05 A megtorló
00:30 Boksz a sötétben
02:40 EZO.TV
03:40 Kalandjárat 

05:20 Őslények szigete 
06:10 Veronica Mars
07:05 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
08:05 A szépség és a szörny 
09:05 Segítség, szülő vagyok! 
09:55 Zsírégetők 
10:50 Topmodell leszek! - Anglia 
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Stella

Stella belevaló, független nő,
aki csaposként dolgozik barát-
jánál, Ednél. Függetlenségét
még akkor sem hajlandó fel-
adni, amikor gyermeke születik
Stephentől, a jóképű orvostól.
Kosarat ad a férfinak, és elha-
tározza, hogy egyedül neveli fel
a lányát, aki még nála is akara-
tosabb lesz, mire felnő.

14:40 Szívek szállodája
15:35 Szívek szállodája
16:30 Óriási nyomozó: 

1 uncia 395 dollár 
18:20 Damaszkusz kincse
20:05 Topmodell leszek! 
21:00 A nagy házalakítás 
21:55 Robotzsaru 3.
00:00 Alkalom szüli a szexet 
01:45 Reklám-barátok 
02:35 Lépéselőnyben
03:20 A nagy házalakítás 

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Vannak vidékek 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték!
08:50 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:55 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 Európai kóstoló 
15:30 Madzsarisztán szépe 
16:00 Arcélek 
16:15 Építészet XXI
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 Las Bandidas 
22:30 Dunasport 
22:35 Budapesti Wagner-napok
23:00 Fekete bárány 
00:35 Páneurópai Piknik 1989 
01:15 Vers 
01:20 Himnusz 

06:50 Arcélek 
07:05 Hókusz-Pókusz Cirkusz
07:10 Mikrobi
07:25 Az Ótestamentum 
07:55 Cimbora Retro
08:25 Nyelvőrző 
08:55 A hét nyolcadik napja 
09:50 Szelek szárnyán 
10:35 Divathét 
11:05 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers 
12:05 Isten kezében
12:35 Kallós Zoltán 85 éves
13:40 Marco Polo 
14:50 Standard Táncok Magyar

Bajnoksága - Budapest 
15:45 Törzsasztal -
16:35 Szórvány
17:05 A megregulázott fény, avagy

lézer napjainkban 
17:30 Bálok bálja, Anna-bál 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Bálok bálja, Anna-bál
19:00 Összefoglaló az elmúlt évek

Anna-báljairól 
19:15 800 éves az örökifjú Füred 
19:30 Bálok bálja, Anna-bál 
20:10 Az élet muzsikája 
22:00 Bálok bálja, Anna-bál 
00:10 Dunasport 
00:30 Virágzó Magyarország 
00:50 Vers 

Viasat3, július 22., 
péntek, 21:25

Fekete eső
amerikai akciófilm

Nick Conklin, a kőke-
mény zsaru a szemta-
núja lesz egy New York-i
étteremben a japán gengszterek közötti
véres leszámolásnak. Hosszú üldözés
után sikerül elkapnia a gyilkost, és azt
a különleges feladatot kapja, hogy part-
nere, Charlie Vincent társaságában re-
püljön a fogollyal Tokióba, és adja át a
japán rendőrségnek. A gyilkos Szato, aki
a jakuza tagja, a repülőtéren trükkel
meglép előlük, így a hajsza kezdődhet
elölről.

Duna Televízió, július 22., 
péntek, 21:00

Las Bandidas
francia–mexikói–amerikai 
akció-vígjáték

1880, Mexikó.
Sara, a gazdag
bankár lánya és
Maria, a szegény
f a r m e r c s a l á d
sarja összefog-
nak, amikor megjelenik Tyler Jackson,
a New York-i hitelbank képviselője. A kö-
nyörtelen banktisztviselő egy csapásra
tönkreteszi mindkét lány családját. Sara
és Maria elhatározza, hogy pisztolyt ra-
gadnak és bosszút állnak a családjaikat
ért sérelemért.

M1, július 23., szombat, 14:35

Az igazi tündérmese
angol–amerikai családi film

Megtörtént esetre épül a film, amelynek
megfoghatatlan főszereplői a láthatatlan
tündérek. Az első világháború idején világ-
szenzációt keltett két kislány esete, akik szár-
nyas éteri lényeket kaptak lencsevégre. A kis-
lányok természetesnek tartották a tündérek
létezését. Sokan örültek, hogy végre bizonyí-

tékként felmutat-
hatók gyermek-
kori álmaik tün-
dérei, mások csak
a technika ördön-
gösségét látták a
dologban. 

RTL Klub, július 23.,
szombat, 17:00

Nászok ásza
amerikai vígjáték

Esküvőre készül,
és nem tudja,
mit vegyen fel?
Ha bajban van, s
fél attól, hogy esküvője rozoga bu-
livá fajulhat, hívja Robbie Hartot,
a nászok ászát, aki bandájával a
legfergetegesebb partit kerekíti
önnek. Felfelé ívelő karrierjének
csúcspontja saját esküvője le-
hetne, ám menyasszonya a nagy
napon elhagyja őt. De még ennél
is jöhet rosszabb. ..
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HIRDETÉSFELVÉTEL

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

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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JÚLIUS 24., VASÁRNAP
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Balatoni nyár 
09:00 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Amikor gyermek voltam 
09:55 Református magazin 
10:20 Metodista ifjúsági műsor 
10:25 Evangélikus templomok 
10:45 Balatonfelvidéki református 

templomok 
11:00 Református istentisztelet 
12:01 Hírek 
12:10 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság
14:30 Szellem a palackból... 

- Keserű Sándor haditechnika-
és autómatuzsálem-gyűjtő 

15:00 Az Ushuaia expedíció
15:50 OTP Bank LIGA 
18:00 Anno - Bécsi döntések 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész
21:05 Egy pasi, egy nő, 

sok lé meg egy BMW 
22:35 Hírek 
22:50 Aranyfeszt -

Kultúrkincsek nyáron 
23:20 Mona Lisa
01:05 Koncertek az A38 hajón 
01:55 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 
13:20 Magyar autósport-magazin 
13:35 Forma-1 (élő) - Német Nagydíj 
16:15 Míg a halál el nem választ 
16:50 A három testőr

19:00 RTL Klub Híradó
19:30 A gyűrűk ura: 

A gyűrű szövetsége
23:00 Végsebesség
01:00 Portré
01:35 Smith 

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné
10:25 Max Steel
11:15 Mosoly Road Show 2011
11:45 Stahl konyhája
12:15 Kalandjárat
12:45 Talpig nő 
13:20 90210
14:10 Sliders
15:00 Monk - Flúgos nyomozó
15:55 Bűbájos boszorkák 
16:45 Beethoven 6. 
18:30 Tények
19:00 Napló 
19:35 Napló Extra
20:05 Apafej
21:55 Zéró gyanúsított

Thomas Mackelway FBI-
ügynök egy sorozatgyilkos
után nyomoz, aki véletlensze-
rűen választja ki áldozatait. A
kegyetlen gyilkosságokat csu-
pán a tetthelyeken hátraha-
gyott különös üzenetek kötik
egymáshoz. Úgy tűnik, a soro-
zatgyilkos olyan áldozatokat
szemel ki magának, akik
maguk is gyilkosok lehettek.

23:45 El Mariachi, a zenész
01:10 EZO.TV 
01:40 Napló 
02:05 Napló Extra
02:30 Animációs filmek

05:30 Gazdakör 
06:20 Jelfák 
06:35 Cimbora Retro
07:30 Az Ótestamentum 
07:55 Kolumbusz Kristóf 
08:25 Hol volt, hol nem volt... 
08:40 Csipkerózsika
09:40 A madarak, akik halak 

szerettek volna lenni
10:35 A tudomány műhelyében 
11:05 Ízőrzők: Hegykő 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers 
12:05 Élő egyház 
12:30 Élő népzene
13:05 Csellengők 
13:30 A papucshős
14:50 Múltidéző 
15:15 Dunáról fúj a szél 
15:25 A hópárduc talpra áll 
15:55 Google: A keresőprogram 

hatalma 
16:25 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld 
17:20 Kirakat
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
19:00 Tusványos - 2011
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard
21:50 Dunasport 
22:10 Alpha Dog

JÚLIUS 25., 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 
12:01 Híradó délben 
12:15 Úszó-és vízilabda 

világbajnokság
14:25 Roma Magazin 
14:55 Domovina 
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 
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este 
20:10 A három testőr Afrikában
21:35 24
22:25 Hírek 
22:30 Sporthírek 
22:35 Írók szövetségben 
23:05 Kamaszkorunk 

legszebb nyara: Amerika 
23:35 Egymillió dolláros zsákmány 
01:20 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 
14:20 Tűzszekerek

16:45 Remington Steele 
17:55 Ezel - Bosszú mindhalálig
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:20 Szuperhekus kutyabőrben 
22:10 Hazudj, ha tudsz!
23:20 Jóravaló feleség
01:10 Reflektor

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:30 Született kémek 
11:55 Tartsd a szád és énekelj! 
13:30 EZO.TV 
14:40 Seherezádé
15:40 Rex felügyelő
16:35 Második élet

Salvador meglátja a kórház-
ban, hogy Isabela és Andrés
csókolóznak, s emiatt végtelen
szomorúság lesz úrrá rajta.
Consuelito eközben a szakítás
ellenére felkeresi a gyárban Si-
mont.

17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám
20:25 NCIS
21:25 NCIS: Los Angeles 
22:20 Aktív Extra
22:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
23:25 Tények Este
23:55 EZO.TV 
00:30 Rókavadászat
02:05 Magellán 

05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 A kék egér
08:55 Krisztofóró 
09:05 Mikrobi
09:15 A dzsungel könyve 
09:40 Ördögi szerencse 
10:15 Marco Polo 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam! 
15:30 Homo faber - A kézműves: 

Sütőmesterek 
15:45 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 Hello Goodbye
22:35 Sportaréna 
23:20 A többi néma csend 
01:50 Vers 
01:55 Himnusz 
02:00 Közbeszéd 
02:30 Család-barát

04:20 Szex és New York light
05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:55 A kifutó 
07:50 Véznák kontra dagik 
08:45 Chicago Hope Kórház 
09:40 Van, aki forrón szereti
11:55 Két pasi meg egy csajszi 
12:20 Egy kapcsolat szabályai 
12:45 A Nagy Ő - The Bachelor
14:35 Doktor House
15:30 Monk - Flúgos nyomozó
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi

19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 A hasfelmetsző 
23:20 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:15 Top Gear 
01:20 A hasfelmetsző 
03:05 Esküdt ellenségek

05:05 Őslények szigete 
05:55 Egy kórház magánélete
06:55 Egy kórház magánélete 
07:55 A szépség és a szörny 
08:55 Szex és New York light
09:25 Szex és New York light
09:55 Szex és New York light
10:25 MaxxMotion Autós Magazin 
10:55 A nagy házalakítás
11:50 Holdfény és Valentino
13:50 Óriási nyomozó: 

1 uncia 395 dollár 
15:40 Van, aki forrón szereti
18:00 Előre a múltba 
20:05 CSI: Miami helyszínelők
21:00 A főnök
21:55 Allan Quatermain és 

a koponyák temploma 
23:55 Tökéletes világ
02:25 Lépéselőnyben
03:10 CSI: Miami helyszínelők 
03:55 Szex és New York light 

VIASAT3

VIASAT3

RTL Klub, július 24., vasárnap, 19:30

A gyűrűk ura: 
A gyűrű szövetsége
új-zélandi–amerikai kalandfilm

Frodó, az ifjú hobbit egy gyűrűt
kap Bilbótól, amiről kiderül,
hogy az Egy Gyűrű, mellyel a Sö-
tétség Ura rabszolgasorba taszít-
hatja Középfölde népeit. Gandalf
Völgyzugolyba küldi Frodót, ahol a tündék legböl-
csebb vezetője, Elrond dönt a gyűrű sorsáról.
Nincs más lehetőség, a gyűrűt el kell pusztítani
Mordorban, a Végzet-katlanban. A szabadnépek
tanácsán megújul a Szövetség, és Gandalf vezeté-
sével Frodó és társai az emberek képviseletében
nekivágnak a reménytelen küldetésnek.

Duna Televízió, július 24.,
vasárnap, 15:55

Google: A kereső-
program hatalma
német ismeretterjesztő film

Naponta használjuk, észrevétle-
nül lett életünk szerves része. Bár-
minek is szeretnék utánanézni,
először a Google keresőprogramot
vesszük igénybe. De mi is az a Go-
ogle? Hogyan jött létre és mivé lett

mára? Hány
s z o l g á l t a -
tást nyújt és
mit kér cse-
rébe? 

Viasat3, július 25., hétfő, 21:25

A hasfelmetsző
ausztrál–amerikai thriller

A történet eme változata nem
annyira a gyilkosságokra össz-
pontosít, hanem a brit trónörö-
kös körül élők arisztokratikus
életére. A nyomozó az egyetlen,
aki vádolni meri a várományost e
szörnyű bűnökkel. Ráadásul sze-
relmes lesz az
egyik gyilkosság
szemtanújába,
aki hamarosan
maga is veszély -
be kerül.

RTL Klub, július 25.,
hétfő, 20:20

Szuperhekus 
kutyabőrben
amerikai akció-vígjáték

Megölnek egy San Diegó-i
nyomozót, aki nagysza-

bású bűnügyben nyomoz. Munkáját Jack
Wilder nyomozó veszi át, s az üggyel
együtt meghalt barátja leghűbb segítőjét,
a kutyáját is örökli. A két kopó remekül ki-
egészíti egymást: az egyik erős mint a bi-
valy, gyors mint a villám, a másik pedig
megbízható és szuperintelligens. Persze
mi sem természetesebb, hogy az utóbbi-
nak van négy lába.
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JÚLIUS 26., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
08:15 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
09:00 Balatoni nyár 
11:05 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:15 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
14:30 Srpski Ekran 
14:55 Unser Bildschirm 
15:30 Tudástár 2011 - CT - MR 
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradók 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Önök kérték! 
21:05 Charley nénje 
22:50 24
23:35 Hírek 
23:40 Sporthírek 
23:50 A rejtélyes XX. század 
00:15 Kamaszkorunk 

legszebb nyara: Amerika 
00:45 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
14:35 Görkorin az életbe

16:45 Remington Steele 
17:55 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 - 
Depeche Mode, 
Vértanú püspök Győrben 

00:05 Reflektor
00:15 Véres telihold

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop
11:15 Született kémek 
11:40 Smokey és a Bandita 2.

Bandita teljesen padlón van: a
barátnője otthagyta és mun-
kája sincs. A legjobbkor tűnik
fel a furcsa Enos testvérpár,
akik munkát ajánlanak hősünk-
nek. A feladat nem akármi: egy
elefántot kell 24 órán belül el-
szállítani a republikánusok
nagygyűlésére.

13:30 EZO.TV
14:40 Seherezádé 
15:40 Rex felügyelő
16:35 Második élet 
17:30 Seherezádé
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám 
20:25 Mennyé má!
22:00 Aktív Extra
22:05 A médium
23:05 Tények Este
23:35 EZO.TV
00:10 Felhő a Gangesz felett 
02:40 Babavilág

05:10 A narancsvidék
05:55 Zabagépek 
07:05 A kifutó 
08:00 A nagy házeladás
09:00 Chicago Hope Kórház 
09:55 Damaszkusz kincse 

11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:40 A Nagy Ő - The Bachelor
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Rózsaágy
23:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:05 Top Gear 
01:10 Allan Quatermain és 

a koponyák temploma

JÚLIUS 27., SZERDA
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 
12:01 Híradó délben
12:15 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság
14:25 Hrvatska kronika 
15:00 Ecranul nostru 
15:30 Médiaguru 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 Szerelmem, Afrika
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Televáró
21:25 Linda 
22:30 24
23:20 Hírek 
23:25 Sporthírek 
23:30 Kapcsoskönyv 
00:15 Kamaszkorunk 

legszebb nyara: Amerika
00:45 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 
14:45 Robert Kennedy

16:45 Remington Steele
17:55 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó 
19:40 Fókusz
20:20 Piedone, a zsaru 
22:45 Gothika
00:40 Reflektor 
00:55 Hülyeség nem akadály

05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:55 A kifutó 
07:50 A nagy házeladás 
08:45 Chicago Hope Kórház 
09:40 Előre a múltba
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 A Nagy Ő - The Bachelor
13:35 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Sebhelyek 
23:25 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:20 Top Gear 
01:25 Sebhelyek

03:10 Esküdt ellenségek

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Isten kezében
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 Kiváncsi Fáncsi
08:55 Sebaj Tóbiás
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 A szocreál képzőművészet 
16:45 Duna anzix 
17:05 Daktari 
18:00 Labdarúgás
20:20 Közbeszéd 
21:00 Időbűnök
22:30 Dunasport 
22:40 Dokureflex 
22:41 Szabadon a börtönben 
23:35 Koncertek az A38 hajón 
00:30 Vers 
00:35 Himnusz 
00:40 Közbeszéd 
01:10 Beavatás 
01:30 Isten kezében 
02:00 Gerje - Kisvízfolyások mentén 
02:30 Család-barát 

05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 Az Ezüst-tó kincse
13:30 EZO.TV 
14:40 Seherezádé
15:40 Rex felügyelő
16:35 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám
20:25 Doktor House
21:25 Hawaii Five-0
22:20 Aktív Extra 
22:25 Szellemekkel suttogó 
23:25 Tények Este
23:55 EZO.TV 
00:30 Lady Chatterley
03:15 Két TestŐr 
03:40 Animációs filmek 

VIASAT3

VIASAT3

05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Múlt idő '90 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 Kiváncsi Fáncsi
08:55 Mikrobi
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 Csellengők 
15:25 Özönnövények
15:55 Esélyt kapva - Cigány 

értelmiségiek Baranyában 
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 ... hogy szaladnak a fák! 
22:25 Dunasport 
22:30 Más világ 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Kisenciklopédia 
00:45 Vers 
00:50 Himnusz 
00:55 Közbeszéd 

M1, július 26., kedd, 21:05
Charley nénje
tévéjáték

Charley és barátja, Jack beleszerettek
a szép Spittigue-lányokba, Kittybe és
Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen
őriz. Ráadásul a fiatalembereket nem
veti fel a pénz, ezért esélyük sincs az
apa jóindulatát elnyerni. Charley nén-
jének, a dúsgazdag nőnek a látogatása
reményt kelt a fiatalokban. Remek ter-
vet eszelnek ki, ám Donna Lucia, a
néni nem érkezik meg. A fiatalembe-
rek ráveszik barátjukat, hogy játssza el
a néni szerepét. Minden szépen halad
addig, míg a valódi Donna Lucia meg
nem érkezik.

Duna Televízió, július 26.,  kedd, 21:00
... hogy szaladnak a fák!
fekete-fehér, magyar filmdráma

Simon, a fiatal történész tizenegy év után
látogat haza gyerekkora balatoni falujába
Lina nénihez, a nevelőanyjához. Felka-
varja, amit lát: az öregasszony keserves
és megrázó mindennapjai, csöndes szo-
morúsága, az emlékek, nevelőapja halála,
mindaz, amiről nem is tudott, s amit fe-
lejteni látszott. Majd elkíséri a szomszé-

dos bú-
csúba Lina
nénit, aki a
boldog iz-
galmaktól
a karjai kö-
zött hal
meg. 

RTL Klub, július 27., szerda, 20:20

Piedone, a zsaru
olasz–NSZK akció-vígjáték

Piedone, a nápolyi kikötő körzetének rendőr-
felügyelője sajátos eszközökkel tartja rendben
a bűnözőket. Csak az ökleivel és testi erejével
„intézkedik". Az új felügyelő azonban nem ért
egyet módszereivel. Egy kábítószercsempész
banda felgöngyölítése során a helyzet kiélező-
dik és Piedonét felfüggesztik állásából. De ez
sem zavarja őt abban, hogy leszámoljon a ká-
bítószerbandával.

Duna Televízió, július 27., szerda,
21:00
Időbűnök
spanyol thriller

Az ördögien agyafúrt időutazásos
thrillerben a középkorú Hector
rémálmait látjuk megelevenedni.
Miután a nyaralójához közeli er-
dőben megpillant egy meztelen
nőt, Hector nyomozni kezd, ám
nemsokára egy fegyveres idegen
támad rá. Hamarosan kiderül, a
n y o m o k
Hec tor sa -
ját kö zel -
m ú l t   j á b a
vezetnek.
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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.

JÚLIUS 28., 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 Három szökevény
16:45 Remington Steele 
17:55 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó 
19:40 Fókusz
20:20 ...és megint dühbe jövünk

Miamiban a hírhedt Parapolis
tartja markában a kaszinókat,
fogadóirodákat. Johnny Firpo
(Terence Hill) hadnagynak kell
leszámolnia a bandával. Fél-
testvére, Charlie (Bud Spen-
cer) segít neki.

22:55 Róma
00:10 Asszonymaffia 
00:45 Reflektor
00:55 Infománia 

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 A kék egér
08:55 Krisztofóró 
09:05 A dzsungel könyve 
09:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Talpalatnyi zöld 
15:30 A Szerelmes Nyugat 
16:10 Felelet az életnek 
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 Alex és Emma - 

Regény az életünk
22:35 Parasztopera 
23:45 Dunasport 
23:50 Mikor a keleti blokk 

történelemmé lett... 
00:45 Vers 

05:25 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 
12:01 Híradó délben
12:15 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság
14:30 Rondó 
15:30 Legendás konyhák - 

A vendéglők színpadán - 
Ujházi levesétől Gálffi László 
főztjéig 

16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 Szerelmem, Afrika
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Déltenger kincse
21:00 Tűzvonalban
21:55 24
22:40 Hírek 
22:45 Sporthírek 
22:55 Professzor Radda

London-Szingapúr-Budapest
tudományháromszög

23:20 Kamaszkorunk 
legszebb nyara: Amerika

23:50 Ma Reggel

05:10 A narancsvidék
05:55 Zabagépek 
07:05 A kifutó 
08:05 A nagy házeladás 
09:05 Chicago Hope Kórház
10:00 Rózsaágy 
11:45 Két pasi meg egy csajszi
12:15 Egy kapcsolat szabályai 
12:45 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:40 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok

17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:25 Terepen 
23:20 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:15 Top Gear 
01:20 CSI: A helyszínelők

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:50 Teleshop 
11:25 Született kémek 
11:50 Rabiga előtt

13:30 EZO.TV
14:40 Seherezádé 
15:40 Rex felügyelő
16:35 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények 
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám 
20:25 S.O.S. szerelem! 
22:30 Aktív Extra
22:35 Bostoni halottkémek 
23:35 Tények Este
00:05 EZO.TV 
00:40 Szvingerek 

VIASAT3

TV2, július 28., csütörtök, 20:25

S.O.S. szerelem!
magyar romantikus vígjáték

Péter egy társkereső-ügynökség igazgatója. Cége, az
S.O.S. szerelem! tehetős kliensek problémáinak meg-
oldására szakosodott. Addig, amíg Tomi, a dúsgazdag,
de kőbunkó ügyfél esetében csődöt nem mondanak.

Tomi szerelmes Veronikába, a bájos óvónőbe, de még az S.O.S. szere-
lem! segítségével sem képes meghódítani őt. Péter ördögi tervet eszel
ki: kibérel egy vidéki kastélyt és benépesíti az ügynökség munkatár-
saival, majd odacsalja Veronikát. Minden a terv szerint alakul, míg-
nem Péter is beleszeret Veronikába.

Duna Televízió, július 28., csütörtök, 21:00

Alex és Emma – Regény az életünk
amerikai romantikus vígjáték

Alexre, a szerencsejáték függő íróra
nem a legjobbkor tör az alkotói válság:
hitelezői 30 napot adtak, hogy befe-
jezze a regényét – amit még el sem
kezdett – és törlessze  adósságát, vagy
a hitelezői végeznek a fiatalemberrel. Mivel számítógépét
ripityára törték, kénytelen felvenni egy gyorsírónőt.
Emma nemcsak a regénybeli szereplők szerelmi gondjait
oldja meg, Alex életét is megváltoztatja.

RTL Klub, július 28., csütörtök, 14:40

Három szökevény
amerikai akció-vígjáték

Lucas, a börtönből frissen
szabadult bankrabló a pénz-
intézetben ezúttal csupán
számlát akar nyitni. Ám egy-
szerre beront az ajtón a világ
legkétbalkezesebb bankrablója, Perry, s
éppen a jó útra tért „szaktársát” szemeli ki
túsznak. Lucas rögtön átlátja, hogy a sze-
rencsétlen flótás őt is bajba keveri.  
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VÍZISZÍNPAD KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

A győri Rába-part múlt században el-
bontott víziszínpadát három évvel ez-
előtt építették újjá, hogy helyet adhas-
son a nyári zenés programoknak. A ha-
gyományteremtő szándékkal életre hí-
vott kulturális esemény elnyerte a kö-
zönség tetszését, minden idényben tíz -
ezrek kíváncsiak a páratlan helyszínen
zajló előadásokra, koncertekre.  

A hatvanas évek derekán útjára induló Győri
Nyár programjainak különleges helyszíne
volt a Rába víziszínpada, ahol városi nagy-
színház és sportcsarnok híján először láthat-
tak a győriek világszínvonalú zenei és táncos
produkciókat. Mindenki sajnálta, de a hatal-
mas pontonszínpadot a folyó gyakori ára-
dása és a téli jégzajlás miatt a nyolcvanas
években muszáj volt elbontani. 

A mai színpadot nyárról nyárra újra felépí-
tik, s olyan kitűnő programsorozatokat szer-
veznek deszkáira, mint amilyen a Nyári
Zenés Esték a Rába partján. Az idei első pro-
dukció a kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüt-
tes fellépése volt, a folytatásra holnap,
szombaton este kerül sor Sasvári Sándor
színművész, musicalénekes főszereplésével.

A műsor Sasvári Sándor ötvenedik szüle-
tésnapjára készült, az est folyamán felcsen-
dülnek a művész saját szerzeményei, leg-
népszerűbb szerepeinek részletei, világslá-
gerek, jazzbetétek, s mindez egy nagyzene-
kar, továbbá hazai musicalsztárok közremű-
ködésével. 

A Benkó Dixieland Band július 28-án, csü-
törtökön este fél kilenctől ad koncertet a ví-
ziszínpadon. A győri ünnepi műsorral Louis
Armstrong születésének 110, halálának 40.
évfordulója előtt tisztelegnek a zenészek.

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

A Benkó Dixieland 1957-ben alakult, a világ
egyik legnépszerűbb jazzegyüttese.

Ugyancsak születésnapos csapat, a húsz -
éves Budapest Klezmer Band vendégszerepel
július 29-én este fél kilenctől a Rába partján.
Jávori Ferenc, az együttes alapítója egyike
Közép-Európa legtermékenyebb és legkülön-
legesebb zeneszerzőinek, fontos szerepet ját-
szik a klezmerzene hazai és nemzetközi nép-
szerűsítésében. Ő a „Purim, avagy a Sorsve-
tés” című, a Győri Balettel közös produkció ze-
neszerzője. A klezmer szó egy régi héber
hangszeres zenészt jelentő kifejezésből ered,
s főként a kelet-európai zsidó kultúra népze-
nei együtteseire vonatkozik.

Edvin Marton másnap, szombaton ad
ugyanott koncertet. A Liszt-év tiszteletére
készült előadás fél kilenckor kezdődik. A so-
rozat Nagy Balázs és vendégeinek operett-
gálájával zárul a hónap utolsó napján, ugyan-
csak fél kilences kezdéssel. Az esten a ma-
gyar operettirodalom klasszikus és legis-
mertebb dallamai csendülnek fel a népszerű
győri színész, énekes tolmácsolásában. 

A 120 négyzetméteres színpad és az ezer
embert befogadó nézőtér ad helyet az au-
gusztus 13-án esedékes barokk esküvőnek
is, s augusztus 19-én ér véget a Rába-parti
szezon. A Mária Evangéliuma című rockopera
oratórikus előadását láthatja a közönség. 

Zenés esték a víziszínpadon 

A hazai Tudományos Ismeretter-
jesztő Társaság Jelky Egyesüle-
tének győri klubja a nyári feszti-
vál heteinek szombat délutánjain
ingyenes, városnéző körsétákat
szervez. A közhasznú civil szer-
vezet idegenvezető tagjai július
23-án és 30-án, továbbá augusz-
tus 6-án és 13-án, 15 órára vár-

Győri séták
ják az érdeklődőket a városháza
főbejáratának lépcsőjén.

Magyar György, a klub veze-
tője elmondta lapunknak, hogy
a TIT nagy múltú, 1841-ben ala-
pított szekciója ma is a Kárpát-
medence földtanával, földrajzá-
val, az itt élő népek történelmé-
vel, a magyarság kulturális érté-

keinek ápolásával foglalkozik.
E tevékenység része a várost be-
mutató séták szervezése, im -
már hét éve. A klubtagok Győr
szerethető arcát mutatják meg
a kétórás körúton, hogy a hely-
beliek úgy érezzék, jó itt élni, a
turisták meg azt, hogy ide érde-
mes visszajönni. 

120 négyzetméteres
színpad,
ezer embert
befogadó nézőtér
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ANNA-NAPI BÚCSÚT rendez két civil szervezet és
a József Attila Művelődési Ház július 24-én, vasár-
nap a Móra Parkban. Kilenc évvel ezelőtt Csipkeró-
zsika álmából ébresztették fel a szervezők a múlt szá-
zad már-már elfeledett, hagyományos Anna-napját,
a szabadhegyi búcsút. Azóta nem csak a helybeliek,
de a város más pontjain élők is szívesen részt vesz-
nek a rendezvényen. A program délután kettőkor kö-
zönségcsalogató zenével kezdődik, három órakor
Hámor Vilmos rendez vidám családi vetélkedőt,
négy órától Bende Ildikó, a Győri Nemzeti Színház
tagja és Cseh György gitáros-énekes szórakoztatja
a gyerekeket. A további műsorban a Talpasok kara
katonadalokat ad elő, Csonka János magyarnótákat
énekel, majd sváb dalok hangzanak el a német nem-
zetiség Hazai Dallamok kórusa előadásában. A
búcsú vendégeit a Győr-Szabadhegyért és a Civilek
Győrért egyesületek elnöke, Ferenczy Tamás kö-
szönti, hat órától Karsai Klára és Krasznai Tamás ad
elő slágereket, végül hastáncbemutató és diszkó
gondoskodik az este tízig tartó jó hangulatról.    

A GYŐRI RENESZÁNSZ ÉS BAROKK HÉT
című rendezvénysorozat július 24-én, vasárnap
kezdődik, központja a Petőfi Sándor Művelődési
Ház lesz. Az immár harmadik alkalommal jelent-
kező régizenei találkozón a koncertek mellett ba-
rokk zenei kurzusokat tartanak neves előadók.
Az első fellépő vasárnap 18 órától a Musica Pro-
fana régizene-együttes, német barokk koncert-
jüket a vámosszabadi Mindenszentek templomá-
nak közönsége hallhatja. A Tercina együttes jú-
lius 25-én, hétfőn 19 órától muzsikál a Xántus
János Múzeum Barokk termében. Kedden, szin-
tén a múzeumban este héttől az Arion Gamba
Consort ad válogatást a 17. századi német egy-
házzene gyöngyszemeiből. Moldvai táncházat
tart a Csángálló zenekar csütörtökön 18 órától a
Petőfi Művelődési Házban, ugyanitt pénteken 18
és vasárnap 15 órától a kurzusokon résztvevő
növendékek adnak koncertet. Egy új korszak kü-
szöbén címmel Fortepiano kamarakoncert kez-
dődik július 30-án, szombaton 19 órától Vámos-
szabadin, a zenekápolnában. 

A TOKYO-BUDAPEST ENSEMB LE
ad nyáresti hangversenyt a Xántus-
múzeum udvarán július 24-én, vasár-
nap este nyolc órakor.  A japán és ma-
gyar muzsikusokból álló társulatot a
Győri Filharmonikus Zenekar művé-
szeti vezetője, Berkes Kálmán irá-
nyítja. Műsoron Mozart: Serenade,
Ibert: 3 darab fúvósötösre, Farkas Fe-
renc: Régi magyar táncok, Dvorák:
Két szláv tánc, Brahms: Két magyar
tánc, Vukán György: Wine Dark See.

AZ ÉRCTŐL AZ
ARANY PÉNZIG cím-
mel nyílt kiállítás a Xán-
tus János Múzeum idő-
szaki kiállítóterében. A
tárlat a múzeum érem-
gyűjteményéből ad vá-
logatást. A kiállítás ok-
tóber 22-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10–18
óráig látogatható.

A VÁCZY PÉTER GYŰJTEMÉNY magját reneszánsz és ba-
rokk bútorok, képző- és iparművészeti tárgyak alkotják, a ko-
rábbi történelmi korokat görög, római és középkori magyar ré-
gészeti emlékek képviselik. A Nefelejcs közben található gyűj-
temény egyik legkülönlegesebb darabja egy kínai, hárommázas
terrakotta sírőrző katona, de megtekintésre érdemesek a XIX.
századból származó keleti szőnyegek, üveg-, ezüst- és bronz-
tárgyak, kínai porcelánok, csillárok, falikarok is. Látható a 15.
századi sienai Mária a gyermek Jézussal és szentekkel című
festmény, s egy 16. századi ismeretlen dél-német mester műve,
a Szent Anna harmadmagával című szobor. A múlt századi iráni
és kaukázusi szőnyegeken, nyomott mintás indiai szöveten túl
17. századi bársony- és selyemszövet-töredékeket, 18. századi
gobelinhímzéseket is tartogat nyári látogatóinak Győr egyik
legnevesebb gyűjteménye. Látogatható keddtől vasárnapig,
délután két órától este nyolcig.

GYŐR – VÁROSKÉPLETEK vonalzóval és objek-
tívvel címmel látható tárlat az Esterházy-palota au-
lájában. A győri városkép jellegzetes pillanatait
számos kortárs képzőművész megörökítette, ezek
közül láthatunk néhányat. A kiállítás egyik figye-
lemreméltó darabja az Alexovics László által készí-
tett városmakett, amely a győri belvárost ábrázol -
ja. A háromdimenziós élményt Pottyondy Ákos fo-
tográfiái egészítik ki, melyek a hely történetét és
a város hangulatát idézik meg a látogatóknak. A
tárlat ingyenesen látogatható október 15-ig. 

Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA
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BENKÓ DIXIELAND BAND KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

In Memoriam Louis Armstrong
című emlékkoncerttel érkezik
Győrbe a világhírű Benkó Dixie-
land Band július 28-án. Egy olyan
együttest láthatunk vendégül a ví-
ziszínpadon este 8 órától, melyet
két amerikai elnök is kitüntetett.
Benkó Sándorral beszélgettünk.

Hogyan adóznak Győrben Arm -
strong emlékének?

A Benkó Dixieland Band megala-
kulása óta őt tekinti példaképének.
Louis végtelen sok világsláger és
jazz-standard előadója. Egyéni, át ütő
trombitajátéka, senkivel össze nem
téveszthető, karcos énekhangja a kö-
zönség első számú jazzsztárjává
avatta. Győrben ezzel a tematikus ün-
nepi koncerttel adózunk bálványunk-
nak. Megemlékezünk életének jelleg-
zetes állomásairól, Armstrong zene-
karainak belső életéről, a legna-
gyobb koncertjeikről.

Megszólalnak Louis igényes jazz-
számai, valamint ugyancsak mű-
sorra kerülnek az előadásában meg-
szeretett nagy világslágerek is.

A műsorban két énekesünk – Mi-
cheller Myrtill és Berki Tamás –
mellett fellép Papa Fleigh (trom-
bita, ének)  is, aki különleges,
Armstrongot idéző előadásmódjá-
val színesíti a műsort.

Benkó Dixieland Band –
világhírű magyarjaink
a víziszínpadon

Találkozott személyesen is
Armstronggal?

Bár a jazz több mint 70 világsztár-
jával dolgoztunk együtt a nagyvilág-
ban, vele nem sikerült közösen fellép-
nünk. Jelen voltunk 1965-ben a
Népstadionban, ahol telt ház mellett
élőben hallottuk játszani, minden fel-
vételét, lemezét ismerjük, de a nagy
lehetőség elkerült bennünket.

Rengeteg története van, min-
den koncerten mesél közönségük-
nek. Mondjon egyet ezek közül!

Számos kiváló magyar jazzmuzsi-
kust jegyeznek a világban. Amikor
New York-ban a Művészeti Akadé-
mián adott a Benkó Dixieland Band
koncertet, három amerikai sztár je-
lent meg az öltözőnkben: Jabo Smith
(aki Armstrong mellett lakott New
Orleans-ban, és egyidős gyerekként
ismerték már egymást, és aki ké-
sőbb kiváló trombitás lett), Eddy
Davis bendzsós, aki jelenleg Woody
Allen zenekarát vezeti, és Joe Murá-
nyi klarinétjátékos, aki Armstrong ze-
nekarának volt a klarinétosa. Joe-val
barátságba kerültünk. Több mint 25
éven át számos lemezfelvételen, élő
koncerten volt vendégünk. Szülei
Mezőkövesdről származtak, és Joe
ma is magyarnak vallja magát. Min-
den bensőséges történetet az Armst-
rong zenekarról tőle ismerünk. Nagy
hasznunkra váltak ezek az informá-
ciók, hiszen a világ első vonalába tar-
tozásunk kötelez bennünket.

Az interjú folytatását elolvashatja
a gyorplusz.hu weboldalon.

Minden évben megren-
dezik Győrben a Barokk
Varázsa című esemény-
sorozatot, melynek
fénypontja a Barokk Es-
küvő. Csak egy pár
mondhatja ki e különle-
ges házasságkötési
szertartáson a boldo-
gító igent. Idén a mo-
sonszolnoki Makai
Anasz tázia és Pataky

Különleges évfordulón
mondja ki az igent
a barokk esküvő párja

László esküszik hűsé-
get. Azért is boldogok,
hogy rájuk esett a vá-
lasztás, mert öt éve a
vőlegény az unokatest-
vére barokk esküvőjén
eldöntötte, egyszer ő is
így szeretné oltárhoz ve-
zetni élete párját. A me-
seszerű fordulat pedig,
hogy aznap este meg is
ismerte Anasztáziát.

A lánykérés ugyan
nem kapcsolódott a ba-
rokkhoz, de az is ro-
mantikus volt. István
egy fagylaltkehelybe
bújtatta el a gyűrűt, s
kérte meg Anasztázia
kezét. S most, augusz-
tus 13-án értük száll
100 fehér galamb a ma-
gasba, s ezrek ünneplik
majd őket.
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ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRŐRSÉG

TENISZPÁLYÁK

A Rozgonyi úton salakos

BÉRELHETÔK!

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

1.000 Ft/óra

Nyugdíjasoknak, diákoknak 

900 Ft/óra

Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Hatmillió forint műszerfejlesztési össze-
get szavazott meg a győri háziorvosok-
nak a közgyűlés, a szerződéseket még
a nyáron megkötik – tudtuk meg dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármestertől.

Városunkban 53 háziorvos, 26
házi gyermekorvos, s 28 fogorvos áll
szerződésben az önkormányzattal.
A városban élő betegek érdeke, hogy
doktoraik megbízható eszközökkel,
műszerekkel diagnosztizálják és gyó-
gyítsák betegségeiket, indokolta a
testület döntését dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester. 

Az önkormányzat ezért határozott
úgy: hatmillió forintot juttat a háziorvo-
soknak, akik ezt az összeget eszközfej-
lesztésre használhatják fel. A közgyű-
lés egyébként folyamatosan támo-

Tovább csökkent az álláskeresők
száma Győrben és vonzáskörzeté-
ben. A munkaügyi központ legfris-
sebb adatai szerint júniusban 6.706
fő, míg egy évvel korábban 7.760 fő
volt a regisztrált álláskeresők száma
Győrben és agglomerációjában.

Ez mintegy 15 százalékos javulást,
ezer főnél magasabb csökkenést, és
az arány 7,6-ról 6,4 százalékra való
mérséklődését jelenti 2010 azonos
időszakához képest – mondta la-
punknak Simon Róbert Balázs pénz-
ügyekért felelős alpolgármester.

Kevesebb a munkanélküli
Az adatok is azt jelzik, hogy

Győrben az ipari termelékenység-
gel és a gazdaság erősödésével
egyenes arányban élénkül a foglal-
koztatottság és a munkahelyterem-
tés. Egyre nagyobb az igény a szak-
képzett munkaerőre, és a letele-
pedő, begyártó cégek, az Audi-
gyár terjeszkedése, valamint az
ipari park bővülése következtében
fokozatosan térnek vissza a tartós
álláskeresők is az elsődleges mun-
kaerőpiacra – mutatott rá Simon
Róbert Balázs.

Műszerek a háziorvosoknak
gatja a megyei önkormányzat tulajdo-
nában lévő Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházat is. Nemrég a gasztroentero-
lógiai centrum kialakításához járult
hozzá, valamint a szívritmus-szabá-
lyozó beültetéséhez szükséges drága
műszer beszerzéséhez is jelentős
anyagi segítséget nyújtott.

Az egészségügyért is felelős alpol-
gármester szerint a város további gaz-
dasági fejlődésének egyik feltétele a jól
képzett és egészséges munkaerő. Ám
az önkormányzat arra is törekszik, hogy
gyerekek és a nyugdíjasok egészségi ál-
lapota is javuljon. Ehhez egészségtuda-
tosabb életmódra is szükség van, mely-
nek kialakításában a rendszeres szűré-
sek, a háziorvosokkal való folyamatos
kapcsolattartás is sokat segít. 

Megalakult az Újvárosi Polgárőrség
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: szigethy teodóra

A februári tagtoborzó felhívás
után a napokban megalakult
az Újvárosi Polgárőrség,
amelynek létrejöttét a város
támogatása is segítette. Az
önkormányzattól kapott más-
fél millió forintot egyenru-
hákra és elektromos biciklikre
költötték. 

Sokak erősebb közbiztonságra
irányuló kérése válik valóra azzal,
hogy mostantól önkéntes jár -
őrök cirkálnak majd Újváros ut-
cáin, sokszor elektromos bicikli-
vel. A részönkormányzat felhí-
vása után harminc fővel alakult
meg a városrész rendjére vi-
gyázó csoport, közülük 15-en tel-
jesítenek épületen kívüli szolgá-
latot, a többiek adminisztratív,
jogi és egyéb területeken tevé-
kenykednek. Fekete Dávid rész -
ön kormányzati elnök elmondta,
azt várja, hogy a polgárőrök je-
lentős utcai jelenléte növeli a
lakók biztonságérzetét, segíti az
illegális hulladéklerakás felszá-

molását, és az éjszakai hangos-
kodás visszaszorítását. A képvi-
selő hangsúlyozta, a munkában
az ott élő cigányok is részt vesz-
nek. Vidos Tibor, a polgárőr
egyesület elnöke ezzel kapcso-
latban arról beszélt, a helyi ki-
sebbséggel való együttgondol-
kodás nem könnyű, ezért jó,
hogy olyan markáns személyisé-
gek is csatlakoztak a polgárőrség-
hez, akik saját tapasztalataik alap-
ján ismerik a cigányság gondjait,
és hatékonyabban tudják a konflik-
tusokat kezelni. Hozzátette, meg-
jelent a román kisebbség is a kör-
nyéken, ami újabb problémákat
vet fel. A szervezet elnöke szólt
arról is, nem tudják a rendőrséget
pótolni, de együttműködnek ve -
lük, erre egyébként a gyöngyöspa-
tai incidensek óta törvény is köte-
lezi őket. 

Az egyesületbe, amelynek
megalakulását a város másfél mil-
lió forinttal támogatta, továbbra
is várják a jelentkezőket, hogy az
esti órákban zavartalanul tudják
biztosítani a fokozott jelenlétet.
Szeles Szabolcs képviselő megje-
gyezte, a részönkormányzat pár-
toló tagként vesz részt az egyesü-
let munkájában.
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Szörnyű híreket hallottunk a napok-
ban: Valkón egy férfi lemészárolta
édesanyját, nagyanyját, barátnőjét,
majd önmagával is végzett. Ózdon
együtt lett öngyilkos anya és lánya.
Óbudán felgyújtotta magát egy nő,
ugyanezen a napon. Előtte Budaör-
sön két fiatal lány egy autóban vetett
véget életének. 

Mi lehet ezeknek a szörnyű cselek-
ményeknek a hátterében?  Pillanatnyi
elmezavar, esetleg jellemgyengeség?
Erre kaphatnak választ állandó szakér-
tőnk, dr. Feller Gábor pszichiáter, osz-
tályvezető főorvos videójából a  gyor -
plusz.hu portálon. A főorvos elmondja,
hogy ne tanácsokkal, kioktatásokkal
segítsük a rászorulókat, hanem hall-
gassuk meg őket. Az öngyilkosság
nem egyik pillanatról a másikra fogal-
mazódik meg az illetőben. Utalhat rá a
megváltozott magatartás: ha az érin-
tett magába zárkózik vagy épp ellenke-
zőleg, feltűnően viselkedik. Hirtelen
költekezésbe kezd, búcsúzkodik.
Mondhat olyanokat, hogy semmi sem
számít, már nem megy tovább – ezek
jelei az öngyilkosság gondolatának.
Figyeljünk oda, legyünk empatikusak
velük szemben. 

www.gyorplusz.hu

Nem mindenkit lepett meg, hogy
üresen találták a héten a szobor
restaurálása miatt le emelt győri
Frigyládát. Néhányan tudták,
hogy a fémdobozt már tizenöt
évvel ezelőtt kinyitották: akkor
sem volt benne semmi. 

Nem a héten, hanem már
másfél évtizede fény derült a
280 éves titokra, tudta meg a
Győr Plusz. Informátoraink állít-
ják, hogy a fémdobozt körülbe-
lül tizenöt éve felnyitották. Pon-
tos dátumot nem tudtak mon-
dani. Értesüléseik szerint való-
színűleg a művészetpártoló,
műgyűjtő polgármester, Ko-
lozsváry Ernő kezdeményezte
az 1730-ban emelt szoborkon-
pozíció ládájának – melyet két
lebegő angyal tart a magasba –
restaurálását Bardocz Barna
ötvösművésznél.    

Hogyan ismerhetjük fel
az öngyilkosság előjeleit?

Olvasónk azt is kérdezte a főorvos-
tól, hogy milyen események válthatják
ki az öngyilkosságot. A leggyakrabban
család vagy barát elvesztése, válás,
szakítás, munkahelyi stressz vagy a
munkahelyi kudarc, a munkanélküli-
ség, fiataloknál iskolai sikertelenség
okozhatja ezt a súlyos döntést. 

Dr. Feller Gábor hozzátette: ve-
gyünk figyelembe két szempontot, a
beszűkülést, azt a fajta gondolko-
dást, amelyben nem talál megoldást
a problémára, valamint az izoláló-
dást, azaz ha az érintett nem keresi
mások társaságát, egyedül marad.
Fontos, hogy szakemberhez is fordul-
jon az illető. 

Oldalunkon, a gyorplusz.hu-n folya-
matosan frissülnek a videók, melye-
ken szakértők válaszolnak az olvasói
kérdésekre. Legközelebb dr. Csányi At-
tila PhD neurológus osztályvezető fő-
orvos beszél arról, mik a stroke figyel-
meztető jelei, s hány órán belül kell kór-
házba érkeznünk ezzel a betegséggel.
Prof. dr. Dézsi Csaba András pedig az
alacsony vérnyomás kiváltó okait, s az
ilyenkor hasznos teendőket taglalja. 

Bővebben: gyorplusz.hu

Cikkünkből megtud-
hatják, hogy Győrben, il-
letve a megyében milyen
károkat okoztak idén a
villámcsapások. Például
májusban egy börcsi
családi házhoz riasztot-
ták a győri tűzoltókat,
melynek tetőszerkeze-
tébe villám csapott, a ké-
mény megrongálódott
és meggyulladt a tető.

Mecséren pedig egy
családi ház kéményét
sújtotta villám, és a ké-
mény körül izzottak a
tetőlécek. Fontos tudni,
hogy a kémények korom-
rétege jól vezeti a villá-
mot, ezért is kell rendsze-
resen tisztíttatni ezeket.

A cikkből kiderül
többek között az is,
hogy ha közeleg a ziva-
tar, melyek azok a he-

Megelőzték
a Frigyláda-nyitókat

Megkérdeztük Kolozsváry Er-
nőnét, aki erre nem emlékezett
ugyan, de nem tartotta kizártnak.
Bardocz Barna sajnos már nem
él, munkáinak az interneten elér-
hető felsorolásában nem tün-
tette fel a láda restaurálását. Igaz,
érhető módon mindenekelőtt az
önálló műveit helyezte előtérbe. 

Hefter László üvegművész
régi barátja, alkotótársa volt Bar-
docz Barnának, ráadásul közvet-
len szomszédként is jól ismerték
egymást. Hefter állítja: Bardocz
mintegy tizenöt évvel ezelőtt a
saját műtermében restaurálta a
Frigyládát. Helyreállította a vas
és vörösréz lemezeket, s az ara-
nyozást is. A munkálatokat egy
gönyűi lakatosmesterrel együtt
végezte el.

Bővebben: gyorplusz.hu

Hárommilliárd villám
A statisztikák szerint
évente akár hárommilli-
árd villám is keletkezhet a
Földön, Magyarországon
pedig több tucat embert
ér villámcsapás minden
évben. Teljesen nem tud-
juk kivédeni ezt a veszé-
lyes légköri jelenséget,
de tervezéssel és odafi-
gyeléssel csökkenthetjük
a villámcsapás esélyét.

Hatszor csapott vil-
lám egy amerikai fér-
fiba, ő még mindig él.
Sajnos sokan egyetlen
ilyen természeti csa-
pásba belehalnak, Ma-
gyarországon is több ál-
dozatot követeltek már
a viharok. Ha időben ér-
kezik a segítség, még
akkor is halálos a villám
által okozott áramüté-
sek 10-20 százaléka.

lyek, ahová a legna-
gyobb valószínűséggel
csaphat villám. A leg-
több embert futás
vagy biciklizés közben
ér villámcsapás. Köz-
vetlenül előtte serce-
gést és re cse gést lehet
hallani, bizsereghet a
bőrünk és felállhat
rajta a szőr.

Kerüljük a kiemel-
kedő tárgyakat viharos
időben, beleértve a fá -
kat is. Ezek közül a leg-
jobban a tölgy, a fenyő,
a nyár, a kőris, az akác
jó vezető.

További érdekessé-
geket és tanácsokat
a gyorplusz.hu olda-
lon olvashat a légköri
jelenséggel kapcso-
latban.
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Chilis fokhagymás tészta füstölt kacsamellel

Palacsinta szavunk a latin placenta, lepény
szóból származik, készítését állítólag a
római légiósoktól lesték el Pannónia lakói.
A katonák lisztből, vízből és sóból kevert
tésztát sütöttek meg forró kövön, amit
többnyire hússal fogyasztottak. A pala-
csinta a világon mindenütt ismert és nép-
szerű édes tészta, neve, formája, ízesítése
országonként változik. A hagyományos,
liszt, tojás, tej, szódavíz, olaj, só, cukor ösz-
szetételű magyar palacsintát is örvendete-
sen sokféleképpen bolondíthatjuk meg.     

Hozzávalók négy személyre: 8 darab
palacsinta, 1 evőkanál kakaó, 40 dkg tehén-
túró, 5 dkg mazsola, 15 dkg porcukor, 5 dl tej-
föl, 2 citrom reszelt héja, 5 tojássárgája, 1db
vaníliarúd vagy 1 csomag vaníliás cukor. 

Július séfje: 
Alexovics Róbert 

Pódium

Hozzávalók négy személyre: 0,5 kg
olasz tészta, 2 evőkanál olívaolaj, 4-5
gerezd fokhagyma, 1 db chilipaprika, 1
kis csomag snidling, 20 dkg füstölt ka-
csamell

Az ételhez válasszunk jó minőségű
olasz tésztát. Tegyük lobogó sós vízbe,
és főzzük 4-5 percig, ki hogy szereti,
hagyhatjuk roppanósra is a közepét. Ha
megfőtt, szűrjük le, öblítsük át.

Tegyük fel az olívaolajt serpenyőbe,
pirítsuk meg benne az összevágott chi-
lit és fokhagymát. Ha megpirult, borít-
suk a serpenyőbe a tésztát, keverjük
össze, majd szórjuk meg snidlinggel,
petrezselyemmel, ízlésünknek megfe-
lelő fűszernövényekkel. Végül halmoz-
zuk a tetejére a vékony csíkokra vágott,
füstölt kacsamellet.

A kacsahúst természetesen helyet-
tesíthetjük bármivel, hallal, csirkével,
sertéshússal. A csirkét és a sertéshúst
érdemes csíkokra vágni, először megpi-
rítani, s csak utána használni a fokhagy-
mát és a chilipaprikát. Aki szereti, tehet
rá ruccolát, esetleg reszelt sajtot, par-
mezánt vagy pecorinót.

Vaníliás tejfölben sült túrós
palacsintakarikák

Süssünk nyolc darab palacsintát, aminek
tésztájába belekevertük a kakaót, hogy gyö-
nyörű, barna színt kapjunk. Készítsük el a töl-
teléket, keverjük össze a túrót 10 dkg porcu-
korral, 1 dl tejföllel, 2 tojássárgájával, a mazso-
lával és a citromhéjjal. A palacsintákat egye-
sével kenjük meg a túrókrémmel, csavarjuk
fel és vágjunk belőle kétujjnyi vastag kariká-
kat. Tegyük sütésálló porcelántálkába.

Az öntethez a 4 dl tejfölt keverjük el a 3
tojássárgájával, az 5 dkg porcukorral és a
kettévágott vaníliarúd kikapart belsejével.
Öntsük nyakon a palacsintakarikákat az íze-
sített tejföllel, majd előmelegített sütőben
süssük addig, míg pirulni nem kezd. Ez lég-
keveréses sütőben, 170 fokon nagyjából 15
perc. Díszítsük bármilyen citrusfélével, a
maradék citrom húsa is tökéletes hozzá.

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

Aki rovatunk júliusi főszakácsának al-
kotásait eredetiben szeretné megis-
merni, annak azt a Budai úti Pódium
éttermet kell felkeresnie, amely egy
négycsillagos bizniszhotel és egy két-
csillagos apartmankollégium része-
ként épült fel alig négy évvel ezelőtt.
Győr igényes szálláshelyeinek száma
százhússzal, a Nyugat-magyarországi
Egye tem győri karának kollégiumi ka-
pacitása kétszáz ággyal gyarapodott
a nagyvonalú beruházás jóvoltából.

A tanszállóként működő Hotel Fa-
mulus a maga konferenciatermeivel,
hasznos és kényeztető szolgáltatá -
saival a város páratlan idegenfor-
galmi létesítménye, így a Pódium ét-
terem sem lehet más, mint színvona-
las és sokarcú vendéglátóhely. Alexo-
vics Róbert és csapata az itt meg-
szálló, tárgyaló üzletemberek ízlésé-
hez igazodva nemzetközi konyhát
vezet és étlapon tartja a magyar
konyhaművészet javát, legnépsze-
rűbb darabjait.

A Pódium étterem a napi menüt
fogyasztó környékbeli törzsvendé-
gektől a vacsoraasztalnál tárgyaló
üzletemberekig, a romantikus
együttlétre vágyó pároktól a lakodal-
mas közönségig mindenkit képes hi-
bátlanul kiszolgálni. Alexovics Ró-
bert szerint ez a jó konyha, a baráti
árak és a rendszeres zenés progra-
mok mellett a Hotel Famulus adott-
ságainak köszönhető. A Pódium
belső terei rugalmasan igazíthatóak
a mindenkori igényekhez, a kollégiu -
mi apartmanok kétcsillagos áron kí-
nálnak szállást a nagy létszámú ren-
dezvények résztvevőinek. 
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Közönségszervezőt keres a Győri Filhar-
monikus Zenekar jegyek és bérletek ér-
tékesítésére, jutalékos rendszerben. Ér-
deklődni lehet az office@ gyfz.hu e-mail
címen vagy munkaidőben a 30/864-
1693-as telefonszámon.

AUTÓ

Audi A1 Ambition 1.4 TFSi, forga-
lomba helyezve: 2010. 10. 11.
19.000 km, Amalfi-fehér külső fé-
nyezés Daytona-szürke kontraszt-
színű tetőívvel, fekete/kőszürke
belső, LED belsővilágítás-csomag,
fűthető ülések, könyöktámasz elöl,
első hővédő szélvédő szürke csíkkal,
fény- és esőszenzor, klímaberende-
zés, automata. Kormány: multifunk-
ciós 3 küllős, bőr. Külső tükrök fűt-
hetők. 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. Fekete-metál-gyöngyház. Ér-
deklődni: 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, kö-
zépszürke-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, világosbarna-metál. Érdek-
lődni: 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, világosszürke-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, ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort, szőnyeget,
dísztárgyakat, hagyatékot vásáro-
lunk. 70/640-5101.

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

Készpénzért vásárolok porceláno-
kat, nippeket, könyveket, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, órákat, ezüst-
tárgyakat. 06-20/415-3873.

Lomtalanítást vállalok, in-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291

FESTÉS, mázolás és tapétázás!
Minőségi munka! Jádi: 30/9377-972

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban, frekventált he-
lyen kétszoba-hallos, erkélyes 3.
emeleti lakás, liftes házban, csen-
des környezetben, beköltözhető ál-
lapotban eladó, tulajdonostól, kész-
pénzért. Érd.: 30/ 487-3625.

Győr-Szabadhegyen 100 m2 alapte-
rületű, 2,5 szobás családi ház áron
alul eladó. Telek mérete 1378 m2.
Vállalkozók érdeklődésére is számí-
tok. Érdeklődni: 20/486-1800.

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

Győr-Belvárosban sürgősen eladó
egy 49 m2-es, kétszobás, erké-
lyes, teljesen felújított társasházi
lakás. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-
70/9777-830.

Győr-Szabadhegyen, négyemeletes-
ben eladó egy 49 m2-es, első eme-
leti, 2 szobás panellakás. 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 részén nívós
kialakítású, nappali+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, két-
szobás, jó állapotú, műanyag abla-
kos, 3. emeleti panellakás szigetelt
épületben eladó. Irányár: 7,5 M Ft.
Tel.: 70/9777-833.

Koroncón SÜRGŐSEN eladó egy 240
m2-es családi ház. Négy szoba+nap-
pali, 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, für-
dőszoba, 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 megol-
dás érdekel!  Ár: 159.000 Ft/hó.
Érd.: 70/977-7831. 

Győr-Ménfőcsanakon 78 m2-es, új-
szerű sorház minőség burkolatokkal és
nívós kialakítással, sürgősen eladó! I.ár:
18.000.000 Ft. Érd.: 70/977-7831.  

Győr Adyvárosban kétszoba-hallos,
felújított panellakás négyemeletes
épületben eladó! Irányár: 8,6 M Ft.
Tel.: 70/977-7841.

Győrságon 90 nm-es, 3 szoba-nap-
palis, szép állapotú, könnyűszerke-
zetes családi ház 2.000 nm-es telek-
kel, sürgősen eladó! Irányár: 13,85
M Ft. Tel.: 70/977-7841.

Győr-Belvárosban 2006-ban épült tár-
sasház 75 m2-es, nappali+3 fél szobás,
egyedi fűtésű, klímás lakása eladó. Irá-
nyár: 20,5 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

Győr-Marcalváros 1-en 55 m2-es,
1+2 fél szobás, 4. emeleti, műszaki-
lag és esztétikailag teljesen felújított
panellakás eladó. Irányár: 9,1 M Ft.
Érd.: 70/977-7838.

Győr-Ménfőcsanakon 60 nm-es sor-
házi 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 ut -
ca 8. sz. alatti bérházban utcafronti,
50 m2-es üzlethelyiség kereske-
delmi, szolgáltatói tevékenységre
vagy irodának hosszú távra kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 55 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1+fél szobás,
1 szoba-étkezős vagy 1 szoba-háló-
fülkés lakásra (hirdetési szám: 230).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Adyvárosi, összkomfortos, 53 m2-es,
másfél szoba-hallos, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, de nem Kossuth vagy Sta-
dion utcai, komfortos vagy összkomfor-
tos, 53 m2-nél kisebb, 1,5-2 szobás,
konvektoros, egyedi központi gáz- vagy
távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám: 67). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 53 m2-es,
másfél szoba-hallos, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, felújításra
szoruló lakást cserélne belvárosi, kom-
fortos vagy összkomfortos, 53 m2-nél
kisebb, másfél szobás, táv- vagy gáz-
fűtéses, elsősorban határozatlan bér-
leti szerződéses, lift nélküli házban ma-
ximum 3. emeleten, liftes házban ma-
ximum 6. emeleten lévő lakásra (hirde-
tési szám: 68). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 72 m2-es, 2 szo-
bás, gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, részben felújított
lakást cserélne gyárvárosi, nádorvárosi,
belvárosi, komfortos, 40-50 m2-es,
1+fél szobás, gázkonvektoros, határozat-
lan bérleti szerződéses, erkélyes, max. 2.
emeleti lakásra (hirdetési szám: 69). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 49 m2-es,
2 szobás, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 db győri,
de nem szigeti vagy újvárosi, 1 szobás
lakásra (hirdetési szám: 70). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 53 m2-es, 2 szo-
bás, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne szigeti,
belvárosi vagy bácsai, 55 m2-nél na-

gyobb, 3 szobás, földszinti vagy 1.
emeleti lakásra (hirdetési szám: 74).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 60 m2-es, komfortos,
téglaépítésű, erkélyes, határozatlan
idejű szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 40-50 m2-es, belvárosi, szigeti, rév-
falui, nádorvárosi vagy adyvárosi bérle-
ményre (hirdetési szám: 228). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Révfalui, 1 szobás, 35 m2-es, erkélyes
nyugdíjasházi bérleményt garázzsal
cserélne 2 szobás, 45-55 m2-es, bel-
városi, révfalui vagy nádorvárosi, hatá-
rozatlan idejű bérleményre, vagy ele-
gánsan, extrán felújított lakástulaj-
donra. Értékkülönbözet balatoni nyara-
lót adna (hirdetési szám: 229). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

A VIK Középiskola Győri Tagin-
tézménye felvételt hirdet szak-
iskolát vagy a 10. évfolyamot
befejezettek részére érettségire
felkészítő, 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.

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

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

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

Irányár: 11.600.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔNNyári étlappal,

frissítõ italokkal várjuk 
kedves vendégeinket
Duna-parti
teraszunkon!

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

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

Elôtetôk, teraszok fedésére használt üvegkamrás poli-
karbonát és egyéb kiváló minôségû mûanyag lemezek,

csövek, stb. forgalmazása, méretre vágása.

MEGNYITOTTUNK!

Gyôr, Mészáros L. u. 8. (Fészek Áruházzal szemben)
Telefon: +36-30/401-4902, +36-30/258-5538
Nyitva tartás: hétfô—péntek: 7—15, szombat: 7—13



26 / + / 2011. július 22.

KÖZSZOLGÁK EGYETEM

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. tájékoztatja a Tisztelt
Lakókat, hogy társaságunk megkezdi a
barna fedelű bio-, valamint a társasházak
vegyes hulladékgyűjtő edényzetének kö-
vetkező mosási ciklusát a közszolgálta-
tási szerződésben foglaltak szerint.

Az ürítést és mosást együtt végez-
zük, az ürítés megtörténte után, külön

Mossák a kukákat

Végéhez közeledik
a rekultiváció

díjfizetés nélkül biztosítjuk az edényzet
mosását. Az edények mosását négy al-
kalommal végezzük el egy év alatt.

Javasoljuk mosási napon csak a
hulladékot tartalmazó (lehetőleg teli)
edény kihelyezését, a későbbi szám-
lázási reklamációk elkerülése érde-
kében.

Gyors elhelyezkedés, jó fize-
tés, hasznos tanulmányok –
így összegezhető a Széchenyi
István Egyetem 2007 óta vég-
zett, úgynevezett frissdiplo-
más öregdiákjainak tapaszta-
lata egy friss felmérés szerint.

A SZErvice21 uniós támo-
gatású projekt keretében a
győri egyetemen kiépített Dip-
lomás Pályakövető Rendszer
(DPR) egyik fő célja, hogy a
munkáltatók és a végzett hall-
gatók visszajelzései alapján tá-
mogatást nyújtson a képzések
és a különböző szolgáltatások
minőségének folyamatos növe-
léséhez, illetve visszacsatolá-
sokat biztosítson a fejlesztési
irányok meghatározásához. 

A legújabb, közel másfél
ezer öregdiák bevonásával ké-
szült felmérésből megtudhat-
juk például, hogy a széchenyis
diplomások között az országos
átlaghoz képest csupán 3% a
munkanélküliek aránya, illetve

Ahol jövőt is adnak
a diplomához

a frissdiplomások 62%-ának az
államvizsga után nem kellett ál-
lást keresnie, mert már rendel-
keztek munkahellyel, vagy a
gyakorlati helyükön maradtak.
Fontos üzenetet hordoz, hogy
a válaszadók kétharmada nem
váltott még állást, ezáltal elin-
dult a fix egzisztencia kiépítésé-
nek útján. A havi nettó 163 ezer
forintos átlagjövedelem az or-
szágos átlag felett helyezkedik
el, és a megkérdezettek közel
70%-a már középvezetői po zí -
ció ban helyezkedik el – ez a
szám azzal is összefüggésben
lehet, hogy a munkaadók há-
romnegyede a jó, illetve a leg-
jobb végzettségek között tartja
számon a széchenyis diplomát.
Ezek alapján talán nem vélet-
len, hogy a végzettek háromne-
gyede tökéletesen elégedett
mind az intézmény, mind a
szak egykori megválasztásával,
döntő többségük újra Győrbe
jelentkezne.

A Pápai úti volt hulladéklerakó rekultivációja a vége felé közeledik.
A hulladéktestet a szakemberek megformázták és ellátták a szük-
séges szigeteléssel. Jelenleg a befejező munkálatokat végzi a ki-
vitelező cég: többek között rendezik a terepet és füvesítik a terüle-
tet. A rekultiváció során elvégzett szakszerű fedés állapotának
megóvása és a légszennyezés elkerülése érdekében a volt hulla-
déklerakó belsejében termelődő biogáz összegyűjtésére és ártal-
matlanítására a beruházás részeként biogázkezelő rendszert ala-
kítottak ki. A kinyert biogázt fáklyázással ártalmatlanítják.  A bio-
gázkezelő rendszer létesítését a vállalkozó készre jelentette, az il-
letékes hatóság ehhez kapcsolódóan próbaüzemet írt elő, ami jú-
lius 12-én megkezdődött. A próbaüzem során ellenőrzik a biogáz-
gyűjtő rendszer működését és elvégzik a szükséges környezetvé-
delmi méréseket. A próbaüzem kilencven napig tart, ennyi idő áll
rendelkezésre a szabályozásra és az említett mérésekre. A rekulti-
váció végeztével is marad feladat, az utógondozás során például
nyírni kell majd a füvet és eleget kell tenni az ellenőrzést célzó kör-
nyezetvédelmi előírásoknak.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

www.gyorplusz.hu

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizo-
nyuló játékos a Cseszneki Nyár rendezvényére szóló, kétfős belépőjegyet nyerhet.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti kereszt-
rejtvényünk nyertese Metkyné Szabó Mária (Győr). Nyereményét a szerkesz-
tőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át július 27–29-ig.

SUDOKU

Éva és Ádám

Erdélyi
megye

Világ-
háló

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

VIDEOVIZIT A WEBEN:
Milyen tünetek utalnak a stroke-betegségre,
hány órán belül kell kórházba kerülni?
Dr. Csányi Attila PhD neurológus főorvos 
válasza olvasónk kérdésére 

Minden, ami fontos, hogy
ne vesszünk el a világ forgatagában
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szerző: lakner gábor
fotó: a szerző

Fennállása egyik legeredménye-
sebb évét zárta a Docugroup
Győri Darts Club. A csapatból ki-
emelkedett Ihász Veronika, aki
mindent megnyert, amit lehe-
tett, így a szezon legjobb női já-
tékosának is megválasztott
sportoló nyakába hat aranyér-
met akasztottak. 

Ihász Veronika kiemelkedően sikeres
évet tudhat maga mögött, a győri
dobó női csapatban, másodosztályú
férficsapatban, egyéni és páros soft
és steel kategóriában is a dobogó
legmagasabb fokára állhatott. Mint
azt Venesz Károly, a következő sze-
zontól már Győri Darts Club néven
szereplő klub elnöke elmondta, ezek
után nem is lehetett kérdés, hogy a
Magyar Darts Szövetség őt választja
a szezon legjobb női játékosának. 

– Nem úgy indult a szezon, hogy
ilyen eredményesen tudom zárni, de
kemény munkával végül összejött a

sikeres szereplés. Csapatban és pá-
rosban voltam már korábban is baj-
nok, egyéniben most sikerült először
elérnem ezt, ami mindenképp mér-
földkő a pályafutásom során. Igazán
még nem is tudtam feldolgozni a si-
kert, hihetetlen, hogy minden fron-
ton győzni tudtam. A sikerek ellenére
a következő szezonnak is motiváltan
vágok neki, hiszen egy bajnoki címet
sokkal nehezebb megtartani, mint
megszerezni – fogalmazott Ihász Ve-
ronika, akinek felkészülését csapat-
társa, Rucska József segíti. A tehet-
séges sportoló 2007 óta dob ver-
senyszerűen, és heti két-három alka-
lommal négy órát edz.

– Időtöltésből, a barátaimmal
kezdtem el játszani, ők neveztek be
életem első versenyére is, amit egyre
több követett. Ezt követően Venesz
Károly kitartó unszolására igazoltam
a győri csapathoz. Hobbinak indult
az egész, de megtetszett maga a
játék, a sikerélmény és a klubnál ural-
kodó családias légkör. Jól indult a pá-
lyafutásom, hiszen egyéniben máso-

Aranyat ért a pontos célzás
dik, párosban harmadik lettem soft
szakágban. Az első évben még kézi-
labdáztam, ezt is tekintettem fő
sportágamnak, de egy baleset miatt
fel kellett hagynom vele. Ekkor kezd-
tem komolyabban foglalkozni a
dartsszal, amit utólag egyáltalán
nem bántam meg – elevenítette fel a
kezdeteket a magyar válogatottban
is bemutatkozott versenyző. Ihász
Veronika ötödikként zárta a 2008-as
horvátországi Európa-bajnokságot,
erre a helyezésére rendkívül büszkén
emlékszik vissza, akárcsak egy ran-
gos nemzetközi WDF-verseny meg-
nyerésére. A következő szezonban
szponzori támogatásnak köszönhe-
tően ismét lehetősége lesz megmu-
tatnia magát a nemzetközi színtéren.

A 25 éves versenyzőt szakmai ber-
kekben Köntös Zsófia – a győriek
kétszeres Európa-bajnoka –
utódaként emlegetik, így elke-
rülhetetlen a csapattárssal
történő összehasonlítás. 

– Jó a kapcsolatunk Zsó-
fival, a versenyek alkalmá-
val sokat segít nekem. Ter-
mészetesen szeretnék el-
jutni arra a szintre, ahol ő

jelenleg is van. Úgy érzem, jó úton
járok, de egyelőre még nem tartok ott.
Érdekesség, hogy a női csapaton kívül
a másodosztályú férficsapatban is
együtt versenyzünk. Az ellenfelek
közül van, aki jól, van, aki rosszabbul
viseli, hogy hölgyekkel megerősített
csapattól szenved vereséget –
mondta Ihász Veronika, akivel a darts
hazai megítéléséről is beszélgettünk.

– Próbáljuk kiragadni a dartsot a
kocsmasport kategóriából, de a kez-
deményezés egyelőre még gyerekci-
pőben jár. A szövetség számos újí-
tást vezet be a következő szezontól,
amelyek szintén ezt a szándékot erő-
sítik. Ilyen például a szigorú alkohol-

A dartsban két szak -
ágat különböztetnek
meg, a tábla és a nyi-
lak anyagától füg-
gően. Steel dartsnak
nevezik azt a játékot,
amikor fémhegyű
nyíllal szizál (vagy
ritkábban egyéb
anyagú) táblára dob-
nak, soft dartsnak
pedig azt, amikor a
játékosok automata
gépekre játszanak
műanyag hegyű nyi-
lakkal. 

Próbáljuk kiragadni
a dartsot a kocsmasport
kategóriából

tilalom és a plázákban rendezett lát-
ványos versenyek, aminek köszön-
hetően még többen megismerked-
hetnek a sportággal. A televíziós
közvetítések is sokat segítenek,
egyre népszerűbb a darts, sokan ér-
deklődnek tőlem a versenyzésről, és
arról, találkoztam-e valamelyik kép -
ernyőről ismert hírességgel. Phil
Taylorral, Eric Bristow-val egyéb-
ként már igen, Irina Armstrong és
Deta Hedman ellen pedig játszot-
tam is. Fantasztikus élmény volt
velük összecsapni, óriási tudással
rendelkeznek, hidegvérüket pedig
igazán irigylem. Ebben a sportág-
ban a technika is rendkívül fontos,
de sokkal nagyobb szerepe van a
mentalitásnak. Gyakran az dönt,
éles helyzetben ki mennyire tud át-
gondoltan és higgadtan játszani.
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A Szolnokon megrendezett kajak-
kenu országos bajnokságon – és
egyben világbajnoki válogatón –
fennállása legjobb szereplését érte
el a Győri Graboplast VSE: hat spor-
toló kvalifikálta magát a szegedi vb-
re, nyolc versenyző pedig aranyér-
met szerzett.

Farkasdi Ramóna (K-1 1000
méter), Nagy Péter (C-1 1000), Csay
Renáta (K-1 5000), Kammerer Zoltán
(K-1 5000) és Takács Kincső (C-1
5000) nyakába került aranyérem
egyéni versenyszámokban. Utóbbi
versenyző a csepeli Baravics
Gyöngyvérrel párosban is győzött
(C2-500), rajta kívül Kammerer Zol-
tán is duplázott az FTC-s Kucsera
Gáborral (K-2 1000). Szintén nem ta-
lált legyőzőre a Németh Balázs, Ko-
vács Attila, Péter Kristóf, Szomolány
Máté összeállítású kajak négyes.

A győriek négy ezüstérmet is
nyertek: Tótka Sándor, Hérics Dávid
(K-2 200), Lantos Ádám, Nagy Péter
(C-1 200), Lantos Ádám, Nagy Péter,
Németh Gergő, Erdős Szilárd (C-4
200), Hagymási Anita, Farkasdi Ra-
móna (K-2 200). A Rába-partiak
ugyanennyi bronzéremmel is gazda-

szerző: lakner gábor
fotó: mti/kollányi péter

A Győri ETO FC hátrányból fordítva
2–1-re nyert a Budapest Honvéd ven-
dégeként. A zöld-fehérek a most kez-
dődött szezonra új utánpótlás-filozó-
fiát dolgoztak ki. 

Csertői Aurél együttese nem
kezdte jól a 2011–2012-es bajnoksá-
got, hiszen gyorsan hátrányba kerül-
tek a zöld-fehérek. A 12. percben Pili-
baitis rossz felszabadítása után Hajdú
vette be Stevanovic kapuját, a 200. él-
vonalbeli mérkőzésén védő győri há-
lóőr azonban ettől kezdve lehúzta a
rolót. Az első félidő 42. percében
Hajdú tizenegyesét is kivédte a ruti-
nos kapus, a második félidő pedig
már egyértelműen az ETO-ról szólt.
Koltai mintaszerű beadása után
Dudás az 57. percben fejjel egyenlí-
tett, majd a csereként beállt Dinjar –
ismét csak Koltai előkészítése után –
a 82. percben belőtte a győztes gólt.

– Egy kicsit szokatlanul kezdtük a
mérkőzést, enerváltan játszottunk,
nem úgy, ahogy szerettünk volna. Po-
zitívum, hogy hátrányból is fel tud-

Győzelem a nyitányon
tunk állni, persze ehhez kellett egy
kapusbravúr is. Úgy érzem, a máso-
dik félidőben jobbak voltunk a Hon-
védnál – értékelt Csertői Aurél veze-
tőedző. A győriek a második forduló-
ban szombaton 20 órakor az Újpest
csapatát fogadják. 

Az elmúlt évek tapasztalatait fel-
dolgozva a Győri ETO FC új utánpót-
lás-filozófiát dolgozott ki. A Vaskakas
útja elnevezésű stratégia támaszko-
dik a klub hagyományaira és a régió
jellegzetességeire is, fő jellemzői
pedig a bátorság, a hűség és az
egyetértés. – Fő célunk, hogy nem-
zetközi szinten teljesítő játékosokat
képezzünk és neveljünk – fogalma-
zott Liszkai Dezső utánpótlás-igaz-
gató. - A szakmai képzés mellett na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy emberi
értékeket közvetítsünk. Az eredmé-
nyesség fokmérője az lesz, hogy
hány saját nevelésű játékos kerül be
a jövőben a felnőttcsapatba. Progra-
munkhoz új kollégákra is szüksé-
günk volt, így került az utánpótlás-
együttesekhez Bordás Csaba, Szabó
Attila és Csató Sándor, akik kötőd-
nek a városhoz és a klubhoz. 

A Rába ETO Futsal Club vasárnap elkezdte a felkészülést, a csapatban több
változás várható. Cél megismételni a bajnoki elsőséget és a kupasikert, va-
lamint a nemzetközi porondon a legjobb tizenhat európai csapat közé kerülni.

Eldőlt, hogy Madarász János nem az ETO-ban folytatja pályafutását.
Egyelőre nincs megállapodás Gyurcsányi Zsolttal, a többiekkel – kivel írás-
ban, kivel szóban – már megegyezett a klubvezetés. A román Al-Ioani és az
uruguayi Mincho jövő héten tér vissza Győrbe. A tervek szerint brazil és orosz
futsalos érkezése várható, de hazai játékos leigazolása is lehetséges. Hat fia -
tal – Unger Miklós, Lanzendorfen József, Németh Tamás, Czeglédi Márió,
Bárdosi Hunor és Balogh Márk – a felnőttkerettel kezdte meg a felkészülést.

Mivel a Győri ETO FC-nél olyan döntés született, hogy a klubnál főállásban
lévők nem vállalhatnak máshol feladatot, változik futsalcsapat a szakmai stáb-
jának összetétele. Ez Selyem István masszőr, Lippai József kapusedző és Hola-
nek Zoltán erőnléti edző tevékenységét érint. Utóbbi helyett átmenetileg Ihász
Ferenc veszi át az ilyenkor elengedhetetlen fizika felkészítés irányítását. 

Edzésben a Rába ETO

Hat győri kajak-kenus
a világbajnokságon

godtak: Péter Kristóf, Németh Ba-
lázs, Kovács Attila, Fazekas Nándor
(K-4 200), Lantos Ádám (C-1 200),
Nagy Péter, Dóczé Ádám, Németh
Gergő, Szabados Krisztián (C-4 500),
Lucz Dóra, Nagy Flóra, Farkasdi Ra-
móna, Horváth Noémi (K4-500). 

Kammerer Zoltán, Nagy Péter és
Széles Gábor már korábban biztosí-
totta részvételét a világbajnokságon,
hozzájuk csatlakozott az egyesben
és párosban is bizonyított Takács
Kincső, valamint a szétlövésben
jobbnak bizonyuló Kadler Viktor és
Lantos Ádám. 

Drámai esemény árnyékolta be a
szenzációs szereplést, a csapat
szállásán ugyanis leállt a korábban
győri színekben is versenyző mara-
toni kenus világbajnok Kolozsvári
Gábor szíve. A helyszínen Kovács
Attila és Péter Kristóf kajakos, vala-
mint Sztanity László vezetőedző
élesztette újra a feleségét, Csay Re-
nátát kísérő sportembert, majd a
rohammentőben másodszor is
szükség volt erre. A kétgyermekes
családapát a szolnoki kórházban
ápolják, és már felébresztették a
mesterséges kómából. 
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szerző: kránitz bernadett,
érsek ervin
fotó: varga nóra

A gerinc testünk létfontosságú
része, melynek egészsége, ter-
helhetősége jelentős mérték-
ben határozza meg életminő-
ségünket. Felépítése hasonló a
magasabb rendű élőlényeké-
hez, terhelése azonban lénye-
gesen különbözik azokétól. Két
lábon járunk, ez leginkább a de-
réktáji csigolyákra, a közöttük
elhelyezkedő porckorongokra
ró nagy terhet, hisz egész felső-
testünk súlyát viselnie kell a
legkülönbözőbb igénybevéte-
lek során. A kérdés: tehetünk-e
valamit gerincünk egészségé-
ért, vagy bízzuk az egészet az
orvostudományra? 

Nos, tehetünk. Többet,
mint gondolnánk. A legfonto-
sabb a prevenció. Sokszoro-

Erős mezőny vett részt a II. Győr Openen,
amely Győr-Moson-Sopron megye nyílt
sakkbajnoksága is volt egyben. Ötvenen
ültek asztalhoz a megyei sakkszövetség
és a Szimultán Sakkegyesület közös ren-
dezvényén, köztük két FIDE-mester és két
nemzetközi mester. A 130 ezer forint össz-
díjazású tornát végül Sipos István (Hala-
dás) nyerte Horváth Imre (Keszthely) és
Michael De Verdier (Svédország) előtt.

Győr-Moson-Sopron megye sakk-
bajnokai 2011-ben. Megyei felnőtt baj-
nok: Ress Tamás (Elektromos Győr). Női
bajnok: Giczi Alexandra (Szimultán SE
Győrújfalu). Seniorok (55 év felettiek)

A Mozgássérültek Győri Egyetértés
Sport Egyesülete július elején ren-
dezte meg a közösség horgászverse-
nyét. A helyszínt a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület biztosította. A sor-
solás után az egyesület nevelőtavának
partján foglalták el helyeiket a horgá-
szok, majd elkezdődött a verseny. Ele-
inte kisebb keszegek, tenyeres kárá-
szok jelentkeztek, később horogra
akadt néhány ponty is. Jó csalinak bi-
zonyult a kukorica és a csonti. A ver-
senyzők elmondták: a mozgásukban
korlátozottak számára különösen fon-
tos a sport, hiszen például a horgászás
jó lehetőség a szabadidő hasznos el-
töltésére. Ahogy fogalmaztak: a kikap-
csolódás, a halfogás öröme, a közös él-
mények, az emberi kapcsolatok és a
természet csodálatos világa erőt ad
hétköznapokra. A mindvégig jó hangu-
latban eltelt horgászversenyt Németh
Endre nyerte meg közel hét kilogram-
mos fogással. Második lett Párkányi
Gábor, aki kettő és fél kiló halat fogott.
A bronzérmet Horváth Kálmán a mint -
egy két kilogrammos zsákmányával ér-
demelte ki. A résztvevők ezúton is kö-
szönetet mondanak a szervezőknek,
segítőknek és a támogatóknak.

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Konkoly Csaba múlt hét csütörtökön
megtartotta a szezon első edzését a
Győri Audi ETO KC játékosainak. Már a
Magvassyban tréningezett az újonnan
igazolt Heidi Löke, Andrea Lekic és Jo-
vanka Radicevic is. A nyitó edzés a szo-
kásoknak megfelelően focival kezdő-
dött, majd némi futás szerepelt a prog-
ramban. A játékosok között ott volt a leg-
utóbb Debrecenben szerepelt Juhász
Gabriella is, mint lapunk megtudta, a vá-
logatott balszélső Győrött készül, amíg
nem talál magának új csapatot. Érdekes-
ség, hogy a hétköznap délelőtti időpont
és a – csarnokon belül is uralkodó – rek-
kenő hőség ellenére mintegy negyven
szurkoló követte figyelemmel a lelátóról
a győri lányokat. Ezt most tehették meg
utoljára, hiszen a nyugodt felkészülés ér-
dekében a jövőben az edzések ideje alatt
a Magvassy Mihály Sportcsarnok kapui
zárva maradnak.

Elkezdte a felkészülést a Győri Audi ETO KC
– Az első edzés mindig az ismer -

kedés és a ráhangolódás jegyében
telik. Júliusban a fizikai felkészítésen
lesz a hangsúly, később áttérünk az
úgynevezett vegyes felkészülésre –
mondta Konkoly Csaba, a csapat ve-
zetőedzője. – Augusztustól rengeteg
edzőmérkőzésen lépünk pályára, hi-
szen célunk, hogy minél előbb csa-
pattá kovácsolódjunk.

Közel véglegessé vált a csapat fel-
készülési programja. Augusztus 4.
10.30 és 15.30 óra: Győri Audi ETO
KC–ALCOA. Augusztus 13–14.: Sza-
bella Kupa, Siófok, ellenfelek: Oltchim
Valcea, Hypo, Itxako, FTC, Siófok. Au-
gusztus 16. 10.30 és 16.30 óra: Győri
Audi ETO KC–Zvezda Zvenyigorod. Au-
gusztus 19–20.: Sparkassen Cup,
Schmelz (Németország), ellenfelek:
Metz, Oltchim Valcea, Thüringer HC,
Leverkusen. Augusztus 23. Győri Audi
ETO KC–Siófok. Augusztus 27–28.:
Szabella Kupa, Győr, ellenfelek: FTC,
Larvik, FC Midtjylland. 

Fáj a háta?
san igazolt tétel, hogy a bajt
sokkal könnyebb megelőzni,
mint orvosolni azt. Az is igaz,
hogy nem megfelelő gyakor-
latokkal lehet ártani is. Mit te-
gyünk? Az erős izomzat átve-
szi a terhet a sérült gerincről.
Amilyen erős az izom, olyan
erős a gerinc is. Negyven fe-
lett már 10 emberből 8-9 való-
színű, hogy valamilyen gerinc-
táji panaszokról tud beszá-
molni. Szakszerű edzői irányí-
tással azonban sok esetben
akár a műtét is elkerülhető. A
ráfordított idő és anyagi áldo-
zat jobban kamatozik bármely
bankbetétnél, hisz nem min-
den munkahely tolerálja, ha a
munkavállaló gyakran he-
tekre, hónapokra kiesik a
munkából. 

Várjuk szeretettel stúdiónk-
ban! Bővebb információt a www.
speed-fit.hu honlapon talál.

Mozgáskorlátozottak 
horgászversenye

Megyei sakkbajnokok
bajnoka: Vasvári Attila (Szimultán SE
Győrújfalu). I. osztályúak bajnoka: Finsz-
ter Máté (Komszol Győr). II. osztályúak
bajnoka: dr. Papp Gábor (Komszol Győr).
III. osztályúak bajnoka: Csuta Ákos Kop-
pány (Szimultán SE Győrújfalu). Érték-
szám nélküliek bajnoka: Németh Bálint
(Mosonmagyaróvár). 10 éven aluliak baj-
noka: Németh Bálint (Mosonmagyar -
óvár). 12 éven aluliak bajnoka: Csuta
Ákos Koppány (Szimultán SE Győrúj-
falu). 15 éven aluliak bajnoka: Orosz
András (Szimultán SE Győrújfalu). 20
éven aluliak bajnoka: Finszter Máté
(Komszol Győr). 
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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. 

Időhatározó
Kirándulóidő lesz a hét végén Győrött és kör-
nyékén. Kánikulára ne számítsanak, vasárnap
esik az eső. Szombaton 23 Celsius-fokot  mér-
nek a hőmérők. A Balatonra vagy Bécsbe
igyekvők ugyanilyen időjárásra készüljenek,
Budapesten egy fokkal várható melegebb,
mint városunkban.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

MOSONMAGYARÓVÁR
VÁLASSZ ÚJ KÉPZÉSEINKBÔL!

• Gazdálkodási menedszer asszisztens
• Gyógy- és fûszernövény termesztô, 

feldolgozó
• Hulladékgazdálkodási technológus
• Ménesgazda
• Növénytermesztô-növényvédô
• Ökológiai gazdálkodó
• Projektmenedzser asszisztens
• Szôlész-borász (Óvár+Sopron képzési hely)

• Agrármérnöki
• Agrár-mérnöktanári
• Állattenyésztô mérnöki
• Élelmiszerbiztonsági és minôségi

mérnöki
• Környezetgazdálkodási agrármérnöki
• Mezôgazdasági biotechnológus
• Növényorvosi
• Vidékfejlesztési agrármérnöki

• Állattenyésztô mérnöki
• Élelmiszermérnöki

• Gazdasági és vidékfejlesztési
• Környezetgazdálkodási

• Mg. és élelmiszeripari gépészmérnöki
• Mezôgazdasági mérnöki

• Növénytermesztô mérnöki

PÓTFELVÉTELIZZ!!!

NYÍLT NAP:
2011. július 29., 10 óra

Helyszín:
Bemutató Központ, Auditórium

www.mtk.nyme.hu
06-96-566-607

Alapképzési (BSc) szakok (6+1 félév):

Mesterképzési (MSc) szakok (4 félév): Felsôfokú szakképzések (4 félév):

KOS
Ne hergeljék magukat feleslegesen. Inkább
sportoljanak. Barátaik, szerelmük ugyancsak
hiányolja önöket, szakítsanak kis időt rájuk is. Vigyázza-
nak vérnyomásukra, fogyasszanak sok folyadékot! Mun-
kájukban minden rendben van.

BIKA
Ha magányosak, járjanak nyitott szemmel,
beköszönthet a szerelem. Anyagiakkal most
ne játsszanak, gondolják meg jól, mire adnak ki. Az ét-
kezésre feltétlen figyeljenek oda, minél több zöldség,
gyümölcs kerüljön az étlapjukra.

IKREK
Most szárnyalnak. Tele vannak ötlettel, új ter-
vekkel, amiket most akár a munkában, akár a
magánéletben meg is tudnak valósítani. Lehet, hogy irigy-
ség tárgyává válnak, ezzel ne foglalkozzanak, de a munka-
helyi rosszindulatú beszólásokat ne hagyják szó nélkül.

RÁK
Életét a héten a munka „boldogítja”. Próbálják pozi-
tívan szemlélni ezt, különben úrrá lesz önö-
kön a rosszkedv. Szabadidejükben ne feled-
kezzenek meg a barátokról sem. Ne étkezze-
nek össze-vissza, gyomruk most nem bírja.

OROSZLÁN
Tervezzenek, ha kell, írják le vágyaikat. Ha
véget ért egy kapcsolatuk, ne csüggedjenek,
élvezzék kicsit szabadságukat, nem maradnak sokáig
egyedül. Kreativitásuk határtalan, vágjanak bele új
tevékenységekbe, munkába, hobbiba.

SZŰZ
Végre fellélegezhetnek. Véget értek a nehéz
idők. Fordítsanak több időt párkapcsola-
tukra, menjenek el valahova, szervezzenek romanti-
kus estét, menjenek el bulizni. Munkájuk is rendben
van, de étkezésüket nem ártana megreformálni.

Horoszkóp
MÉRLEG
Ne kapkodjanak! Ideje búcsút venni a múlt-
tól. Csak így tervezzenek új jövőt, ne a féle-
lem és az egyedüllét határozza meg döntéseiket.
Munkájukat most nem élvezik annyira, próbáljanak
a szabadidejükben feltöltődni.

SKORPIÓ
Élvezzék a nyarat, ha tudnak, utazzanak el.
Családjukkal, barátaikkal most remek idő-
ket élnek meg, szervezzenek összejövetelt, a humor
most nem hiányozhat az életükből. Azért néha a
munkájukra is figyeljenek.

NYILAS
Figyeljenek jobban párkapcsolatukra. Most
ne a sértődés játssza a főszerepet. Munká-
jukban nagyon kreatívak, tele vannak új célokkal,
már csak a jó kapcsolatokat kell kiépíteniük. Figyel-
jenek jobban az étkezésre.

BAK
Végre felszabadultnak érezhetik magukat.
Párkapcsolatuk jól alakul, illetve most új kap-
csolatokat teremthetnek nagyon könnyen. Munkájuk
annyira nem érdekli önöket, de azért figyeljenek oda. A
szerelem most mindent széppé változtat a szemükben.

VÍZÖNTŐ
Ne idegeskedjenek annyit mások miatt! For-
dítsák figyelmüket inkább saját sorsukra.
Rendezzék párkapcsolatukat, ne halogassák tovább a
nagy beszélgetést. Pihenjenek többet, szükségük van
a kikapcsolódásra.

HALAK
Próbáljanak most nyugodtak maradni, mert
munkájukban, párkapcsolatukban elég feszült
időket élnek meg. Ha nem figyelnek magukra, könnyen
elveszítik egyensúlyukat, lelki békéjüket. Kérjenek bará-
taiktól segítséget, beszéljék meg a problémákat.

Levendulahetek
A Pannonhalmi Főapátság hagyományteremtő szán-
dékkal június 22-én indította el a Pannonhalmi Leven-
dulahetek elnevezésű programját, mely a levendula
virágzásának, s részben aratásának idejével esik
egybe. A levendula termesztése Pannonhalmán év-
százados múltra tekint vissza, s felhasználás szem-
pontjából az egyik legsokoldalúbb gyógynövény.

A tervek szerint az apátság minden évben lehe-
tőséget kínál vendégeinek arra, hogy közelebbről
is megismerkedhessenek a levendulával.

Július 26-án kezdődik az angol levendula ara-
tása és lepárlása, s ehhez kapcsolódva július 25.
és 31. között ismét várják a vendégeket. Naponta
13 és 16 óra között  önállóan, ingyenesen lehet
megtekinteni a levendulalepárló műhelyt és a
gyógynövényházat. 

Naponta 13.30 órai kezdettel az apátsági leven-
dulatermesztés történetének, a levendula felhasz-
nálásának rövid ismertetését hallgathatják meg az
érdeklődők a gyógynövényház teraszán. Ezt köve-
tően manuális foglalkozás következik: levendulaola-
jos üvegeket díszíthetnek különféle technikával, de
saját illatzsákocskát is varrhatnak, hímezhetnek. A
foglalkozás költsége 850 Ft/üveg. További informá-
ciót a 96/570-191-es telefonszámon, vagy  az info@
osb.hu e-mail címen adnak. 


