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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

8–9. oldal Két generációt már elvesztettünk,
harmadikat nem kellene, mondja Vidos Tibor, a na-
pokban megalakult újvárosi polgárőrség vezetője
jogi rovatunkban a romák beilleszkedéséről.

24–25. oldal Három témával foglalkozunk Hölgyvilág című
mellékletünkben. Bemutatjuk Puchler Zsuzsanna egészségügyi
rajparancsnok-helyettest, aki arról is beszél: a katonának szerző-
dött nőkben nagyobb a bizonyítási vágy, mint a férfiakban. Lakbe-
rendező szakértőnk a női szobák, lakások kialakításáról ad taná-
csokat. Írunk az esemény utáni tablettáról is.

Kedves Olvasóink! A Győr Plusz egyhe-
tes nyári szünetet tart, lapunk legközelebb au-
gusztus 12-én jelenik meg. Szép nyarat és jó
időtöltést kívánunk minden olvasónknak!

4. oldal Szombathelyen született,
de győrinek vallja magát. Város-
szerte Golyó becenéven ismerik Ka-
tavics Lajost, aki azért is szereti
Győrt, mert befogadta őt. Szereti a
vízpartot és az egyetemet.

6–7. oldal Budapesten dolgo-
zik, de nem hagyta el Győrt dr.
Varga Gábor pszichiáter főorvos.
Az  interjúban arról beszélt,
hogy el kell kezdeni újraépíteni a
bizalmat az emberek között.

HETIL AP

Egyetemi belépő Szakácsklub rovatunk júliusi séfje, Ale-
xovics Róbert vendéget hívott a héten.
Saját málnalevese mellett Török Fe-
renc grillezett sajtját ajánljuk otthoni ki-
próbálásra. 26. odal

Nyugati vendég

A reményt jelenti
a klezmerzene

Tavaly ünnepelte 20. születésnapját a
nemzetközi hírnevű Budapest Klezmer
Band. Muzsikájuk hatalmas varázzsal
bír, zsidó hangszeres népzenét játsza-
nak klasszikus zenével és musicallel öt-
vözve. Ismerősként jönnek Győrbe, hi-
szen az együttes vezetője, Jávori Fe-
renc a zeneszerzője a Győri Balett nagy
sikerű „Purim, avagy a sorsvetés” című
produkciójának. 21. oldal

E heti számunkban elolvashatják, hogy
hol és mit kínálnak kedvezményesen a
város lakóinak a Győr Kártya-elfogadó
helyek. 11–13. oldal
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forinttal nőtt a benzin, és 4 forinttal a gázolaj ára
szerdán. Ezzel 388 forint lett a benzin országos át-
lagára, ám a drágább kutakon 400 forintot is kér-
hetnek literjéért. A gázolaj átlagosan 375 forintba
kerül, de találkozhatunk 392 forintos árral is.

3 750 ezer személygépkocsihoz szállíthat fém
alkatrészeket az F. S. Fehrer Automotive
GmbH-nak a Rába évente. A 2012-ben in-
duló együttműködés közel évi egymilliárd
forintos üzletet jelent a Rába alkatrész üz-
letágának, jelentették be a vállalatnál.

Költözés. A megyei kormányhiva-
tal oktatási főosztálya elköltözött a
Bem térről a Szabolcska Mihály u.
1/a szám alatti épület 2. emeletére.

Győzelem. A házigazda Győr 1–0-
ra nyert az Újpest ellen a Labda-
rúgó OTP Bank Liga 2. fordulójá-
nak szombati játéknapján, s ezzel
idénybeli második győzelmét
aratta.

Szokatlanul hideg idő köszöntött
Győrre a nyár közepén. Napközben
a  városban 13-14 fokot mértek.

Gyújtogatás. Lakástűzhöz riasz-
tották a tűzoltókat és a rendőröket
Győrben vasárnap késő délután.
Szándékos gyújtogatás történt.

Kutyafuttató. Két térképes és to-
vábbi szabályozó táblák jelzik a ku-
tyafuttató területét Adyvárosban,
az Ifjúság tér 25–35. mögötti füves
részen.

Futsal. A Rába ETO futsalcsapata
megállapodott Gyurcsányi Zsolttal.
A válogatott játékos további egy évig
biztosan marad a Rába partján.

Sportdíjak. A Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) díjátadóján a
2010/11-es szezon legjobbjait ju-
talmazták. Tarsoly Csaba A labda-
rúgásért-díjat kapott. Az év sport-
vezetője az NB II Nyugati csoport-
jában a gyirmóti  Horváth Ernő lett.

Vészjelző. Augusztus elsejétől
indul a kistérségi szintű időjárási
veszélyjelző rendszer – jelentette
be Illés Zoltán államtitkár és Ba-
kondi György, az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság veze-
tője kedden. A fejlesztésnek kö-
szönhetően az előrejelzés ponto-
sabb, precízebb lesz.

Audi Cup. Győrből sok rajongó in-
dult el Münchenbe, hogy meg-
nézze az idei Audi Cup elődöntőjét
és döntőjét. A házigazda Bayern
Münchenen kívül a Barcelona, az
AC Milan és az S. C. Internacional
Porto Alegre vett részt a tornán. 

Barokk. Ismertették a Barokk Va-
rázsa rendezvénysorozatának prog-
ramját.
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Július 22.

Július 23.

Július 24.

Július 25.

Július 26.

Július 27.

Július 28.

Személyes konzultáció-
kon és információs tele-
fonokon várják az ér-
deklődők kérdéseit a
pótfelvétellel kapcsolat-
ban a győri Széchenyi
István Egyetemen és az
Apáczai-karon.

A nyilvánosságra ho-
zott felsőoktatási felvételi
ponthatárok után idén 44
egyetem és főiskola nyújt
pótfelvételi lehetőséget
több száz szakon, köztük
a Széchenyi-egyetem és a
Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere
János Kara is.

A határidő augusztus
8. Mindez csak azoknak
szól, akik 2011-ben nem
jelentkeztek, vagy ha
igen, egyetlen felsőokta-
tási intézménybe sem
nyertek felvételt. Ilyen-
kor már csak egy helyet
lehet megjelölni, a kép-
zések pedig kizárólag
költségtérítéses formá-
ban indulnak.

Népszerűek
az egyetemeink

Fogadj örökbe!

Családon kívül nevel-
kedő fiatalok heti rend-
szerességgel járnak ki a
győri állatmenhelyre,
ahol szakember mellett
kutyák kiképzésében és
gondozásában vesznek
részt. Az ebek alapvető
engedelmességet tanul-
nak, ezzel örökbefoga-
dási esélyeik javulnak.
A program által a gyere-
kek megtanulhatják,
hogy milyen felelőssé-
get vállalni valakiért,
megismerhetik a gon-
doskodás élményét és
szükségességét. Az álla -
toknak augusztus 6-án
egy nagyszabású ren-
dezvény keretében sze-
retnének a szervezők
gondos gazdát találni. 

Kedvezmények
a múzeumban
Kedden lépett életbe az
a kormányrendelet,
amely a múzeumok be-
lépőjegyeinek kedvez-
ményrendszerét szabá-
lyozza. A Városi Művé-
szeti Múzeumban ingye-
nesen tekinthetik meg
a tárlatokat a 6 év alat-
tiak, a fogyatékkal élők
és egy kísérőjük, a köz-
oktatásban dolgozó pe-
dagógusok, a legalább
400 fős létszámmal ren-
delkező, országos hatás-
körű közgyűjteményi
szakmai szervezet tag-
jai, valamint a 70 éves-
nél idősebbek. A kedvez-
mények korhoz kötöt-
tek: a 6 és 26, valamint a
62 és 70 év közöttiek fél
áron nézhetik meg a ki-
állításokat. A múzeum
családoknak egyéb ked-
vezményeket biztosít.

Jelentkezni lehet elek t -
ro ni kus úton, a www.
felvi.hu honlapon, vala-
mint a hagyományos for-
mában, pót felvételi jelent-
kezési lapon – ez besze-
rezhető többek között a
képzéseket hirdető intéz-
ményeknél –, amely nem
azonos a korábbi jelent-
kezési lappal. Ez csak
postai úton küldhető el, a
cím: Oktatási Hivatal,
1443 Budapest, Pf. 220.

Az eljárás alapdíja
5.000 Ft, amely a felsőok-
tatási pótfelvételi jelent-
kezési laphoz tartozó
csekken vagy banki át-
utalással fizethető. Az
elektronikus jelentkezés
során lehetőség van
bankkártyás fizetésre is.
A pótfelvételi eljárás
ponthatárainak megálla-
pítása augusztus 29.,
ekkor dől el, ki kezdheti
még meg felsőfokú ta-
nulmányait idén szep-
temberben.

Gróf Zichy Ottó tiszteletére készíti Szendi Péter
asztalosmester és fia azt az emlékművet, amelyet
Győr-Szabadhegyen, a Rózsák terén állítanak fel.
Zichy Ottó (1815–1880) az 1848/49-es magyar for-
radalom és szabadságharc honvéd ezredese, a
Győri Nemzetőrség parancsnoka volt, aki egykor
családjával szabadhegyi birtokán élt. Az augusz-
tus 20-án, ünnepélyes keretek között átadásra ke-
rülő fából készült alkotás felállítását Simon Róbert
Balázs alpolgármester, a városrész önkormányzati
képviselője kezdeményezte.

Készül a Zichy-emlékmű
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Önkormányzatunk mély fáj-
dalommal értesült a győri
közélet egyik legaktívabb,
legfáradhatatlanabb szerep-
lőjének, Halbritter Mátyás-
nak sajnálatos halálhíréről.
Hirtelen távozásával váro-
sunk olyan tevékeny, a leg-
messzebbmenőkig lokálpat-
rióta, és Győr érdekeiért bát-
ran szót emelő személyisé-
get veszített el, aki pótolha-
tatlan űrt hagyott maga
után. Halbritter Mátyás
egész munkásságával mara-
dandót alkotott, letette név-
jegyét Győr gazdasági életé -
ben, önzetlenségével és oda-
adásával pedig számtalan-
szor tanújelét adta a rászo-
rulók és elesettek iránti szo-
lidaritásának, segítőkészsé-
gének. Győr Megyei Jogú
Város Közgyűlése 1996-ban
Pro Urbe Díj kitüntetéssel is-
merte el Halbritter Mátyás
tevékenységét. 

Győr önkormányzatának
valamennyi vezetője oszto-
zik a család gyászában, és ez-
úton fejezzük ki részvétün-
ket Halbritter Mátyás hozzá-
tartozóinak. 

Borkai Zsolt 
Győr
Megyei Jogú Város
polgármestere

Győr elveszített
egy ízig-vérig
lokálpatriótát!

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Győrben, az Ifjúság körút 25–35. mö-
gött, a Bán Aladár utcai trafóháznál el-
készült a gyerekek örömére a 108. ját-
szótér. Mellette felújították a Szauter
út melletti sportpályát is. A terület így
komplex rehabilitáción esett át.

A városban 2008–2009-ben újítot-
ták fel a régi játszótereket, hogy
megfeleljenek az uniós előírásoknak.
A fejlesztés nem ért véget, az Ifjúság
körút 25–35. mögött, a Bán Aladár
utcai trafóháznál július 21-én adták

szerző: szigethy teodóra

Szerkezetkész állapotba került a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ, a
hagyományoknak megfelelően az
épület legmagasabb pontjára ked-
den felhelyezték a bokrétát. A mun-
kálatok ütemterv szerint haladnak, a
science center várhatóan októberre
elkészül.

Nagy Iván tervező-építész el-
mondta, a science center egyszerű,
de rafinált épület, belesimul a sza-
bálytalan alakú telekhatárok közé, il-
leszkedik a Mosoni-Dunához és az
egyetemhez. Praktikus okokból és a
vízpart közelsége miatt a kiállítási
központ lábakon áll (lebeg), a külvi-

Bokrétaünnepéhez érkezett 
a Mobilis építése

lághoz hidak kötik – jegyezte meg.
Alakja a Wankel-motor dugattyújára
emlékeztet, benne az állandó és ide-
iglenes kiállítási területek mellett he-
lyet kap egy konferenciaterem és di-
gitális könyvtár is.

Polgári István, a Mobilis-központ
megvalósításának projektmenedzsere
rámutatott, az épület kivitelezésével
párhuzamosan halad az abban helyet
kapó interaktív eszközök gyártása is.
Az eszközöket a Science Projects Ltd.
székhelyén Londonban készítik.

Dénes Balázs, a kivitelező West
Hungária Bau műszaki igazgatója ki-
fejtette, az építkezés az ütemterv sze-
rint halad, mostanra szerkezetkész
állapotba került az épület, és követ-
kezhet a Mobilis „felöltöztetése.”

Mint ismert, a Győrben épülő, Ma-
gyarországon egyedülálló, tudományos
játszótérnek is nevezett központ kifeje-
zetten a közlekedés, járműipar és a moz-
gás fizikájának bemutatására speciali-
zálódik, és látogatóinak lehetőséget
nyújt majd a területet érintő legújabb
ipari és tudományos megoldások meg-
ismerésére, kipróbálására is. A 74 inter-
aktív eszköz 2012 tavaszára kerül végső
helyére az 1,7 milliárd forintos európai
uniós támogatással létrejövő épületben.

Folyamatban van egyébként a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központot üze-
meltető nonprofit kft. megalapításá-
nak előkészítése is, az ügyvezetői fel-
adatok ellátására a győri önkormány-
zat nyílt pályázatot írt ki, amelyre 2011.
augusztus 15-ig lehet jelentkezni.

Elkészült a 108. játszótér
át a város legújabb játszóterét –
mondta Simon Róbert Balázs alpol-
gármester az átadáson.

Radnóti Ákos, a terület önkor-
mányzati képviselője rámutatott, fél
évvel ezelőtt még teljesen üres volt
az a terület, ahol most a város egyik
legmodernebb játszótere készült el.
Az elkerített parkba biztonságos
készségfejlesztő eszközök kerültek,
ahol az óvodás és iskolás gyermekek
is jól érezhetik magukat, valamint a
Pannon-Víz jóvoltából egy ivókút.

Elkészült a Szauter utca melletti
aszfaltos sportpálya felújítása is: ki-
cserélték a fűvel benőtt, repedezett

aszfaltburkolatot, felfestették a pá-
lyát, kihelyeztek két kaput, illetve ki-
javították a pályát szegélyező kerí-
tést is. A képviselő elmondta: helyi
fia  talok kérték, hogy segítsünk a
pálya felújításában, s az meg is tör-
tént néhány hét alatt.

Az átadási ünnepségre kilátogató
gyermekeknek Radnóti Ákos fagylalt-
tal kedveskedett.

A mintegy 7 millió forintos beru-
házás rekordidő alatt készült el, a
kivitelezésben a GYŐR-SZOL Zrt., a
Pannon-Víz Zrt., a Vill-Korr Hungá-
ria Kft. és az Útkezelő Szervezet
vett részt.
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

Az egyetemisták
között fiatal
marad
az ember

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Nagyon szeretem a győri vízpartokat,
de most már nehezen lennék meg a
campus nélkül – jelzi Katavics Lajos,
vagy ahogy a városban leginkább is-
merik, Golyó, hogy kisalföldi múltjából
a Széchenyi-egyetem és környéke kö-
tődik leginkább hozzá. A hang-, fény-
és színpadtechnikai vállalkozást mű-
ködtető, valamint DJ-ként is tevékeny-
kedő technikus 1971-ben született
Szombathelyen, és az érettségi után,
a rendszerváltás idején került a győri
főiskolára vasútgépésznek. 

– Azért választottam ezt a szak-
irányt, mert az egész családom vas-
utas volt, de én inkább humán beállí-
tottságú vagyok, így nem gondoltam,

Katavics Lajos: „Azért is szeretem
Győrt, mert elfogadott”

A bulik
sajátossága
Szombathelyen még
Üveggolyónak becéz-
ték Katavics Lajost,
ez a név kopott Go-
lyóvá, mire Győrben
ismert lett. A nevé-
vel fémjelzett bulik
sajátossága a közvet-
lenség, lazaság.
„Minden belefér, per-
sze vannak zenék,
amiket nem ját-
szom. Igazából sze-
lektor vagyok, nem
is DJ, kiválogatom
azokat a számokat,
amiket szeretek, és
egy nagy közös zene-
hallgatásra hívom
az embereket. Fő-
ként rockzenét, al-
ternatív magyar
zenét játszom, amit
más nem igazán. 

Rockgolyó
Katavics Lajos ked-
venc zenei stílusa és
beceneve után ke-
resztelte el vállalko-
zását Rockgolyónak
1996-ban. Az egykori
BMC Rádiónál tech-
nikusként dolgozva
sok ismeretséget kö-
tött, így mondhatjuk,
kialakult ügyfélkör-
rel rendelkezik, mint
hangosító. A város
fesztiváljain, külön-
böző rendezvényein
rendszeresen dolgoz-
nak munkatársaival.
Mint mondja, ez egy
bizalmi állás, oda
kell figyelni a minő-
ségi munkára. Az
egyetemhez is sok-
rétű kötődése van, a
gólyabálokon épp-
úgy találkozhatunk
vele, mint a nyugdí-
jasegyetemen.

hogy hosszú távon ezzel fogok foglal-
kozni. Amióta 13 éves koromban hallot-
tam egy Deep Purple-számot, fontos
számomra a rockzene, így nem csoda,
hogy végül ezen az úton kötöttem ki.

A középiskolai évek alatt a Lord
együttes felszereléseit pakolta be a
fellépések helyszíneire, hogy cse-
rébe bejusson a koncertekre, de pár
évvel később már ő tartott bulit a
győri főiskolásoknak. 

– Akkoriban volt egy DILI nevű főis-
kolai vetélkedőműsor, amit mi, kol légiu -
mi stúdiósok rendeztünk. Kitaláltuk,
hogy ne legyen vége az együttlétnek a
díjkiosztással, hanem csináljunk egy
bulit olyan zenékkel, amiket mindenki
ismer. Többen voltunk felelősek a zené-
ért, de végül valahogy én maradtam. 

Így születtek meg a Golyó-bulik,
amik később az iskola klubhelyisé-
gében, az A Klubban folytatódtak,
de még ma is részesei lehetnek
mindazok, akik ellátogatnak az
egyetem közelében lévő, vízparti
szórakozóhelyre. 

– Leginkább azért szeretem Győrt,
mert elfogadott. Szeretik a bulit,
amit csinálok, és megbecsülnek a vá-
rosban, mint hangosítót. Több tucat
rendezvényen rám bízzák ezt a fel-
adatot. Az sem mellékes szempont
persze, hogy a kisalföldi megyeszék-
hely nemcsak jó helyen van, hanem

szép is, és folyamatosan fejlődik. Ma
már ha valahol az országban egy
fesztiválon megkérdezik, hogy hova
valósi vagyok, azt mondom, győri, és
Szombathelyen születtem. A sajá-
tomnak érzem Győrt.

A feleségét is itt ismerte meg a fő-
iskolán, 10 és 12 éves lányai pedig a
Bartók Béla Ének-Zenei Általános Is-
kolába járnak, egyikük klarinétozik,
másikuk szaxofonozik. Ha fagyizni
akarnak, a Széchenyi téren lévő étte-
rem teraszára ülnek ki, mert – ahogy
mondja – „akkora fagylaltkelyhet
adnak, hogy azt még én sem tudom
megenni.” S hogy meddig mennek
még a Golyó-bulik?

– Több mint 20 éve kerültem ide,
és remélem, hogy húsz év múlva is
hosszú hajam lesz még, és nem hul-
lik ki. Ha így tudom tartani a formá-
mat, akkor 60 évesen negyvennek
fogok kinézni. Nagyon szeretném
tovább csinálni a hangosítást, mert
rengeteg nagyon jó fej emberrel
lehet összejönni közben. Hogy
Golyó-buli lesz-e, az jó kérdés, én
nem akarok Tibi bácsi lenni, de
attól függetlenül elképzelhetőnek
tartom, hogy havonta megtartok
egy-egy bulit. Az mégis csak jó,
hogy együtt vagyunk és táncolunk.
Az egyetemisták között pedig fiatal
marad az ember.



2011. július 29. / + / 5

ÁNGYÁN JÓZSEF MEZŐGAZDASÁG

szerző: bakács lászló                

A napokban Győr-Moson-Sopron
megyében is robbant a GMO-
bomba. A genetikailag módosított
növények termesztését jövőre már
az alkotmány tiltja hazánkban. Több
termelő térségünkben is – tudtán
kívül – bevásárolt génszennyezett ku-
koricamagból, amit a laboratóriumi
vizsgálatok ki is mutattak. Arról,
hogy a keletkezett károkat ki és
mikor fogja megtéríteni, illetve Ma-
gyarország miként tud védekezni a
génszennyezés ellen, Ángyán József
vidékfejlesztési államtitkárt kérdez-
tük Győrben.    

„Az adott vetőmag magyarországi
forgalmazóját, tehát sok esetben a
vetőmag tulajdonosát terheli a fele-
lősség, és annak következményei.
Amennyiben szennyezett vetőmagot
értékesít, úgy minden kárért neki kell
felelnie, ezt a saját törvényeink így
rögzítik. Elképzelhető persze, hogy
az érintett cégek vitatják a vizsgála-
tok eredményeit, és emiatt peres-
kedni kezdenek, bírósághoz fordul-
nak, mint ahogy ezt tapasztaljuk is.
Ebben az esetben az állam helyt fog

állni, fel fogja vállalni a pert, és meg
fogjuk találni a lehetőséget arra,
hogy a kárt szenvedett termelőket
közvetlenül a kormány kártalanítsa.
A vétlen gazdákat semmiféle anyagi
hátrány nem érheti ebből a botrá-
nyos ügyből kifolyólag” – tudtuk meg
Ángyán Józseftől.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára kitért arra is, hogy ha-
zánk elhatározta: genetikai szennye-
zéstől, génmódosítástól mentes or-
szág marad, tiszta ország, amely mi-
nőségi termékeket kíván értékesí-
teni. Látható egyébként, hogy ez az
elhatározás felértékeli a magyar ag-

Ángyán József államtitkár:
„Alapvető célunk a saját,
belső piacaink visszaszerzése”

rártermékek megbecsülését, a piaci
pozíciókat pedig jelentősen megerő-
síti. A magyar kormány eltökélt, hogy
semmilyen módon nem engedi,
hogy amíg ez a moratórium érvény-
ben van Magyarországon az ilyen faj-
ták forgalmazására és termeszté-
sére, azt bárki bármilyen módon,
akár szennyezés formájában feltörje. 

„Voltak már erre példák a világban.
A génmódosított fajták behozatala
úgy kezdődött, hogy először kis
mennyiségben elfertőzött formában
lopták be az országba, majd miután
elszennyezték az adott állam mező-
gazdaságát, kénytelenek voltak a ti-
lalmat feloldani, és be kellett, hogy
engedjék az ilyen vetőmagokat. Ma-
gyarország nem enged ennek a zsa-
rolásnak, az új alaptörvényünk is rög-
zíti, hogy elkötelezettek vagyunk a
GMO-mentes mezőgazdaság mel-
lett, tehát januártól alkotmányelle-
nes is lesz, ha valaki ezzel ellentéte-
sen cselekszik hazánkban. Mindent
elkövetünk, hogy kiszűrjük azokat a
mintákat, ahol ez előfordul, másrészt
pedig azonnal, a rendeleteknek és a
törvénynek megfelelően meg is sem-
misítjük ezeket az állományokat” –
mondta az államtitkár.  

Ángyán József azt javasolja a ter-
melőknek, hogy a génszennyezett
kukoricamagokat árusító cégektől
ne vásároljanak, és akkor nagyobb
biztonságban lesznek a jövőben. A
forgalmazóktól azt kérte, olyan or-
szágokból szállítsanak csak vetőma-
got Magyarországra, ahol hazánkhoz
hasonlóan moratórium van életben.
Az államtitkár elárulta, a most szeny-
nyezett tengeriállomány jelentős
része Romániából származott, ahol
bizonyos fajtájú vetőmagok előállítá-
sát nem tiltják.     

A hazai termelők erősítésével kap-
csolatban Ángyán József kitért arra
is: a nagyvárosokban is szeretnének
teret engedni a gazdálkodóknak,
hogy minél több helyen árulják por-
tékáikat.  

„Előkészületben van egy olyan ren-
delet, amelyet a Nemzetgazdasági
Minisztériummal közösen dolgozunk
ki, és amely a helyi piacokat egészen
új kategóriába emeli. Egyszerű beje-
lentési kötelezettsége lesz csupán a
termelőknek, akik közvetlenül értéke-
síthetik majd a termékeiket. A nagy-
városoknak bizonyos területeit meg-
nyitjuk majd az ilyen piacok számára,
megállapodás született erről a me-
gyei jogú városokkal, de a többi ön-
kormányzattal is hasonló megegye-

zésre törekszünk, amely szintén lehe-
tővé teszi majd a termelők számára a
közvetlen értékesítést. Ennek beve-
zetése volt a kistermelői rendelet,
ami egyáltalán lehetővé tette, hogy a
gazdák eladják az adott megyében, il-
letve 40 kilométeres körzetükben a
saját termékeiket.”  

A másik nagy lehetőség lesz majd
a városi és város környéki kisterme-
lők számára, hogy részt vállalhatnak
a közétkeztetésben. 

„Az állam rendkívül sok pénzt költ
el a közétkeztetés finanszírozására,
például a kórházakban, a honvédség-
nél, vagy az önkormányzati intézmé-
nyekben, iskolákban és kollégiumok-
ban. Elkezdtük a szükséges törvény-
módosítást, és ha hatályba lép, bizo-
nyos értékhatárig nem kell majd köz-
beszereztetni az alapvető élelmiszere-
ket a közétkeztetésben. Problémát je-
lent, hogy a nagyobb városok eseté-
ben magasabb az összeg, mint amit
ez a határ megszab. Ezért az ilyen te-
lepülések esetében a közbeszerzési

kiírásban kell majd szerepeltetni,
hogy milyen arányban kell helyi ter-
méket felhasználnia a pályázat elnye-
rőjének, illetve milyen arányban kell
hazai, azaz magyar terméket felhasz-
nálnia a közétkeztetés megszervezé-
séhez. Hogy ez a dolog sikeresen mű-
ködjön, nemcsak a városok részéről
lesz szükség a fogadókészségre. A
gazdálkodó termelőknek egymással
összefogva képessé kell válniuk arra,
hogy nagy mennyiségben, biztonság-
gal, rendszeresen a legnagyobb
spektrumú élelmiszerkínálatot tudják
biztosítani a közétkeztetés számára.
Ajánlott megoldás például erre egy
szövetkezet létrehozása a város kör-
nyéki gazdák összefogásával” – fogal-
mazott Ángyán József.  

Az államtitkár szerint a mezőgaz-
daság szempontjából fontos alapkér-
dés, hogy a saját belső piacainkat
visszaszerezzük, és ennek eszköze a
helyi gazdaságfejlesztés. A kormány
elkötelezett az új vidékfejlesztési
stratégia megvalósításában.

Elkötelezettek
vagyunk a
GMO-mentes
mezőgazdaság
mellett



A HÉT EMBERE INTERJÚ

6 / + / 2011. július 29.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

A tavaly nyári igazgatóváltás után azt nyilat-
kozta: aki a politikával köt házasságot, hamar
megözvegyül. Gyorsan eldobta az özvegyi
fátylat. Jól meggondolta?

Akkor más struktúrában és más partnerrel mű-
ködtem együtt. Most úgy érzem, hogy a fővárosi
önkormányzat döntéshozóival jó viszony alakult ki,
csakúgy, mint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium-
mal, amellyel heti kapcsolatban vagyok, mivel
részt veszek a magyar egészségügyi rendszer át-
alakításának kidolgozásában.

Mik a konkrét feladatai?
A fővárosi önkormányzat egészségügyi és szo-

ciális főosztályvezetőjeként megpróbálom össze-
hangolni a hozzánk tartozó, 15 ezer embert foglal-
koztató 12 nagy kórház működését. Ez a magyar
egészségügy 40 százalékát teszi ki, mintegy 140
milliárd forintos költségvetéssel. Az intézmények
szakmai irányítása, a kontrolling pontosítása,
számlatükreinek harmonizálása, a gazdálkodási,
irányítási rendszerek, döntésmechanizmusok ösz-
szefésülése, hatékonyabbá tétele a feladatom.
Ehhez persze jön még a szociális oldal 46 intéz-
ménnyel. 

Azt is kell tudni, hogy az egészségügyi átalakí-
tás várható lépéseiben sor kerülhet a kórházak ál-
lamosítására, ha a fővárosban végzett összehan-
goló munka sikeres lesz, akkor jöhetnek a megyék
nagy egészségügyi ellátórendszerei.

Ha jól értem, racionalizálásról van szó. Hol
lehet még spórolni?

Most elsősorban a fekvőbeteg-ellátás van fó-
kuszban, hiszen Magyarországon az egészség-
ügyre fordított költségek 80 százaléka ennek fi-
nanszírozására megy el. Itt lehet változtatni, ha ha-
tékonyabb működést akarunk. Az állam most
azért lép közbe, mert nem mindig a fenntartók
azok, akik a párhuzamosságokat meg tudják szün-
tetni, hiszen sokszor a helyi lobbiérdekek érvénye-
sülnek a racionalizálás fölött. Ha egy ilyen hosszú
periódus után egy rövid állami irányítás következ-
het, akkor az a forrástöbblet, ami így felszabadít-
ható, hatékonyabbá, átláthatóbbá tudja tenni a
működést. Most döntő lesz, hogy ez a 3-4 millió
embert ellátó fővárosi rendszer hogy tud működni
egy új struktúrában.

Számolnak kórházak bezárásával is?   
Lehet, hogy telephelyek vagy kórházak lesz-

nek összevonva, de látni kell, hogy vannak olyan
párhuzamosságok, amelyek nem hatékonyak.
Sok helyen kapacitáshiány van, sok helyen meg
nem tudják kihasználni az indokolatlan kapacitás-
többletet. A másik oldalt tekintve pedig félő,
hogy a magyar egészségügyet fenyegető humán -
erőforrás-katasztrófával – harminc évvel ezelőtt
még 45 ezer orvos volt hazánkban, ma a számuk
nem éri el a 30 ezret – ekkora struktúrát nem
lehet ellátni. Nem kell bezárni a kórházakat, mert
humán erőforrás nélkül úgyis működésképtele-

„El kell kezdeni
újraépíteni a bizalmat
az emberek között”

Ma negyedannyiból
hozunk ki egy műtétet
mi, mint nyugat-
európai kollégáink

Ötéves főigazgatói pályafutásom
alatt harminc kilót híztam, pszicho-
szomatikusan – utal viccesen a ma-
gyar egészségügyi rendszerek meg-
reformálására tett törekvések egyik
lehetséges mellékhatására Varga
Gábor. A győri Petz-kórházat tavaly
nyárig irányító, 58 éves pszichiáter,
addiktológus főorvos családja rég óta
kötődik Győrhöz: „nagyanyám,
anyám, és én is a Zrínyi utcai szülé-
szeten láttuk meg a napvilágot.” A
vagongyárban és a Mezőgépben is
dolgozó apa, valamint a szabás-var-
rással, vendéglátással is foglalkozó
anya gyermeke sok időt töltött nagy-
apjánál Gyömöre–Tét környékén. A
középiskolai évek Pápára hívták a
Türr-gimnáziumba, ahol még fizi-
kusnak, biofizikusnak készült.
„Akkor csak a Szovjetunióban lehe-
tett ezt tanulni, én meg nem voltam
egy orosznyelv-zseni.” Így aztán az
orvosira ment Pécsre, ahol amellett,
hogy a nehézvíz szerkezetét kutatta,
az akkor megjelenő, még szoba nagy-
ságú számítógépekkel is foglalko-
zott. „Érdekelt a statisztika, matema-
tika, így kerültem a pszichiátria te-
rületére, hiszen ott rengeteg ilyen
módszert használtak akkoriban.”
Bár marasztalták, az egyetemi évek
után visszatért szülővárosába, ahol a
szakmai gyakorlat és a szakvizsgák
után 33 évesen a hármas számú pszi-
chiátriai osztály vezetője lett. A szak-
mán belül aztán más szerepek is
megtalálták, ő dolgozta ki a hadse-
reg iraki missziójának kiképzési
anyagát, de ő tartotta a rendszervál-
tás idején a parlamenti pártok kom-
munikációs tréningjét is. 45 évesen
a közgazdasági egyetemet is elvé-
gezte, mert „egyre izgalmasabbá vált
számomra a gazdaság.” 2005-től ta-
valy júniusig vezette a megyei kór-
házat, a főigazgatói székből a pszichi-
átriai centrum vezetőjének került
vissza. Itt érte ez év elején Tarlós Ist-
ván budapesti főpolgármester felké-
rése a fővárosi önkormányzat egész-
ségügyi és szociálpolitikai főosztály-
ának vezetésére. A második házassá-
gában feleségével és négy hónapos
kislányával élő főorvos kenuzással,
kertészkedéssel, pecázással lazít.
„Bármi jöhet, ami a természethez
való viszonyt újraszabályozza.”
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gatni úgy, hogy annak költségét az állam viselje.
De azt is tudom, hogy ezt a mai magyar rend-
szert borzasztóan nehéz átláthatóvá tenni, mert
rettentő nagy az ellenállás. Ez a krízis, amiben
most társadalmilag, morálisan, gazdaságilag, or-
vosszakmailag, szervezetileg benne vagyunk, al-
kalom a beavatkozásra. Ezt kell jól irányítani,
akkor van remény rá, hogy lesz többlet bérforrás
az orvosok itt tartására, ehhez persze az orvosok
érdekérvényesítő képességének is javulnia kell,
hiszen az orvostársadalom önmagával és a klien-
sekkel szemben érdekérvényesít, de a forrásel-
osztásnál egyáltalán nem jó az érdekérvényesí-
tése. Ma negyedannyiból hozunk ki egy műtétet
mi, mint nyugat-európai kollégáink. 

Az ön által említett krízist az öngyilkossá-
gok, kiterjesztett öngyilkosságok számának
növekedése is mutatja. Jól emlékszünk,
hogy utóbbi fogalmat ön hozta be a köztu-
datba a tényői tragédia után?

Magyarország mentális állapota katasztrofális,
az öngyilkosságok tekintetében benne vagyunk az
első háromban Európában. Bár a befejezett öngyil-
kosságok száma nem nőtt a rendszerváltás óta, a
kísérleteké igen. Az is jelez valamit, hogy a mód-
szerek egyre brutálisabbak, és egyre több fiatal
próbál meg véget vetni életének. A kiterjesztett
öngyilkosság fogalmát valóban én dobtam be
Tényő után a sajtóba, de a fogalomhasználatot a
szociológiai és kliniko-patológiai területre Ozsvárt
professzorék vitték be, az ő munkacsoportjában
dolgoztam én Baranyában, ahol ezt vizsgáltuk. A
magyar kultúrában először a bányászcsaládoknál
volt megfigyelhető a kiterjesztett öngyilkosság a
századelőn. Az elkövetőt az a logika vezeti, hogy
megmenti a rossz, gonosz társadalomtól a család-
ját, a környezetét. Így akar gondoskodni róluk.
Egyébként a lelkisegély-telefonhívásokból látszik,
hogy a szociális krízisek halmozódnak egyre in-
kább: kilátástalanság, munkanélküliség, fizetés-
képtelenség, szorongás, reményvesztés. Régeb-
ben a párkapcsolati problémák voltak túlsúlyban,
ma arányaiban az ezzel kapcsolatos hívások
száma kevesebb. 

A munkája során intenzívebben találkozik
a magyar valósággal, mint egy átlagember.
Nincs szüksége rá, hogy néha elbújjon? 

Sokszor járunk vissza Erdélybe. Ott még egy
olyan tradicionális kultúrát találni, olyan fajta kö-
telékeket és bizalomviszonyt, ami itthon már na-
gyon töredékeiben van csak. Ott még működik a
falusi vagy kisvárosi közeg, ahol kalákában tud-
nak dolgozni, szeretik a munkát, hisznek abban,
hogy a teljesítmény egy fontos mérőeszköz, nem
a játszmák, a korrupció vezeti őket. Nem akarom
idealizálni az erdélyi társadalmat, de ott sokkal
jobban meg vannak becsülve a tradicionális érté-
kek, mint nálunk. Magyarországon el kell kezdeni
újraépíteni a bizalmat az emberek között. Most
én is ezt csinálom, a játszmás, energiaszívós kap-
csolatoktól távol tartom magam, és azokba fek-
tetek nagyon komoly energiát, akik igazi bizalmat
ébresztenek bennem. Keresem a tiszta, átlátható
viszonyokat.

nekké válnak. Nem normális, hogy Kelet-Magyar-
országon már működnek olyan kórházi osztályok,
ahol magyar nyelvet nem beszélő orvosokkal van
a létszám feltöltve. 

Erőteljes központosítás várható?
Ha ezeket a rendszereket tudják valamennyire

racionalizálni, a beszerzéseket központosítani, a
műszerkihasználást koncentrálni, akkor vannak
olyan területek, ahol a telemedicina eszközeivel
egy központi helyen letelepített orvos szakértői
csoport például el tud látni diagnosztikával egy
Dunántúl nagyságú területet. Itt van például a pa-
tológia – hiányszakma –, ami csodálatosan meg-
oldható távleletezéssel, a mikroszkopikus kép to-
vábbításával, és a bevont szakértők internetes vé-
leményezésével. A helyben lévő asszisztencia a
képtovábbító eszközökkel el tudja juttatni a célba
a szükséges vizsgálati anyagokat. Gondoljon bele
mondjuk a laborok mai provinciális működésébe,

mindenki bütyköl valahol, én igazgatóként hét kis-
labort szüntettem meg, 70 millió forintot spórol-
tam meg és 38 embert tudtam átcsoportosítani
csak azzal, hogy automatizáltuk a rendszert. 

Átalakítható a rendszer úgy, hogy az műkö-
dőképes legyen, és olyan perspektívát tud-
jon nyújtani az orvosoknak, hogy ne kelljen a
hálapénzzel számolniuk?

Racionalitással, ésszerűséggel, tervezéssel
abszolút kiszámítható, működő modellek van-
nak, amiket át lehet venni. Látni kell, hogy ennyi
pénzből ekkora méretű egészségügyet nem
lehet fenntartani. A szolgáltatási rendszert szű-
kíteni kell, az ellátórendszer jelenlegi források-
hoz képesti terebélyességét redukálni kell. Van-
nak olyan diagnosztikák, technikai eszközök,
amiket luxus 8 órában működtetni, 24 órássá kell
tenni őket, és mondjuk a Dunántúlon három
centrumra leszűkíteni. Inkább a beteget moz-

Interjú dr. Varga Gábor pszichiáter,
addiktológus főorvossal
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szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Februári tagtoborzása után a napokban ala-
kult meg az újvárosi polgárőrség, melyet az
önkormányzat is támogat. A várostól eddig
kapott másfél millió forintot elektromos bi-
ciklire és egyenruhára költötték. A szervezet
elnöke, Vidos Tibor a Győri Balett műszaki
vezetőjeként, számtalan városi rendezvény
hangosítójaként eddig a színfalak mögött
dolgozott, most bekapcsolódik a közbizton-
ság érdekében végzett utcai munkába is.

Hogyan lesz polgárőr egy színházi szakember?
Bárkiből lehet polgárőr. Én 55 évesen kaptam

már annyit ettől a várostól, hogy valamit megpró-
báljak visszaadni neki. Újvárosban születtem, oda
is építettem a házamat, lakója, jó ismerője vagyok
ennek az építészeti szempontból páratlanul értékes
városrésznek. Kézenfekvő volt, hogy a saját környe-
zetemben próbáljak meg tenni valamit az ott lakók
békésebb, biztonságosabb életéért. Korábban sem
vontam ki magamat a közéletből, alapító tagja va-
gyok az újvárosi baráti körnek, és képviselője a helyi
részönkormányzatnak. Egyébként tíz éve még én
sem hittem a polgárőr mozgalomban, bár elsősor-
ban a mozgalom kifejezéssel volt bajom. Ezért is
hagytam ki a polgárőrség újvárosi szervezetének
minden okiratából a mozgalom szót. 

Mit remél és tervez: miben tud segíteni a
polgárőrség ennek a városrésznek? 

Elöljáróban azért hangsúlyozni szeretném,
hogy a polgárőrség nem egyenlő a rendőrséggel,
teljesen más feladatai, lehetőségei vannak. Az új-
városi harmincfős tagság mindenekelőtt szeretne
segíteni a közös hangnem kialakításában az ott
lakók között. Ahhoz, hogy valaki szót értsen az ott
élő romákkal, ismerni kell a szokásaikat, az éle -
tüket, a gondolkodásmódjukat. Meggyőződésem,
hogy a roma ifjúság nevelése, oktatása nélkül a
beilleszkedésük a többségi társadalomba szinte
lehetetlen. Két generációt elvesztettünk már, a
harmadikat nem kellene. 

Ezt hogyan érti?
Ha csak a rendszerváltás utáni időszakot vizs-

gáljuk, azt látjuk: sorra megszűntek vagy jelentősen
beszűkültek azok a lehetőségek, melyekből a
romák egy része  – sokszor persze a törvényesség
határán – megélt. Ilyen volt például a színesfém-ke-
reskedelem, melyet – egyébként helyesen – meg-
szigorítottak. Nemrég a lomizást is megtiltották az
osztrákok. A nyitott határok miatt az országhatár

„Két generációt
már elvesztettünk,
a harmadikat
nem kellene”

menti üzletelések sem hoznak bevételt. A magán-
tulajdon megerősödésével mindenki jobban vigyáz
például az erdejére, nem nézi el, ha onnan bárki fát
visz el, akárcsak saját célra, tüzelőnek. A roma fia-
talok jórészt azt látták, hogy az apjuk nem dolgo-
zott rendszeresen, alkalmi tevékenységekből élt,
mégis márkás, drága autókkal futkározott. Ez volt
a példa, ez az igény alakult ki bennük. Mostanában
azonban ezek a jövedelemforrások elapadtak, a tel-
jesen legális foglalkozáshoz nincs szakértelmük,
meg hát az álláshely is kevés. A segély senkinek
sem megoldás, munkára nem ösztönöz. El kell kez-
deni tanulni ahhoz, hogy piacképest tudásra tegye-
nek szert. Azt remélem, hogy ez a mostani generá-
ció talán valóban tanulni akar, s ehhez segítséget
kapnak a kormányzattól is. 

Milyen most a közbiztonság Újvárosban?
Sok tekintetben egyáltalán nem rosszabbak a

bűnügyi statisztikák, mint más városrészben. Tud-
juk persze, hogy a statisztika mindig sántít. Rá -
adásul nem csak a jogba ütköző kihágásokkal
lehet megzavarni egy közösség nyugalmát. Mon-
dok egy példát: a romák beszédmódja, hangereje
közismerten erősebb, mint másoké. Gyakran hú-
szan, harmincan összegyűlnek valamelyik téren a
késő esti órákban, és megbeszélnek, megvitatnak
valamit. Ez a nem romák számára már kifejezetten
zavaró, nem tudnak aludni a hangzavartól. Az ott
lakóknak nyáron dönteniük kell: alszanak vagy
szellőztetnek. Az ehhez hasonló konfliktusokat
nem lehet hatósági eszközökkel megoldani. Azt
mégsem lehet megtiltani, hogy a téren összegyűl-
jenek emberek. A hangerő megállapításához mé-
rőeszközök kellenének. Egy ilyen eljárás önmagá-
ban és hosszabb távon nem oldja meg a gondokat.
Több térfigyelő kamerára, valamint több működő
segélyhívóra persze mindenképpen szükség
volna.  

Hogyan lehetne Újvárost ismét népsze-
rűbbé tenni az otthonteremtők körében? 

Az Újváros jelenlegi állapotát kiváltó folyamatok
1945 után kezdődtek el. Az elhurcolt zsidó kereske-
dők házai üresen maradtak, s az épületeket államo-
sították. Úgy gondolta a politika: nem költenek rá,
inkább a leromlott állagú házakba leromlott egzisz-
tenciájú lakókat költöztettek. Ezek a történelmi le-
vegőjű házak egyre jobban lerobbantak. Most ott
tartunk, hogy a vizes pincéket is kiadják a tulajdo-
nosaik, egyre több Romániából ideköltöző roma hú-
zódik meg az épületekben, vannak köztük körözött
bűnözők is. Újváros valódi rehabilitációjára látok ko-
moly szándékot, meggyőződésem, hogy egyre töb-
ben felfedezik ezt a gyönyörű városrészt. A közbiz-
tonság nagyon fontos feltétele a városrész megúju-
lásának, ebben szeretnénk segíteni. 

Névjegy
Vidos Tibor Győrben,
Újvárosban született
1956-ban. Már diák-
korában a színház vi-
lága érdekelte, ké-
sőbb végigjárta a
színházi műszakiak
ranglétráját. A Győri
Balett műszaki veze-
tője és hangtechni-
kusa. Munkásságát a
Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt-
tel ismerték el. A
jobb megélhetésért
egy időben éjszakán-
ként taxizott is. Újvá-
rosban építkezett, a
részönkormányzat
képviselője, az Újvá-
rosi Baráti Kör ala-
pító tagja. 
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Roma származású
elnökhelyettes
Roma származású fiatalember, az
Újvárosban lakó Csonka Mihály
lett a helyi polgárőrség elnökhe-
lyettese. 

– Azok közé az európai módon
gondolkozó romák közé tartozik,
akik számára elsődleges a kommuni-
káció és a közös hang megtalálása a
konfliktusok megelőzése érdekében
– jellemzi helyettesét Vidos Tibor.

Csonka Mihály sokat vár a pol-
gárőrség megalakulásától, folya-
matos működésétől. 

– Itt élek az újvárosi emberek kö-
zött, ismerem a gondjaikat –
mondja. – Tudom, hogy rend nélkül
nem lehet békés az emberek élete, a
rossz közérzet pedig indulatokat
szül. Szót kell értenünk egymással, s
ebben talán a származásom is sokat
segít. Nem kioktatni kell az embe re -
ket, hanem meggyőzni. Persze, aki-
nél ez nem vezet eredményre, ott a
hatóságnak kell lépnie. 

– Tapasztalatai szerint mi zavarja a
legjobban az Újvárosban élőket? 

–  A rendbontás, az éjszakai randa-
lírozás, a hangoskodás és a szemete-
lés. Ezeket a jelenségeket meg kell
szüntetnünk. A fiatalokat rá kell ne-
velnünk arra, hogy igényes környe-
zetben éljenek, becsüljék meg a vá-
rosrészt, a várost, melyben élnek.  A
polgárőrség jelenléte visszatarthatja
a rendbontókat, ha pedig szokássá
válik a normális érintkezési forma,
akkor a jó példa is ragadós lesz, nem-
csak a rossz. Az itt élő emberekben
sok érték van, azokat kell fölerősíteni
bennük. Ha látnak jövőt, távlatot,
akkor képesek cselekedni is sorsuk
megváltoztatása érdekében. Ez per-
sze nehéz feladat, s ebben a polgárőr-
ség csak keveset tud segíteni, de
mégis egy komoly lépés a normális
mindennapok megteremtésére.  

Csonka Mihály fia egyébként
rövidesen rendőrként áll szolgá-
latba. Olyan ember, aki saját ké-
pességével, akaratával és szorgal-
mával, szülei segítségével megte-
remtette saját jövőjét. 
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szerző: bakács lászló

Győri elítéltek festették ki az ikrényi
általános iskolát. A raboknak nem ez
volt az első jótékonysági munkája: az
elmúlt években kezük munkája nyo-
mán megszépült Győrben a Bisinger
úti óvoda, a Gézengúz Alapítvány re-
habilitációs otthona, de a fogvatar-
tottak rendszeresen részt vesznek a
Xantus János Állatkert karbantartási
feladatainál is.  

A rendhagyó felújítási munkákra a
Győr-Moson-Sopron Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet két éve elin-
dított, „Megbántam, jóvátenném” el-
nevezésű programja keretében kerül
sor. 2009 óta több mint 70 fogvatar-
tott csatlakozott önkéntesen az ak -
ció hoz. A kezdeményezés célja a sza-
badságvesztésüket töltő rabok foko-
zatos visszailleszkedése, a társada-
lom érdekében vállalt önzetlen segít-
ségnyújtás. 

Őrök figyelték, hogyan festik az ik-
rényi iskola folyosóját az elítéltek.
Hatan jelentkeztek a kétnapos jóváté-
teli programra, mindannyian úgy érez-
ték, tartozásuk van a társadalom felé.  

„Mi ugyan lehet, hogy elkövettünk
egy hibát az életben, de a bűnünket
szeretnénk azzal is jóvátenni, hogy

szerző: farkas adrienn
fotó: kovács róbert 

Tapírkölykökből eddig sem volt
hiány a győri vadasparkban, ám
korábban csak hím utódok szü-
lettek. A mostani jövevény kis-
lány. Gondozói Pisztáciának ke-
resztelték el.

Folytatódik a Xantus János Állatkert
tapírsztorija, Mandula, a termékeny ta-
pírmama ismét aggódva figyelheti egy
kölyök minden lépését. Szükség is van
a szülői figyelemre, hiszen Pisztácia
igen virgonc kis apróság. Érdemes
tudni róla, hogy két hete látta meg a
napvilágot, súlya tíz kiló, s bár már
most fogyaszt szilárd táplálékot, ma-
mája 10 hónapos koráig szoptatja. 

Pisztácia szeret játszani, futká-
rozni a kifutóban, úszkálni a meden-
cében. Kíváncsian közeledik gondo-
zói felé is, hálás, ha megsimogatják.
Hatalmas szemeivel csodálkozva te-

Jótékonykodó elítéltek: „Nem
vagyunk mi rossz emberek!”

dolgozunk a közösségért, és meg
akarjuk mutatni, hogy nem vagyunk
azért rossz emberek” – mondta a 48
éves Zoltán.  

Egyre nagyobb az igény a rabok
jótékonysági tevékenységére, amit a
Győr-Moson-Sopron Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet azért szer-
vez meg, hogy a fogvatartottak más
hozzáállással szemléljék a világot,
mint korábban, amikor olyat tettek,
amiért elítélték őket.  

„A résztvevő raboknak át kell menni
egy rostán. Mert ugyan az ikrényi isko-
lában zárt helyen vagyunk, de mond-
juk más közcélú munka esetén, pél-
dául a Püspökerdőnél, vagy nyílt tere-
pen nekünk is mérlegelni kell, hogy
olyan fogvatartott vegyen részt a mun-
kában, aki nem rejt akkora biztonsági
kockázatot, ami az intézetnek és a vá-
rosnak az életére, vagy a lakosságra
nézve veszélyt jelentene” – tudtuk
meg Szalay Lászlótól, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet hadnagyától.   

A győri elítéltek – akik körében
egyébként minden alkalommal túlje-
lentkezés van a közjó érdekében vál-
lalt munkára – többször segédkeztek
már a beteg gyerekek rehabilitáció-
ját ellátó intézmény, és a városi állat-
kert karbantartási munkáinál is. 

Megjött az új kistapír 
kint a világra. Mikor először merész-
kedett ki a tapírházból, óvatosan köz-
lekedett, másnap már rohant a külső
kifutóba, ahol jól megkergette a pam-
panyulakat.

A kis tapírok testén világos színű
pettyek és hosszanti irányú csíkok
láthatók, melyek a rejtőzködést segí-
tik a sűrű bozótban. Csíkjait féléves
korában fogja elveszíteni. A Dél-
Amerikában élő növényevő rendkívül
ritka az állatkertekben, így Pisztácia
megérkezése nem csupán a tapír-
család és a győri állatkert életében
jelentős esemény. A kicsi a jövő
héten már várja látogatóit a Dél-
Amerika-kifutóban.

A tapír Dél-Amerika legnagyobb
testű növényevője. Ezek az állatok az
esőerdők kipusztítása miatt kerültek
a kihalás szélére. A fogságban szüle-
tett tapír ritkaságnak számít, ezért is
nagy öröm, hogy Győrben már ne-
gyedszer született kistapír. Pisztácia,
ha felnő, valószínűleg egy másik ál-
latkertben alapít saját családot. 
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Pontgyûjtés
literenként 2 pont

Pontbeváltás
90% a fogyasztói

árból

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

Orchidea Hotel és Lipót
Az Orchidea Hotel Lipóton, nyugodt kör-

nyezetben, festôi szépségû parkban, Gyôrtôl
25 km távolságra, a Szigetköz szívében fek-
szik. A hotel fô vonzereje a külsô és belsô
termálvizes medencével rendelkezô well-
ness-részleg. A szállodát stílus és elegancia
jellemzi, a nyugtató színek, mûvészi igényû
díszítés, az impozáns belsô terek és a
gyönyörû fabútorok harmóniája mind a kelle-
mes pihenést és felüdülést biztosítja. A közel
100 férôhelyes szállodában 31 klimatizált,
balkonos, fürdôszobás, mûholdas televízió-
val, WIFI internettel, minibárral, szobaszéffel,
telefonnal, hajszárítóval felszerelt szobák áll-
nak a vendégek rendelkezésére.

Wellness-szolgáltatások
Wellness-részlegünket – külsô és belsô

termálvizes élménymedencék csillagos ég-
bolttal, pezsgôfürdô, finn szauna, 4-féle infra-
kabin: hang, fény, aroma és gyógynövényes,
kardiogépekkel felszerelt fitneszterem, napo-
zóterasz – szállóvendégeink 7 és 23 óra kö-
zött korlátlanul használhatják. Minôségi
egészségmegôrzô, gyógy- és szépségszol-
gáltatások sorát kínálja a szálloda, mint: pre-
venciós kezelések, relaxációs programok és
rituálék, masszázs, kozmetika, fodrászat és
hajgyógyászat, kéz- és lábápolás, szolárium.

Mert a stressz az Orchideában, Lipóton
a termálvízben oldódik...

Aktív pihenés
Aktív pihenési programokkal várjuk a

vendégeinket, mint kerékpárkölcsönzés,
strandröplabdapálya, asztalitenisz, tollas,
csocsó, teniszpálya és biliárd. A szálloda

legkedveltebb programjai: sétakocsitúra a
lipóti természetvédelmi régióban, motor-
csónaktúra a Duna érintetlen, vadregé-
nyes ágrendszerében, valamint természet-
ismereti kenutúra.

Családoknak
A gyermekek részére nem csak a szállás

és a félpanzió árából, de a programok árából
is jelentôs kedvezményeket biztosítunk.
Gyermekbarát szolgáltatások: a wellness-
ben és az étteremben játéksarok, mese-
étlap, a kertben játszótér és állatsimogató
várja a kicsiket.

ESKÜVÔ LIPÓTON
AZ ORCHIDEA ÉTTEREMBEN

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

az Önök elképzelései alapján!

Pontgyûjtés
1000 Ft-ént 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Készséggel várjuk ajánlat-
kérésüket: 96/674 042
info@orchideahotel.hu
www.orchideahotel.hu

´́

Gasztronómia
Az I. osztályú Orchidea étteremben vá-

lasztékos étlappal, felejthetetlen ízvilággal
várjuk egész nap a vendégeket. A félpan-
zió részét gazdag ételsort tartalmazó svéd -
asztalos reggeli és vacsora adja. Étter-
münkben színvonalas esküvôk, családi és
céges rendezvények, tréningek és fogadá-
sok szervezését vállaljuk. Patinás boros-
pincénkben borkóstolóval színesítjük a pi-
henésüket a magyar borvidékek jellegze-
tes fajtáiból. A szigetköz lelkébôl pedig
igazi magyar prémium pálinkákkal minô-
ségi pálinkakóstolót szervezünk.

Csoport és futballedzôtábor
Csoportos rendezvény legideálisabb

hely színe az Orchidea, mert: kiváló a fek-
vése és a megközelíthetôsége, minôségi
szolgáltatásokat biztosítunk, egyedi elkép-
zeléseket is megvalósítunk és létszámtól
függôen akár az egész szállodát lefoglal-
juk Önöknek. Edzôtáborozzon Lipóton
profi körülmények között, a Lipóti Futball
Centrum és az Orchidea Hotel szervezé-
sében! Kiváló minôségû füves és mûfüves
futballpályák, nyugodt, csendes környezet,
színvonalas wellness, rekreációs és gaszt-
ronómiai szolgáltatásokkal várjuk vendé-
geinket.
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 já rul tak: GYÕR-SZOL Zrt., Pannon-Víz Víz, Csa tor  na mû és Für dõ Zrt.
Ké szült: 2011. július. Hir de tés fel vé tel: Mol nár Már ta Tel.: 06 (70) 938-3058. 
Nyil ván tar tá si szám: 163/267/1/2008. To váb bi in for má ció: www. gy orkartya.hu,
06 (21) 380-1660 (10–14 óra kö zött).

A
könyvtár csak pont-
beváltó hely, minden

házon belüli program90%-os pontbeváltási
kezdvezménnyel
vehetõ igénybe.

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

www.gevk.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

www.gyfz.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

Iskolaszerek nagy választékban!

www.deakpapir.hu

400 pont beváltásakor 400 Ft.

Old Style fénymásoló-
papír, A4/80 g

Ára: 800 Ft-tól

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

Téli gumiabroncs
BOMBAÁRON!

Bridgestone
195/65R15 LM 32 91T 

15.900 Ft/db

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 20 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

13 óra után további kedvezmények!

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

Nálunk bankkártyával is fizethet!

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 15 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Pontbeváltás
a kártya felmutatása

ellenében
5% kevezményt

biztosít!

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

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

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

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 5 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

Az ajánlat 2011. július 31-ig érvényes!

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

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

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

Az Ön OPTICNET partnere:

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

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 15 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

www.opticnet.hu

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

A Gyõr Kártya
felmutatásával mindenteljes árú felnõtt-

és 3 órás jegy
fogyasztói  árából
10% engedményt

adunk.



Kártyahasználat  és regisztráció • www.gyorkartya.hu
Pont Neked
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Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 5 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

Mindennap, ha valami jót akarsz

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

TAPÉTÁK
bevezetõ áron
6.000 Ft/
tekercstõl

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

ÁRKÁD GYÕR
Földszinten, a parkoló bejáratánál

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 15 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

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

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

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

Márkás tollvásár 30% engedménnyel

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

igénybe.

Gyermekek Háza Gyõr, Aradi vértanúk útja 23.

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

VASKAKAS
Bábszínház

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

Látásvizsgálat és szaktanácsadás,
bejelentkezés: 96/335-119

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 50 pont

Pontbeváltás
90% a fogyasztói

árból

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

Akciós termékeinkre a pontgyûjtés és pontbeváltás nem vonatkozik!

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból9027 Gyõr, Nagysándor József utca 31.

VÁSÁROLJON KÉNYELMESEN!

www.etopark.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

KÖLYÖKCENTRUM foglalkoztató játszóház

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

• Tappancs foglalkoztató játszóház

•  Tappancs Minibölcsi —

angol—magyar vezetéssel

•  English gym&Fun —

angol oktatóprogram

•  Mozaik képesség-
fejlesztõ játszóház

•  Születésnapi partyk —
kiemelt  kedvez-
ménnyel

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 1 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

A Gyõr kártya
felmutatásával minden

teljesárú felnõtt
és 3 órás jegy

fogyasztói  árából
10% engedményt

adunk.

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

Pontgyûjtés
1000 Ft-ént 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

EUROSZTÁR
kádtöltô csaptelep
fogyasztói ár: 13.290 Ft

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

TALÁLKOZZUNK A BELGÁBAN!

BELGA AJÁNDÉKUTALVÁNY-t!

Ha különleges ajándékötletre
van szüksége, vásároljon

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

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

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

Ajándékozásra és saját fogyasztásra most a kézi
készítésû konyakmeggy 100 grammját 295 Ft
helyett 199 Ft-ért ajánljuk. Gyôrben csak
nálunk vásárolhat 40-féle kézi készítésû,
extra minôségû Choko My csokoládékat.

Kívánságra egyedi ajándékcsomagokat készítünk.
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szerző: tóth lászló
fotó: a szerző

Hatezer győri tűzcsap ellenőrzé-
sét tartalmazza az a megállapo-
dás, melyet a Pannon-Víz Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Tőke
László és a Győr Városi Tűzoltó-
ság parancsnoka, Kuti Rajmund
írt alá a napokban. 

Tőke László szerint a győri vízszolgál-
tató társaságnak jelentős tűzvédelmi
feladatai vannak, hiszen a város vízel-
látó hálózatára csatlakozva, közterüle-
ten találhatóak azok a tűzcsapok, ahon-
nan baj esetén víz nyerhető. Az elnök-
vezérigazgató azt is elmondta a megál-
lapodás aláírását követő házi ünnepsé-
gen, hogy egyáltalán nem mindegy,
melyik tűzcsap hogyan működik, ami-
kor szükség van rá. Fontos, hogy hasz-
nálhatók és beazonosíthatók legyenek,

szerző: győr-szol

Kérdőív segítségével vizsgálja meg a
GYŐR-SZOL Zrt. és a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Kooperációs
Kutatási Központ Nonprofit Kft., hogy
az érintett 112 település lakosai mi-
lyen információkkal rendelkeznek a
hulladék keletkezésének, begyűjtésé-
nek és hasznosításának korszerű eljá-
rásairól. Az új hulladékkezelési prog-
ramban egy kis odafigyeléssel nem-
csak környezetünket tehermentesít-
hetjük, hanem jelentős összegeket is
megspórolhatunk a szemétdíjból.

A kérdőíveket a szemétdíjszámlával
egy borítékban kapták meg az érintet-
tek. Azokhoz, akik nem kapnak kom-
munális számlát, a napokban jut el a

A GYŐR-SZOL Zrt.-
vel egyeztetett
módon a győri Tesco
hipermarket munka-
társai által elvégzett
önkéntes társadalmi
munkának köszön-
hetően újult meg jú-
lius közepén Győr-
szentiván három ját-
szótere, ezzel együtt
a munkatársak
ugyanitt két körfor-
galom rózsaágyát
gyomtalanítottak. Az
aktivisták szabadide-
jükben a győrszent -
iváni Sugár út–Vajda
utak kereszteződé-
ben található, a Kör
téri és az Egressy úti
játszótéren össze-
szedték a szemetet,
szakszerűen lefestet-
ték a játszóeszközö-
ket, a padokat és asz-
talokat, a hulladék-
gyűjtő edényeket, a
focikapukat és a ko-
sárlabdapalánkokat.
Felkapálták a homo-
kozókat és a játszó-
eszközök esési felüle-
teit. A Kör téri és a
Pince utcai körforga-
lomban elvégezték a
rózsaágyak gyomtala-
nítását. Az elvégzett
munkát köszönjük!

Önkéntes
társadalmi
munka

Jelentős összeget lehet megtakarítani
kérdőív, amely online is kitölthető, és
elküldhető a  www.gyorszol.hu weblap
jobb felső sarkában található zöld
„Kérdőíves felmérés” ikonra kattintva.

A papíron kitöltött kérdőíveket a
települések polgármesteri hivatalai-
ban elhelyezett urnákba, valamint
Győrben a GYŐR-SZOL Zrt ügyfél-
szolgálatain, és a győrszentiváni,
ménfőcsanaki, gyirmóti, valamint a

Augusztus 10-ig
várják
a kérdőíveket

Tűz és víz
ezért az általános ellenőrzésen túl mű-
holdas nyilvántartás is készül róluk. 

Arról már Kuti Rajmund beszélt,
hogy a régebben épült hálózatokon, el-
sősorban a belvárosban sok az olyan
föld alatti tűzcsap, amit figyelmetlen-
ségből leaszfaltoztak, beépítettek, he-
lyét parkolóvá alakították. A parancs-
nok elmondta, hogy ezeket a tűzcsapo-
kat be kell mérni, be kell azonosítani. 
A tűzoltók munkáját az is segíti, ha pon-
tosan tudják, melyik tűzcsapot működ-
teti a vízmű és melyik tartozik más üze-
mek, vállalkozások hatáskörébe.

A tűzoltóság és a Pannon-Víz szak-
emberei együtt járják a várost, ellenőrzik
a tűzcsapok állapotát. A föld alatti tűz-
csapok és elzáróik helyét mindenütt kis
táblák jelölik, általában 15-20 centimé-
teres kék műanyag, vagy hasonló mé-
retű fémtáblácskákról van szó. A szak-
emberek arra kérik a lakosságot, hogy a
kerítésekről ne távolítsák el, ne tegyék
máshová ezeket a tűzcsapjelző táblákat.

bácsai részönkormányzati irodában
lehet leadni.

A kérdőíveken is szereplő, eredeti
július 31-i leadási határidőt augusz-
tus 10-ig meghosszabbították, így
még közel két hétig lehetőség van a
kérdőívek kitöltésére.

A beküldők között a szolgáltató nye-
reményeket sorsol ki a kérdőíveken fel-
tüntetett ügyfél-azonosítók alapján. A
családi házakban élő fogyasztók között
300 komposztálóedény, a társasházban
élők között 120 darab ajándékcsomag
talál gazdára. Az első három település
önkormányzata, amely a lakosság szá-
mához viszonyítva arányosan a legtöbb
kérdőívet juttatja el a GYŐR-SZOL Zrt.-
hez, egy-egy szelektív hulladékgyűjtő
szigetet nyer.

A távhőszolgáltatás nyáron sem szünetel, hiszen a közel 24.000 távhővel
ellátott háztartásból 21.200-ban használati melegvíz-szolgáltatást is
igénybe vesznek egész éven át folyamatosan, nem is beszélve a közületi,
intézményi felhasználókról.

Idén augusztus 2-án Győr város egész területén a melegvíz-szolgáltatás
0 órától este 8 óráig szünetelni fog. Ez idő alatt végezzük el azoknak a
villamos és gépészeti berendezéseknek a karbantartását, melyek egész
éven át napi 24 órában üzemelnek, feszültség, illetve nyomás alatt van-
nak. Továbbá ekkor kerül sor a primer távhőhálózat szerelvényeinek és
az új felhasználók lekötésének kialakítására is annak érdekében, hogy a
szolgáltatás a lehető legkisebb ideig szüneteljen.

Mindenki szíves megértését előre is köszönjük!

SZÜNETEL
A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS
AUGUSZTUS 2-ÁN

A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet 

TŰZRENDÉSZ munkakör betöltésére. 

A munkajogviszony időtartama: Határozatlan idejű. Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő. A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, GYŐR–SZOL Zrt. telephelyei.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: A társaság tűzvédelmének teljes körű ügy-
intézése. Munkabér és juttatások: A munkabér közös megegyezés alapján, egyéb jutta-
tásokra a kollektív szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: • Középfokú végzettség • Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítés • Felhasználói
szintű számítógépes ismeretek • Rugalmas munkarend vállalása, precizitás, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • A pályázat szerinti területen szerzett többéves gyakorlat.
• Más biztonsági területeken (munkavédelem, vagyonvédelem) szerzett képesítés és gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • 3 hónapnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány (utólag is benyújtható) • Végzettséget igazoló okmányok má-
solata • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, munkabérigény.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12., 12 óra.

A fényképes pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, a GYŐR-
SZOL Zrt. munkaügyi osztályán (9024 Győr, Orgona utca 10.). Kérjük a zárt borítékon fel-
tüntetni a pályázatban szereplő munkakör megnevezését.
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JÚLIUS 29., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
08:15 Úszó- és vízilabda 

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

világbajnokság 
14:20 Körzeti magazinok 
15:10 Útravaló
15:25 Új-Zéland természeti világa 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 Szerelmem, Afrika 
18:45 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Az ördög nem alszik
22:30 24
23:15 Hírek
23:20 Sporthírek 
23:30 Záróra fiataloknak 
00:00 Kamaszkorunk legszebb

nyara: Amerika 
00:30 Így készült 
02:00 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
14:50 Pingvinek vándorlása 

16:45 Remington Steele 
17:55 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz 
20:20 Csapd le Chipet!
22:10 Vámpírnaplók
23:15 A főnök 
00:10 Reflektor
00:20 Törzsutas 
00:50 Helyszíni szemle 
01:55 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
11:20 Született kémek 
11:45 Mike kapitány hadjárata
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 Irigy Hónaljmirigy 
21:25 A detonátor 
23:10 Aktív Extra 
23:15 Tények Este
23:45 EZO.TV 
00:45 Csillagközi romboló  
01:35 Csillagközi romboló  
02:25 Alexandra Pódium 
02:50 Animációs filmek 

05:05 A narancsvidék  
05:50 Zabagépek 
07:00 A kifutó 
07:50 A nagy házeladás 
08:50 Chicago Hope Kórház 
09:45 Bizonytalan bizonyíték
11:35 Két pasi meg egy csajszi
12:05 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:35 Doktor House 

Egy jótékonysági estélyt tarta-
nak a kórházban, amelyről
Cuddyt elhívják egy betege
miatt, akiről azonban kiderül,
hogy csak egy szimpla hasme-
nése van. House-t viszont hir-
telen nagyon is elkezdi érde-
kelni az ügy, mivel a tünetek kí-
sérteties hasonlóságot mutat-
nak egy 12 évvel ezelőtti „meg-
oldatlan" esetével.

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 Ragadozók 
23:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:25 Célkeresztben 
01:20 Top Gear
02:20 Ragadozók  

JÚLIUS 30., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Balatoni nyár 
09:00 Mozdulj! 
09:30 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
10:25 Marco és Gina 
10:50 A kis Amadeus -

Az ifjú Mozart kalandjai 
11:15 Lülü, a teknőc 
11:30 Most a Buday! - Strandolás 
12:01 Hírek
12:10 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
14:25 Delta 
14:55 Magyarország 
15:25 Barnum - A cirkusz 

nagymestere 
17:00 Magyarország története 
17:30 Hogy volt!? 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 SzerencseSzombat 
21:05 Sültbolondok
22:35 Hírek 
22:40 Sporthírek 
22:45 2014-es labdarúgó VB 

sorsolás, Rio de Janeiro 
23:05 Latin érintés - 

Historia de un amor
00:00 Megbízás gyilkosságra
02:10 Koncertek az A38 hajón 
03:00 Koncertek az A38 hajón 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Tini titánok
10:30 Asztro Show 
11:25 Corinna 
12:00 RTL Klub Híradó 
12:10 Autómánia 
12:40 Tuti gimi
13:30 Forma-1 (élő) - 

Magyar Nagydíj 
15:25 Robin Hood
16:30 Kisanyám -

Avagy mostantól minden más
A csinos és fiatal Helen Harris
olyan életet él, amilyenről min-
den lány álmodozik: Manhat-
tan legmenőbb divatügynök-
ségénél dolgozik, karrierje tö-
retlen, napközben divatbemu-
tatókon pózol fontos emberek-
nek, éjszakáit pedig a város
legfelkapottabb klubjaiban
tölti. Egy váratlan telefonhívás
azonban mindent megváltoz-
tat. 

19:00 RTL Klub Híradó 
19:30 Fókusz Plusz 
20:00 Oscar 
22:10 Törvényre törve 
00:10 Erőszakos múlt
02:00 Hülyeség nem akadály 
02:30 Fókusz Plusz 

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné 
10:25 Max Steel  
11:15 Egy tini naplója 
12:05 Két TestŐr 
12:35 Babavilág 
13:05 Mindig nyár 
13:55 Sliders   
14:55 Az Ügynökség
15:50 Rúzs és New York

Wendy a hálaadásra készülő-
dik, és nagyon különlegessé
akarja tenni az ünnepet. El-
hívja hát magához a barátnőit,
de Victory még mindig maga
alatt van, amiért Joe-val így
alakultak a dolgaik. Később
azonban feltűnik a színen a ki-
rúgott asszisztense, aki úgy
tűnik, megbánta a bűneit,
ezért a lány visszaveszi őt... 

17:35 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények 
19:00 Magellán 
19:35 A fáraó bosszúja 
22:50 Rejtett penge 
01:25 EZO.TV 
02:25 Kalandjárat
02:50 Teleshop 
03:20 Animációs filmek 

05:05 Őslények szigete 
05:55 Veronica Mars  
06:45 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
07:45 A szépség és a szörny 
08:40 Segítség, szülő vagyok! 
09:35 Zsírégetők 
10:30 Topmodell leszek!
11:25 Topmodell leszek! 
12:15 Fedezetlen szerelem 
14:15 Szívek szállodája 
15:10 Szívek szállodája  
16:05 Óriási nyomozó: Bumeráng 
18:00 Fehér Agyar 2.: 

A fehér farkas mítosza 

20:05 Topmodell leszek! 
21:00 A nagy házalakítás 
21:55 Főnökök főnöke 
23:45 Thor: Az Isten kalapácsa 
01:30 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
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 A nagy ho-ho-ho-horgász
08:55 Krisztofóró 
09:05 A dzsungel könyve
09:35 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Virágzó Magyarország 
15:20 Liszt etűdök orgonára 
15:50 Arcélek 
16:10 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 Salsa 
22:40 Dunasport 
22:50 Petrovics Emil: III. 

vonósnégyes 
23:15 Camino 
01:40 Vers 
01:50 Himnusz 

06:00 Gazdakör 
06:50 Arcélek 
07:05 Hol volt, hol nem volt...
07:25 Cimbora Retro
07:55 Az Ótestamentum 
08:20 Kolumbusz Kristóf 
08:50 Csipike, az óriás törpe
09:55 Szelek szárnyán 
10:40 Divathét 
11:10 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:02 Vers
12:05 Isten kezében
12:35 EtnoKlub 
13:50 Marco Polo
14:50 Balogh Rudolf 
15:10 Liszt etűdök orgonára 
15:40 A napfényben fürdő kastély 
16:50 Aranyszarvas - 

Magyar századok 
17:40 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Lévay Szilveszter Nemzetközi

Musical Énekverseny gála
estje  Werkfilm

19:25 Lévay Szilveszter Nemzetközi
Musical Énekverseny 
gálaestje

20:20 Az állatok nyelve 
21:00 A csendes amerikai
22:40 Dunasport 
22:55 Paloma 

RTL Klub, július 29., péntek, 20:20
Csapd le 
Chipet!
am. rom. vígjáték

Tom (Zach Braff)
éppen fia születésé-
nek a napján veszíti
el az állását egy kony-
hai gerillaharc során.
Az újdonsült szülők
Sofia (Amanda Peet)

szüleinek a közelébe költöznek, Tom pedig
elhelyezkedik apósa cégénél. Élete legször-
nyűbb napjai következnek, ugyanis Chip
(Jason Bateman), Sofia középiskolás udvar-
lója lesz a főnöke, aki minden aljas trükköt
bevet, hogy elhódítsa Sofiát.

Duna Televízió, július 29., 
péntek, 9:05
A dzsungel könyve
japán-olasz animációs sorozat

Mauglit, a
dzsungel-
ben ha-
gyott em-
b e r k ö l y -
köt farka-

sok és Balú, a medve nevelik fel. Ami-
kor felcseperedik, Bagira, a bölcs pár-
duc azt tanácsolja, költözzön az em-
berlakta faluba. Maugli azonban ezzel
nem ért egyet, ezért inkább elmene-
kül és ezzel igazi kalandok egész sorát
zúdítja a saját nyakába.

TV2, július 30., szombat, 22:50

Rejtett penge
japán filmdráma

A XIX. század
közepén egy-
szer csak el-
jött a sógu-
nok és sza-
m u r á j o k
utolsó napja.
A változás
szelei fújtak
keresztül az országon, és ez még az
Unasaka birtokon, Japán fő szigeté-
nek északnyugati partvidékén is érez-
hetővé vált. A film ezt a történetet
tárja a szemünk elé.

RTL Klub, július 30., 
szombat, 22:10

Törvényre törve
amerikai akciófilm

A helyszín Brooklyn, a főszereplő,
pedig Gino (Steven Seagal), a ke-
mény nyomozó, aki a hatóságok jó-
váhagyásával, ám saját belátása
szerint szerez érvényt a törvény-
nek. Madano (William Forsythe), a
kábítószer-kereskedő, a maffia ki-
szolgálója a nyílt utcán lelövi
Gino barátját. A nyomozó a bosszú
angyalaként kegyetlen hajtóvadá-
szatra indul Madano ellen, aki esz-
telenül lövöldözve menekül Bro-
oklynon keresztül.
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JÚLIUS 31., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:00 Trendmánia 
10:35 Asztro Show 
11:30 Törzsutas
12:00 RTL Klub Híradó 
12:15 Magyar autósport-magazin 
12:30 GP3 - Magyar futam; 

Hungaroring, Mogyoród (élő) 
13:10 Forma-1 (élő) - 

Magyar Nagydíj 
16:15 Míg a halál el nem választ  
16:45 Jackie Chan: Mennydörgés 
19:00 RTL Klub Híradó 
19:30 A gyűrűk ura: A két torony 

23:05 Egy gésa emlékiratai 
01:50 Portré 

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné 
10:25 Max Steel 
11:35 Mosoly Road Show 2011
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Kalandjárat 
13:10 Borkultusz 
13:40 90210 
14:30 Sliders   
15:20 Monk - Flúgos nyomozó 
16:10 Bűbájos boszorkák 
17:00 Wallace & Gromit: 

Az elvetemült veteménylény 
18:30 Tények 
19:00 Napló 
19:35 Napló Extra 
20:05 Taxi 3 
21:35 Apollo 13.
00:05 De kik azok a Lumnitzer 

nővérek?   
01:45 EZO.TV 
02:15 Napló 
02:40 Napló Extra 
03:05 Animációs filmek 

AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
10:55 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró - 0801 
13:30 Roma Magazin 
14:00 Domovina 
14:30 Kínai párhuzamok 
15:00 Kínai párhuzamok 
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 Szerelmem, Afrika 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Sztracsatella 
21:55 24 
22:40 Hírek 
22:45 Sporthírek 
22:50 Írók szövetségben 
23:25 Kamaszkorunk legszebb 

nyara: Amerika 
23:50 Hasadt elmék 
00:45 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Plusz 
06:25 Fókusz Reggel 
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó 
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő 11 
14:15 A rodoszi Kolosszus 

16:40 Remington Steele 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó 
19:40 Fókusz 
20:20 Maffia! 
22:10 Hazudj, ha tudsz! 
23:20 Az elveszett zászlóalj 
01:10 Reflektor 

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek 
09:35 Teleshop 
11:10 A Szent Lőrinc folyó lazacai 
13:25 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Rex felügyelő
16:30 Második élet 
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 
00:00 EZO.TV 
00:35 Változó vizeken 
02:05 Magellán 
02:30 Animációs filmek 

05:10 Dunasport 
05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:40 Varjúdombi meleghozók 
08:50 Fabulák 
09:00 Végre, szabadon! 
09:20 A dzsungel könyve 
09:50 Ördögi szerencse 
10:25 Marco Polo 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás 
15:30 Egy kákávé rendel! 
16:10 Kézművek 
16:45 Duna anzix 
17:05 Daktari
18:00 Híradó 
18:35 Mese 
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:15 Közbeszéd 
21:00 14 kilométer 
22:35 Sportaréna 
23:20 Végzetes buli 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz 

05:10 Zabagépek 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Kincsek a padláson 
07:05 A nagy házeladás 
08:00 Chicago Hope Kórház 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Honey 
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 Az igazság napja 
23:50 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:45 Top Gear 
01:50 Az igazság napja 
03:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály

05:20 Őslények szigete 
06:10 Egy kórház magánélete 
07:10 Egy kórház magánélete 
08:10 A szépség és a szörny 
09:10 Szex és New York light 
09:40 Szex és New York light 
10:10 Szex és New York light  
10:40 Szex és New York light 
11:05 MaxxMotion Autós Magazin 
11:35 A nagy házalakítás 
12:30 Gyertyák a Bay Streeten 

DeeDee, az egyedülálló anya
visszatér a szülővárosába kis-
fiával, a 11 éves Trooperrel. Az
emberek azt hiszik, hogy a nő
azért jött vissza, hogy új életet
kezdjen, valójában azonban
sokkal szörnyűbb dolog áll a
háttérben. DeeDee ugyanis ha-
lálos beteg és az a szándéka,
hogy még a halála előtt sze-
rető családot talál Trooper szá-
mára.

14:25 Óriási nyomozó: Bumeráng 
16:20 Krokodil Dundee 
18:15 Honey 
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 A főnök 
22:00 Egy makulátlan elme 

örök ragyogása 
00:05 Csirpe 
02:00 CSI: Miami helyszínelők 
02:45 A főnök 

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
06:20 Barangolások Ausztriában 
06:55 Cimbora Retro 
07:50 Az Ótestamentum 
08:20 Kolumbusz Kristóf 
08:45 Kutyabajok 
10:10 Boldog Scheffler János, 

Szatmár vértanú püspöke 
11:10 Ízőrzők: Csákvár 
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 Fűszer és csemege 
14:50 Múltidéző 
15:15 Dunáról fúj a szél 
15:25 Liszt etűdök orgonára 
15:55 A hópárduc talpra áll 
16:20 Vannak vidékek 
16:50 Talpalatnyi zöld (2009) - 

Margat magyar lovagjai 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Mese
19:00 Magyar színházak XXIII. 

Fesztiválja Kisvárdán 
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport 
22:10 Leo kéglije 
23:45 Koncertek az A38 hajón 

05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Balatoni nyár 
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Amikor gyermek voltam 
09:50 A sokszínű vallás 
10:05 Evangélikus magazin 
10:30 Evangélikus ifjúsági műsor 
10:40 Útmutató 
11:05 Balatonfelvidéki 

református templomok 
11:20 Mai hitvallások - 

Dr. Velkey György 
igazgató-főorvos portréja 

11:45 Zsinagógák - 
A szegedi zsinagóga 

12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:10 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság (élő) 
14:35 Út Londonba 
15:05 Az Ushuaia expedíció 
15:50 OTP Bank LIGA (élő) 
18:05 Anno 11 - 1941-42-es 

események  
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész 
21:05 A Moszkító-part
23:00 Hírek 
23:05 Sporthírek 

RTL Klub, július 31., vasárnap, 16:45

Jackie Chan: 
Mennydörgés
am.– hongkongi akció-vígjáték

Jackie az autógyár tanfolyamán a legki-
válóbbak között végez és ismereteit
édesapja hongkongi autószerelő üze-
mében kamatoztatja, s persze segít a
rendőrségnek, hogy felszámolják az il-
legális autóversenyeket a város utcáin.
A versenyek fő szervezője, Warner Ka-
ugman kihívja Jackie-t egy versenyre.
Megegyeznek, hogy egy Japánban hiva-
talos nemzetközi versenyen állnak ki
egymás ellen. Hamarosan kezdetét
veszi az életre-halálra szóló futam.

Duna Televízió, július 31.,
vasárnap, 8:45

Kutyabajok
amerikai filmdráma

1935. Billy egy oklahomai
farmon él szüleivel és kishú-
gaival. A fiú minden vágya,
hogy két vadászkutyája le-
gyen, de a kölykök túl sokba
kerülnének. Billy ezért el-
megy dolgozni, és a fizetésé-
ből megveszi a kutyusokat,
akiket kiváló va dász ebekké
nevel, így minden esélye
megvan, hogy megnyerje a
vadászversenyt.

M1, augusztus 1., hétfő, 20:10

Sztracsatella
magyar filmszatíra

Galló Tamás karmes-
ter éveket töltött kül-
földön a családjával
együtt. Hazatérésük
után nem találja a he-
lyét a megváltozott vá-
rosban. Beethoven He-

gedűversenyének próbái közben idegösszeom-
lást kap, amihez a feleségével és a fiával állandó-
sult konfliktusok is hozzájárultak. A „habkönnyű
neurózisból" dr. Lantos Andrea próbálja kigyógyí-
tani, eközben beteg és orvos egymásba szeret.
Tamás azonban gyenge és gyáva ahhoz, hogy az
életén változtasson.

Viasat3, augusztus 1.,
hétfő, 21:25

Az igazság napja
amerikai thriller

Steve Everett kiégett, magá-
nyos férfi. Újságíróként dol-
gozik, de szakmájánál fonto-

sabbnak tartja az italt, a nőket és jól bevált ci-
nizmusát. Amikor tragikus balesetet szenve-
dett kollégája helyett őt küldik riportra, nem
sejti, hogy élete legfontosabb napja kezdődik.
Frank Beechumról, egy gyilkosságért halálra
ítélt férfiról kell írnia, és miközben a rutin-
munkához szükséges adatokat gyűjti, talál egy-
két olyan részletet, ami nem illik a képbe.

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, orosz kurzusok 
• 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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. Újfalu Idôsek Otthona Lakópark!

Szeretne Ön a környék egyik legjobb fekvésû
sorházában lakni?
Már csak KÉT LAKÁS szabad!

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

OPENHOUSE INGATLAN FRANCHISE HÁLÓZAT
Gyôr, Somogyi B. u. 32.
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AUGUSZTUS 2., KEDD
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:10 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró - Vincze Zoltán portré 
13:25 Srpski Ekran 
14:00 Unser Bildschirm 
14:30 Kínai párhuzamok 
15:00 Kínai párhuzamok 
15:30 Tudástár 2011
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradók 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 Szerelmem, Afrika 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Önök kérték! 
21:05 Tihamér 1 11 
22:10 24 
22:55 Hírek 
23:00 Sporthírek 
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:35 Kamaszkorunk legszebb 

nyara: Amerika 
00:05 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 
14:30 Tucker, az autóbolond 

16:40 Remington Steele 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó 
19:40 Fókusz 
20:20 Castle 
21:20 A mentalista 
22:20 Döglött akták 
23:30 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
00:10 Reflektor 
00:25 Hivatali patkányok 

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája  
10:00 Babapercek 
10:10 Teleshop 
11:45 Szójáték 
13:25 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Rex felügyelő 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé

Füszun Burdzsu ruháját varrja
az iskolai előadásra, amikor vá-
ratlanul beállít hozzá Szelim.
Sehrazat és Firdeusz között fe-
szült a viszony. Sehrazat köz-
ben észreveszi, hogy valaki fi-
gyeli őt. Azonnal szól Onurnak,
de nem érti, hogy a férje miért
nem akar neki segíteni. Szelim
úgy dönt, hogy visszaköltözik a
szállodába.

18:30 Tények 
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám 
20:25 Waterworld - Vízivilág 
22:55 Aktív Extra 
23:00 A médium 
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV 
01:10 A fény ösvényei 

04:40 Műsorszünet 
05:10 Zabagépek 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Kincsek a padláson 
07:05 A nagy házeladás 
08:00 Chicago Hope Kórház 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Krokodil Dundee 
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 Higgy neki, hisz zsaru 
23:35 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály   
00:30 Top Gear 
01:35 Higgy neki, hisz zsaru 
03:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 

AUGUSZTUS 3., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
10:55 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 1 
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró 
13:30 Hrvatska kronika 
14:05 Ecranul nostru 
14:35 Kínai párhuzamok 
15:30 Optika 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:45 Szerelmem, Afrika
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Televáró 
21:00 Linda 
22:10 24 
22:55 Hírek 
23:00 Sporthírek 
23:10 Kapcsoskönyv 
23:55 Kamaszkorunk legszebb 

nyara: Amerika 
00:25 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 
14:25 Enyém a vár 
16:40 Remington Steele 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó 
19:40 Fókusz 
20:20 Piedone Hongkongban  

22:50 Hazugságok hálójában 
00:45 Reflektor 
00:55 Hülyeség nem akadály 

04:20 Műsorszünet 
05:20 Zabagépek 
06:20 Kincsek a padláson 
06:50 Kincsek a padláson 
07:15 A nagy házeladás 
08:10 Chicago Hope Kórház 
09:05 Nyomtalanul 
09:55 Csirpe 
11:50 Két pasi meg egy csajszi 
12:20 Egy kapcsolat szabályai 
12:50 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 New Jack City 
23:25 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:20 Top Gear 
01:20 New Jack City 
03:10 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Isten kezében
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát 
08:35 Krisztofóró  
08:40 Végre, szabadon! 
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 Keleti bazárok 
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 Maroa 
22:40 Dunasport 
22:45 Dokureflex 
22:46 Parancsra születtek 
00:20 Haydn: C-dúr 

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

05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:30 Az aztékok kincse   
13:25 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények 
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám 
20:25 Doktor House 
21:25 Hawaii Five-0 
22:20 Aktív Extra 
22:25 Szellemekkel suttogó 
23:25 Tények Este 
00:00 EZO.TV 
00:35 Világra jönni 
02:10 Két TestŐr 
02:35 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 A történelem útvesztői
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát 
08:35 Zénó 
08:40 Végre, szabadon! 
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 Örökség 
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 Égi madár 
22:35 Dunasport 
22:40 Polak-Wengry 
23:50 Bűvös vadászok 
00:50 Vers 
01:00 Himnusz 
01:05 Közbeszéd 
01:35 Dunáról fúj a szél 
01:45 Carlo és vendégei 

RTL Klub, augusztus 2., kedd, 21:20
A mentalista
amerikai krimisorozat

Egy fiatal lány holttestére bukkannak a Sacramento folyó
partján. A lányon egy ismert szekta, a Világosság jelét ta-
lálják, így Lisbonék régi ismerősüknél, Bret Stiles-nál kezdenek kutakodni.
Kisvártatva az FBI is bekapcsolódik az ügybe, ugyanis már évek óta figyelik
az alapítványt. Jane megérzése révén a lány gyilkosát ott kell keresni.

Duna Televízió, augusztus 2., kedd, 22:40
Polak-Wengry
fekete-fehér magyar dokumentumfilm

A dokumentumfilm a II. világháborúban létrejött és azóta inkább csak
a lengyel, mint a magyar köztudatban élő kapcsolatokat idézi fel, azt a
segítséget, amelyet a magyar állam nyújtott a német megszállás elől
hazánkba menekülő lengyeleknek.

RTL Klub, augusztus 3.,
szerda, 14:25
Enyém a vár
angol filmdráma

A tizenhét éves Cas-
sandra (Romola Garai)
egy düledező kastélyban
él írói válságban lévő ap-
jával (Bill Nighy), gazdag-
ságról álmodozó nővérével (Rose Byrne) és kü-
lönc mostohaanyjukkal, Topazzal (Tara Fitzge-
rald), akit a nudizmuson kívül csak a festészet
érdekel. Váratlanul látogatóba érkezik hozzá-
juk a birtok ura, az amerikai Simon Cotton
(Henry Thomas) és a bátyja, Neil (Marc Blucas).
A két fiatalember megtestesíti mindazt, amire
Cassandra és családja vágyik.

TV2, augusztus 3., szerda, 21:25
Hawaii Five-0
amerikai filmsorozat

Chin visszakapja a jelvényét, ráadásul elő is
akarják léptetni. A kormányzó tanácsadóját
eközben egy autóba rejtett bombával meg-
gyilkolják, és kiderül, hogy ő küldte a boríté-
kokat McGarrett-nek. A nyomozás során rá-
jönnek, hogy sokkal nagyobb horderejű az
ügy, mint gon-
dolták volna,
és a Five-0 csa-
pata is ve-
szélybe kerül
azzal, hogy
Steve-et besá-
rozzák.
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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.

AUGUSZTUS 4., 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 
14:45 Noé kettő 
16:40 Remington Steele
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz 
20:20 Tűzoltó kutya 

22:45 Róma 
00:05 Asszonymaffia 
00:40 Reflektor 
00:55 Infománia 

05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró 
13:30 Slovenski Utrinki 
14:05 Rondó 
14:35 Összhang 
15:30 Legendás konyhák 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:40I dőjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 Szerelmem, Afrika 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00I dőjárás-jelentés
20:10 Déltenger kincse 
21:00 Tűzvonalban 
21:55 24
22:40 Hírek
22:45 Sporthírek 
22:55 A Nagy Versmondás 
23:25 Kamaszkorunk legszebb 

nyara: Amerika 
23:55 Ma Reggel 

04:10 Műsorszünet 
05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Kincsek a padláson 
06:40 Kincsek a padláson 
07:10 A nagy házeladás 
08:05 Chicago Hope Kórház 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 A varázsló 
11:55 Két pasi meg egy csajszi 
12:25 Egy kapcsolat szabályai 
12:50 ANagy 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 
00:10 Top Gear 
01:15 CSI: A helyszínelők  
02:10 Terepen 
02:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
11:25 Hol van Fred?  
13:25 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények 
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám 
20:25 Az utolsó vakáció 
22:35 Aktív Extra 
22:40 Bostoni halottkémek 
23:40 Tények Este 
00:15 EZO.TV 
00:50 GSG 9 - Az elit kommandó 
01:45 GSG 9 - Az elit kommandó 
02:35 Segíts magadon! 
03:00 Animációs filmek 

VIASAT3

TV2, augusztus 4., csütörtök, 11:25

Hol van Fred?
német vígjáték

Fred választottjának, az egyedül-
álló anyának szívéhez egyetlen
fián keresztül vezet az út. Csakhogy az elkényeztetett gyerek
támogatását egy módon nyerheti csak el: ha egy kosármecs-
csen tolószékesnek tettetve magát bejut a hendikepesek tri-
bünjére, és elkapja a sztárjátékos által odahajított labdát. A
feladatot annyira sikeresen hajtja végre, hogy Fred rögvest a
média figyelmének középpontjában találja magát.

Viasat3, augusztus 4., csütörtök, 12:25

Egy kapcsolat szabályai
amerikai vígjátéksorozat

Miután Jeff és Audrey oldalt cserélnek az ágy-
ban, Audrey nem sokkal később a kórházban köt
ki. Adamnek és Jennek gondjai akadnak a felet-

tük lakó szomszéd-
jukkal. Mindeközben
Timmy egy új tele-
fonnal áll és érdekes
történetekkel áll Rus-
sell elé.

Duna Televízió, augusztus 4.,
csütörtök, 8:40

Végre, szabadon!
francia ifj. filmsorozat

Amandine-nak eltűnik az
órája, nem sokkal később a ka-

zettái is. Lába kél Noémi walkmanjének, majd
Amandine napszemüvegének. A gyanú Maxime-
ra terelődik. Noémi azt javasolja, nyomozzák ki
az ügyet. De Luc is furcsán viselkedik: időnként
egy vadidegen fiú jelenik meg nála, akivel négy-
szemközt sugdolóznak.

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát 
08:35 Zénó  
08:40 Végre, szabadon! 
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 Talpalatnyi zöld 
15:30 Ablak a természetre  
15:45 Európai kóstoló 
16:15 Győztesek Világa 
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 Halálos hasonlóság 
22:55 Dunasport 
23:00 Pengető 
23:55 A fiatal Freud Gázában 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz 
01:05 Közbeszéd 
01:35 Arcélek 
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KÖZSZOLGÁK HIRDETÉS

szerző: győr-szol

Zöld termés program
Győr városa a GYŐR-SZOL Zrt.
szakmai vezetésével stratégia-
partnerséget vállalt az Ausztria–
Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program kere-
tében benyújtott Biológiai ere-
detű erőforrások felhasználásá-
nak optimalizálása a nyugat-ma-
gyarországi régióban, Bécsben
és Burgenlandban (BIORES-AT-
HU) című nyertes pályázattal. Az
együttműködés célja, hogy a
komposztáláshoz, a komposzt-
hoz, mint talajerő-utánpótlás-
hoz kapcsolódó tapasztalatokat
a szakemberek az országok ha-
tárain túl is megoszthassák egy-
mással. A szakmai programot a
pályázat kedvezményezettje, a
Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Mezőgazdasági és Élelmi-
szertudományi Karának vezetői
koordinálják. 

Az együttműködés részeként
július elején a szakemberek
megtekintették a mo son ma -
gyar óvári kar által végzett kísér-
letet. A mintagazdaságban ültet-
tek különböző komposztokkal
feljavított talajú táblákba kukori-
cát. A kontrolltáblákba nem ke-
rült komposzt. A vetés 2011. áp-
rilis 26-án történt. A program ke-
retében tenyészedényes kísérlet
is zajlik mustár jelzőnövénnyel. 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 zásA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alá tartozó Hungarofest Nonprofit

Kft. a megyei és fôvárosi kormányhivatalokkal közösen pályázatot hirdet 18 és
35 év közötti fiatalok számára.

A pályázat tárgya: minden olyan kulturális, mûvészeti alkotás, amely egy mûvészeti ágat kép-
visel, vagy akár a mûvészeti ágak közötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen
szó képzômûvészetrôl, iparmûvészetrôl, irodalmi mûvek bemutatásáról, népmûvészetrôl,
mindezek vizuális megjelenítésérôl.

Nyeremény: I. helyezett 750.000 Ft
II. helyezett 500.000 Ft

III. helyezett 250.000 Ft

Pályázat beérkezési ideje: 2011. szeptember 1.

További információ a www.kormany.hu, a www.valtozatosmegyeink.kormany.hu
és a www.gyorkozig.hu honlapon érhetô el.

PÁLYÁZAT
a megyék közötti együttmûködés jegyében

Határon átnyúló szakmai kapcsolat 
a komposztálásban

A növények jelenleg növeked-
nek, az eredményeket a betaka-
rítás után lehet majd értékelni.

Ezt követően a magyar és
osztrák szakemberek a GYŐR-
SZOL Zrt. üzemeltetésében lévő
győr-likócsi komposztálóüzem-
ben is látogatást tettek. A kor-
szerű üzemben alkalmazott
technológia nemzetközi szinten
is elismerten mutatja: kiváló
megoldást jelent, ha a kom-
poszt-előállítás során alap -
anyag ként vonjuk be a szennyvíz -
iszapot. Ugyanitt a győri techno-
lógusok elmondták: a győri ter-
mészetes talajjavítónk szigorú
hatósági engedélyezési folya-
mata garantálja, hogy a Kom-
szol Szuper Komposzt teljes
egészében megfelel a minőségi
elvárásoknak.

Jobb, mint az istállótrágya,
mert a Szuper Komposzt az
érés során mintegy 65–70 °C-
ra melegszik fel, ennek köszön-
hetően az üzemből kikerülő
késztermék minden kórokozó-
tól, parazitától és életképes
gyommagtól mentesül. Ez egy-
ben az istállótrágyával szem-
beni legnagyobb előnye.

Jobb, mint a műtrágya, mert
a Szuper Komposzt talajjavító
hatása kedvező tápanyag-ösz-
szetétele mellett magas hu -
musz tartalmának és porózus,
morzsalékos állagának köszön-
hető. A közvetlenül felvehető,
ugyanakkor kimosódásra hajla-
mos mű trágyákkal szemben ha-

tása tartósabb, időben ki-
egyenlítettebb, továbbá jelen-
tős mikroelem-tartalma révén
az egyoldalú tápanyag-után-
pótlás is elkerülhető.

Kedvező hatását növényeink
nagyobb zöldtömeggel és ter-
méssel hálálják meg.

A győri komposzt felhasznál-
ható többek között palánták
vagy magvetés alá, szőlőoltvány,
díszfa, díszcserje, gyümölcsfa
telepítéséhez, állókultúrák keze-
lésére, valamint szántóföldek ta-
lajának javítására.

A Szuper Komposztot öm-
lesztett formában árusítják a
Sashegyi Hulladékkezelő Köz-
pont területén hétköznap 7–15
óráig. Ára tonnánként 5.250
Ft+25% áfa (kb. 1,25 m3). 1 m3 fe-
letti vásárlás esetén a részvény-
társaság házhoz szállítást is vál-
lal, Győr területén 6.200 Ft+áfa
óradíj fejében. 20 km-es távolsá-
gon túl ezen felül kilométeren-
ként 240 Ft+áfa költséget szá-
molunk a szállításért.

A Sashegyi Hulladékkezelő
Központ elérhetőségei: Győr-
Sashegy, Külső Fehérvári út 1.
(81-es sz. főút mellett). Kom-
poszt-vonal: 96/888-512. E-
mail: kereskedelem@gyorszol.
hu. Fax: 96/888-599.

A szakemberek legközelebb
a bécsi szennyvíztisztítóban és
komposztálóüzemben találkoz-
nak, ahol megismerik az ott al-
kalmazott komposzt-előállítási
technológiát.
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Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A MAGYAR NÉPMŰVÉSZET motívumait keres-
hetik Kovács Margit kerámiáin a szünidőző gyere-
kek augusztus 4-én 15 órától. A Kreszta-házban,
a művésznő állandó kiállításának termeiben töb-
bek között memóriajátékot játszhatnak, grafikai
nyomatot készítenek a felfedezett díszítőelemek
felhasználásával a kis látogatók. 

ZENÉS KORZÓ várja a Radó-sziget
zenepavilonjának közönségét a nyári
vasárnapokon. Az árnyas fák alatt
délelőtt 11 órától délig szól a mu-
zsika, megidézve a békebeli időket.
Július 31-én a győri Loyd Egylet mu-
zsikál. Az együttes, vagyis Bogdán
Eszter, Somogyi Ferenc, Nagy Péter,
Kincses Attila és Babos István musi-
calrészletekkel és világslágerekkel
szórakoztatja a zenei matiné közön-
ségét. Augusztus 7-én délelőtt a
szintén győri Akkordeon harmonika-
együttes zenél a Radón. 

SZŰCS KINGA ÉS BARÁTAI adnak jubileumi koncer-
tet augusztus 6-án 20 óra 30-tól a víziszínpadon. Szűcs
Kingát a Győri Nemzeti Színház közönsége láthatta
többek között a Chicago, az Evita, a Dzsungel könyve,
a Hair, a Miss Saigon, a Hotel Menthol és a Made in
Hungaria című darabokban. Jubileumi koncertjén leg-
fontosabb színházi szerepeiből és a Jó kis kor című le-
mezéről ad válogatást. Az esten fellépnek barátai,
Mahó Andrea, Forgács Péter és Egyházi Géza. 

DRAKULA NYOMÁBA eredhetnek azok a gyere-
kek, akik augusztus 11-én, csütörtökön délután há-
romtól az Esterházy-palotába látogatnak. Adam
Géczy ausztrál képzőművész kiállításához kapcso-
lódva a híres erdélyi vámpír történetével foglalkoz-
nak, és vámpíros tárgyakat alkotnak a résztvevők.

A 43. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP
munkáiból láthatnak ízelítőt az érdeklődők
a Magyar Ispita emeleti kiállítóterében jú-
lius 30-tól egy hónapon át. A győri művész-
telep alkotói háromhetes munkájuk ered-
ményét mutatják be a kiállításon. A részt-
vevő művészek: Adam Geczy, Elisabeth
Melkonyan, Boguslaw Wlad, Molnár Dóra
Eszter, Szabó Zsolt, Koppány Attila, Monika
Viktoria Diák, Pál Csaba, Andrea Pézman,
Szalkai Károly és Somody Péter. 

A VASILESCU-GYŰJTEMÉNY öt éve, augusz-
tus 12-én talált végleges otthonra a felújított zsi-
nagóga épületében. Vasilescu János, a Romá -
niá ból származó, Magyarországon letelepedett
műszaki feltaláló és vállalkozó a hatvanas évek-
ben kezdett magyar képzőművészeti alkotásokat
vásárolni. Gyűjteményét 2002-ig folyamatosan
bővítette, majd 2004-ben Győrnek adományozta.
A Vasilescu-gyűjtemény törzsét Ország Lili fest-
ményei alkotják, de láthatjuk többek között Kor-
niss Dezső, Schaár Erzsébet, Deim Pál, Nádler
István, Victor Vasarely, Kassák Lajos, Moholy-
Nagy László, Kondor Béla, Martyn Ferenc, Med-
gyessy Ferenc, Pierre Székely munkáit is. A hat-
van évet átfogó kollekcióban az alkotások a ma-
gyar művészet filozofikus vonulatát képviselik. A
volt zsinagóga szerdától vasárnapig, déltől este
nyolc óráig látogatható.

A TIT JELKY EGYESÜLET GYŐRI KLUBJA a nyári
fesztivál heteinek szombat délutánjain ingyenes, város-
néző körsétákat szervez. A közhasznú civil szervezet ide-
genvezető tagjai július 30-án, továbbá augusztus 6-án
és 13-án, 15 órára várják az érdeklődőket a városháza fő-
bejáratának lépcsőjén.
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A Zenés Esték a Rába partján prog-
ramsorozat keretében a víziszín-
padra július 29–31. között meghir-
detett programokat (Budapest
Klezmer Band, Edvin Marton kon-
certje, illetve Nagy Balázs és bará-
tai operettgála) rossz idő esetén a
Richter Teremben rendezik meg
változatlan időpontban, 20 óra 30
perctől.

Rossz időben:
Richter  Terem

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Tavaly ünnepelte 20. születés-
napját a nemzetközi hírnevű
Budapest Klezmer Band. Mu-
zsikájuk hatalmas varázzsal
bír, zsidó hangszeres népze-
nét játszanak klasszikus zené-
vel és musicallel ötvözve. Is-
merősként jönnek Győrbe, hi-
szen az együttes vezetője, Já-
vori Ferenc a zeneszerzője a
Győri Balett nagy sikerű „Pu -
rim, avagy a sorsvetés” című
produkciójának. Ma este fél
kilenctől a víziszínpadon (eső
esetén a Richter Teremben)
adnak fergeteges koncertet.
Jávori Ferenc válaszolt kérdé-
seinkre.

Milyen élmények fűzik Győr-
höz? Terveznek újabb együtt-
működést a balettel?

Győr számunkra a második
otthont jelenti. Sok időt töltöt-
tünk ott, szoros kapcsolat alakult
ki a balett-társulattal. Olyan
művet sikerült közösen össze-
hoznunk, amit még Európán túl
is elismertek. Kiss Jánossal ba-
rátságban vagyunk, idő kérdése,
hogy ez a kapcsolat újabb szer-
zeményt szüljön.

Mely műveiket hozzák el
Győrbe?

Mivel az együttes tavaly húsz -
éves volt, ezt a nyarat is annak
szenteljük, hogy az elmúlt évek
termését bemutassuk. Termé-

szetesen Győrbe elhozzuk a
Purim fantasztikus zenéit.
Adunk elő a Menyasszonytánc
musicaldallamaiból is részlete-
ket. Megígérhetem, hogy nem
fog unatkozni a győri közönség.

Mit jelentett az együttes
számára a 20. évforduló?

Nagyon sokat. Összegzést tu-
dunk felmutatni. ’90-ben, amikor
megalapítottam az együttest,
nem gondoltam volna, hogy
ilyen magasságba jut a zenekar
és a klezmerzene. Bárhol járunk
a világban, képviselhetjük a ma-
gyar kultúrát. Széles skálán
mozog a Budapest Klezmer
Band tevékenysége, büszkék és
boldogok vagyunk erre a 20 évre.
Örülünk, hogy a közönségnek
sokféle érzést átadhatunk, a fáj-
dalomtól a sodró örömig.

Hogyan fér bele mindez
egy műfajba?

Mi is a klezmerzene? Egy-
részt zsidó hangszeres nép-

zene, másrészt a népek közötti
kapcsolat bizonyos tükre. Sok
más nép zenéje benne van,
ezért olyan sokrétű, izgalmas,
hatalmas varázzsal bíró. Úgy
érzem, ezáltal a zenei hatás is
erőssé válik. Bármerre járunk, a
közönségnek valami miatt meg-
tetszik, amit játszunk, láthatat-
lan kapocs alakul ki a zenekar
és a hallgatóság között.

A magyar népzenével is
kapcsolatban áll a klezmer
műfaj?

Abszolút. Jó kapcsolatban va-
gyunk a Muzsikás együttessel,
az ő népzenei gyűjtéseik közül
sok motívum vall arra, hogy a
klezmerzenének hatása volt a
magyar dallamokra. A klezmer-
zenészek sokat vándoroltak né-
hány évszázada Európában, sok
országban hagytak zenei foszlá-
nyokat.

A zsidók történetében, kul-
túrájában mit jelent a zene?

A klezmer a legnagyobb kincs
a zsidó kultúrában. Ha egy szóval
kell kifejeznem, akkor a zene a re-
ményt jelenti. Tavaly például Pé-
csett egy zenés drámát mutat-
tunk be, én írtam a zenét. Egy
olyan jelenetben, amely a gettó-
ban játszódik – ahol élet és halál
a kérdés – is meg lehetett mu-
tatni, hogy a zenén keresztül mi-
lyen fantasztikus erőt, reményt
kaptak a gettó fogságában szen-
vedő emberek. Olyan zenészek je-
lennek meg a darabban, akik a
koncentrációs táborban is érez-
ték, hogy a zsidók kulturális kin-
cse él, és hatalmas reménysugár
alakult ki ezáltal bennük.

A reményt jelenti
a klezmerzene

Nem fog
unatkozni
a győri
közönség

Izgalmas
programok
a víziszínpadon
A Budapest Klezmer Band fergete-
ges koncertjén, és a gyönyörű ba-
rokk esküvőn kívül még számos
programnak ad helyet nyáron a ví-
ziszínpad. Július 30-án Edvin Mar-
ton „Liszt a Stradivariuson című”
koncertjét hallgathatjuk meg.
Sokak szerint a Stradivarius hege-
dűnek angyali a hangszíne, aki
pedig megszólaltatja, azon kevés
magyar előadók egyike, aki minden
földrészen meghódította a közön-
ség szívét hegedűjátékával.

Másnap, 31-én a győri Nagy Ba-
lázs várja a publikumot operettgá-
lára, melyen vendégszólisták is köz-
reműködnek. A Czinka Panna
Roma Kulturális Egyesület az idén
is megszervezi a Czinka Panna
Roma Kultúrestet Győrben augusz-
tus 5-én, szintén a víziszínpadon.
Az est első részében ifj. Kállai Kiss
Ernő és zenekara lép fel. Elkíséri
édesapja, a szintén világhírű, Kos-
suth-díjas klarinétkirály, id. Kállai
Kiss Ernő, aki közreműködik a ze-
nekar műsorában. Ezután a Szom-
nakune Cserhaja táncegyüttes lép
fel, az est befejező részében Bangó
Margit, a cigánydalok királynője,
Kossuth-díjas művész és ifj. Kállai
Kiss Ernő és zenekara fogja szóra-
koztatni a győri közönséget.

Augusztus 6-án Szűcs Kinga és
barátai adnak jubileumi koncertet a
Rába-parti színpadon, akik fergete-
ges hangulatot ígérnek. Legfonto-
sabb győri színházi szerepeiből és
tavaly megjelent musicallemezéről
válogat az énekes-színésznő.

Augusztus 19-én pedig Tolcs-
vay László, Müller Péter és Müller
Péter Sziámi Mária evangéliuma
című rockoperáját láthatjuk ál-
lami ünnepünkhöz kapcsolódóan
a Rába partján.

Zoljánszky Alexandra
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fotó: illusztráció

Megjelent a Műhely folyóirat harma-
dik száma, amely első részében Vir-
ginia Woolf naplóiból és leveleiből
közöl válogatást. Az összeállítás ku-
riózumnak számít: bár az angol
írónő regényei magyarul is megje-
lentek, naplóbejegyzései és levelei
a Műhely ezen számában olvasha-
tók először. A prózairodalom kima-
gasló művészének személyes írásai
a mai magyar olvasók számára is ha-
szonnal forgathatók.

A fordító, Szlukovényi Katalin be-
vezetőjében leírja, hogy arra töreke-
dett, hogy érzékeltesse az írónő „el-
bűvölő, ellentétes végleteket sajáto-
san elegyítő stílusát. A szöveg bájo-
san csapong, egyszersmind fegyel-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Immár 19. alkalommal tartják
meg Győrben a Barokk Varázsa
rendezvénysorozatot augusztus
12–14-ig, melynek fénypontja idén
is a Barokk Esküvő lesz. Több kiál-
lítás és izgalmas programok is szí-
nesítik az eseményt – mondták el
a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Pénteken nyit a Xántus János Múze-
umban a fagylalttörténeti kiállítás,
amely ötezer éves időutazásra invi-
tálja látogatóit Hideg nyalat és spa-
nyol tekercs néven. A barokk napok
alatt mindvégig nyitva áll a közönség
előtt, ugyanúgy, mint A bűn pincéje
a városi levéltár alagsorában, ahová
börtönlátogatásra várják a látogató-
kat, akik megismerkedhetnek a lő-
csei fehér asszony legendájával, és
más híres régi győri bűnesetekkel.

Aznap egy másik tárlatot is avatnak:
Pusztai Csaba festőművész rendhagyó
kiállításának megnyitója lesz a Széche-
nyi téren, Barokk álmok címet viselő
festménysorozata pedig a belvárosi üz-
letek kirakatait fogja díszíteni.

A programokról az eseménysoro-
zat főszervezője, Keglovich Ferencné
számolt be. Elmondta, a barokk hétvé-
gén vásár, pantomimesek, táncosok,
zenészek produkciói várják az érdek-
lődőket. Az esküvőn kívüli programok
a Széchenyi téren és a környező utcák-
ban összpontosulnak. A téren felállí-
tott színpadon mindhárom napon egy-
mást követik a kort idéző műsorok. Es-
ténként olyan zenekarok lépnek fel,
akik a barokk időszak zenéjét ötvözik
a mai kor hangzásával.

A gyerekprogramok a kisgyerme-
kesek számára is vonzóvá tehetik a
barokk rendezvénysorozatot. Számos
játék várja őket a Széchenyi téri ba-
rokk játszótéren, például körhinta, la-
birintus és Bábakukucs. S hogy mi az
a Bábakukucs? Kívülről egy egyszerű

Megjelent a Műhely
legújabb száma

mezetten szerkesztett; a szerző csí-
pősen ironikus, mégis mélységesen
empatikus embertársaival...” 

Az öngyilkossága előtti utolsó bú-
csúlevél is szerepel a válogatásban,
melyet férjéhez írt.

A Műhely következő részének címe
Su-la-ce: Feljegyzések Lin-csiről, me-
lyet Sári László ad közre, akinek e filo-
zófiai munkája egy játék. Úgy ír,
mintha egy kínai filozófus gondolatait
közölné, miközben saját bölcsessé-
geit osztja meg az olvasókkal. Például,
hogy „Aki önmaga mestere, nem vál-
tozik külső hatásra. Nem változtat
rajta se jómód, se dicsőség, se nélkü-
lözés, se romlás, se múlás, se világom-
lás. A méltóságunk nem engedi meg.
Sőt, megköveteli, hogy a nagy bajban
úgy viselkedj, mint aki ura az Időnek.
Ha a tiéd a Létezés, tiéd a Múlás,
akkor tiéd az Idő is. Legalábbis egy
része. Saját Időd van, Taj-jüan.”

Ezekből a bölcsességekből a Mű-
hely következő számában jelenik
meg az utolsó részlet, ősszel pedig
könyvbe foglalva adja ki Sári László.

A Műhely új számában helyet kap
még többek között Alvaro Mutis kor-
társ kolumbiai író Karavánszeráj
című műve, illetve egy verse, amely
szintén a Műhelyben jelenik meg elő-
ször magyar fordításban. Két Győrött
élő költő is publikál a folyóiratban:
Szentirmai Mária és Kácsor Zoltán
versei jelennek meg. 

A fentieken kívül versek, széppró-
zák és novellák ugyancsak helyet
kapnak a kulturális kiadványban, il-
letve recenziók olvashatóak győriek-
től is, például Ujlaki Csilla, Komálo-
vics Zoltán és Szalai Zsolt elemzé-
sei, kritikái.

Barokk Esküvő
és Bábakukucs

mutatványosbódé. Ám aki bekukkant
a gömbölyű lyukon, az meséket láthat
megelevenedni benne. A Xántus-mú-
zeum előtt pedig kis színpadon várják
a kicsiket bábelőadásokra.

Pénteken este nyolc órától veszi
kezdetét a legizgalmasabb program,
a Barokk Esküvő első eseménye: fel-
vonulás és toborzó a szerenádra,
mellyel a vőlegény kedveskedik le-
endő arájának. Fél kilenckor a barokk
menyasszony díszes öltözetében
hallgatja végig a koncertet jövendő-
belije társaságában, idén Mozart
egyik műve csendül fel.

Az első Barokk Esküvőt 19 évvel
ezelőtt rendezték meg Győrben, for-
gatókönyve a korabeli szokások alap-
ján készült.

A sajtótájékoztatón részt vett a kivá-
lasztott pár, Makai Anasztázia és Pa-
taky László is. Elmondták, izgatottan
várják már a különleges menyegzőt.
Szombat este több mint 150 főt szám-
láló, barokk viseletbe bújt násznéppel
hajtatnak ötlovas hintójukkal a víziszín-
padra, s mondják ki a boldogító igent.
Idén először Győr jegyzője, dr. Lipovits
Szilárd adja össze a barokk párt.

A győri önkormányzat kulturális
csoportvezetője beszámolt arról,
hogy Győr városa is támogatja a ren-
dezvénysorozatot, többek között or-
szágos médiakampánnyal népszerű-
sítik a barokk napokat.

Egymást követik
a kort idéző
műsorok
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Viperát, skorpiót és madárpókokat tartott
lakásán az a kispesti férfi, akit természetká-
rosítás bűncselekményének elkövetésével
gyanúsítottak meg. Győrben és a megyé-
ben is többen laknak együtt hasonló álla -
tokkal, bár kevesen beszélnek róla.

Sokan irtóznak a madárpókoktól vagy
egyéb különleges állatoktól, mások viszont
együtt is alszanak velük. A már 380 millió
éve létező madárpókok harapása nem ha-
lálos az emberre, csípésük azonban több
hetes lázas izomgörcsöt okoz.

A Földön 30 ezer, Európában pedig 1300
honos pókfajt tartanak számon. A terraris-
ták közreműködésével több madárpókfaj
menekült már meg a kipusztulástól, s

Egyre több embert érint a stroke betegsége.
Sajnos vannak, akik nem gyógyulnak meg.
Mik lehetnek a betegség előjelei, tünetei? 

Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ dr. Csányi
Attila PhD neurológus, osztályvezető főorvos videó -
jából a gyorplusz.hu portálon. A főorvos elmondja,
mindenkit érinthet a betegség, de legfőképpen az
idősebbeket. A magas vérnyomás, a magas vérzés -
szint, a cukorbetegség, különösképpen pedig a do-
hányzás váltja ki a stroke betegséget. 

Olvasónk azt is szerette volna megtudni, hogy
mik az előjelei a stroke-nak. A főorvos elmondta:
ha beszédzavar, féloldali végtagbénulás vagy
agyzsibbadás lép fel, akkor stroke betegségről
lehet szó. Csányi Attila kiemelte: a legfontosabb,
hogy minél előbb, három órán belül kerüljünk kór-
házba. A teljes gyógyulás esélye ilyenkor sokkal
nagyobb. Ha a tünetekkel később megyünk el a
kórházba, akkor gyógyszeres és rehabilitációs ke-
zeléssel javíthatnak a beteg állapotán. 

Dr. Csányi Attila hozzátette: aki már átesett egy
stroke betegségen, igyekezzen életét úgy beren-
dezni, hogy a következőt megelőzze. Mozogjon és
szedje a megfelelő gyógyszereket. 

Megemlítendő, hogy nagyon fontos a család tá-
mogatása. 

Oldalunkon, a gyorplusz.hu-n folyamatosan
frissülnek a videók, melyeken szakértők válaszol-
nak az olvasói kérdésekre. Legközelebb prof. dr.
Dézsi Csaba András kardiológus, osztályvezető fő-
orvos az alacsony pulzus okait, s a teendőket is-
merteti meg velünk.

Bővebben: gyorplusz.hu

Hogyan
ismerhetjük fel
a stroke előjeleit,
tüneteit?

Győrben élnek a hozzátarto-
zói annak a fiatal alföldi lány-
nak, akit eladtak egy német-
országi kuplerájnak, és ott
prostituáltként dolgoztatták.
A német bordélyházból ki-
mentett magyar lányokat vé-
delmi okokból egy ideig me-
gyénkben bújtatták a rend-
őrök, csak utána vitték őket
haza. A terrorelhárítók a na-
pokban Szekszárdon elfog-
ták az emberkereskedőket.

Egy fiatal alföldi lány munkát
keresett, hogy kétéves kislányát
és leendő gyermekét eltartsa.

Győri szálak a német bordélyba
hurcolt lány ügyében

Ajánlottak neki egy munkaköz-
vetítőt, akik Szekszárdra vitték,
hogy  megismertessék vele maj-
dani tevékenységét.

Egy olyan lakásba került,
ahová lányokat gyűjtöttek össze,
s innen már nem tudott szaba-
dulni. Közölték vele, hogy elad-
ták. A nőtől elvettek minden ira-
tot, majd elszállították Frank-
furtba. Kislányának életével fe-
nyegetőztek arra az esetre, ha
nem engedelmeskedik. 

Napi húsz órában prostitu-
áltként kellett fogadnia a ven-
dégeket egy ház azon emele-
tén, ahol csak magyar nők dol-

goztak. A lányokat ütötték-ver-
ték, ha ellentmondtak, ha nem
engedelmeskedtek, a szexuális
szolgáltatásért kapott pénzü-
ket pedig elvették tőlük. A
házat nem hagyhatták el.  

Az alföldi lány az egyik török
törzsvendégének mobiljáról
ha za tudott telefonálni, így
mondta el a szüleinek, hogy
hol tartózkodik. A fiatal nő
Győrben élő hozzátartozói és a
szülők a rendőrséghez, vala-
mint a nagykövetséghez fordul-
tak segítségért.

Bővebben: gyorplusz.hu

A madárpók nem háziállat 
szinte már minden élőhelyet benépesítet-
tek. Ott laknak a réteken, a patakok és álló-
vizek nedves partjain vagy a tengerparti
száraz homokdűnékben, tarka virágokon.

Valamennyi pók ragadozó állat, főleg rova-
rokkal és kisebb emlősökkel táplálkoznak. Az
állatkák csapdát állítanak, fedezékben lesnek
a zsákmányra, vadásznak, sőt, póktársaikat
is képesek megtámadni a hálóikban.

Általánosságban kevés fajhoz kell enge-
dély, az sem azért, mert veszélyes. Az Euró-
pai Unión kívül létező mindegyik fajtához
szükséges származási engedély, ami igazolja,
hogy nem vadonban fogták be az állatot.

Bővebben: gyorplusz.hu
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Nem lesz vény nélkül kapható az
esemény utáni fogamzásgátló tab-
letta, ugyanis nincs rá garancia,
hogy egy hónapon belül nem
veszi be valaki kétszer a tablettát –
közölte a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) a
múlt héten.

Az intézet nem fogadta el azt
a korábban módosított forga-
lomba hozatali engedélyt, amely-
nek értelmében a közeljövőben
vény nélkül kapható lett volna az
egyik esemény utáni tabletta. „A
szervezet az anya és magzat
egészségvédelmét messzemenő-
kig szem előtt tartva döntött így” –
indokolták.

Az intézet azt vizsgálta, hogy
miként garantálható a gyógyszer
kiadásakor és alkalmazásakor,
hogy azt kizáró egészségi állapot
nem áll fenn, továbbá hogy az il-
lető egy hónapon belül nem veszi-e
be többször a gyógyszert, és ho-
gyan ellenőrizhető, hogy a kiadást
megfelelő felkészültségű szakem-
ber végzi. A kérdéseket mérlegelve
a GYEMSZI a forgalomba hozatali
engedélyt hivatalból módosította,
így egyelőre nem lesz vény nélkül
kapható a tabletta.

Az intézet a jövőben – a szak-
mai kollégium javaslatait figye-
lembe véve – vizsgálni fogja, ho-
gyan teremthető meg a vény nél-
küli kiadás esetén a tabletta biz-
tonságos alkalmazása.

A gyógyszert havonta csak egy-
szer lehet alkalmazni, tehát nem
szedhető fogamzásgátló helyett.
A gyártó társaság szerint a tab-
letta a szexuális aktust követő 72
órán belül hatásos, viszont hatás-
talan a már megtermékenyült és
beágyazódott petesejtre, azaz ter-
hességmegszakításra alkalmatlan.

Dr. Csollány Jenő győri szülész-
nőgyógyász főorvos szerint egy-
két abortusz megelőzhető lenne,
ha a nők vény nélkül kaphatná-
nak esemény utáni tablettát. A
szakember azt mondta, sajnos
most sem tudnak tenni ellene, ha
valaki ki akarja kerülni a szabályo -
kat. Ugyan a kórház számítógépei
hálózatba vannak kötve, az orvo-
sok innen tudják, hogy egy-egy
páciens milyen készítményt ka-
pott, de a magánrendelők nem lát-
nak rá az adatbázisra. Ha a beteg
letagadja, hogy egy hónapon belül
kapott esemény utáni tablettát,
másik városban, vagy külön ren-
delőben újra felírhatják neki.

Bizonyítási vágy
katonaruhában

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Az elért eredményeket tiszteljük,
nem számít, hogy azt nő vagy férfi éri
el – mondta lapunknak Puchler Zsu-
zsanna őrmester, aki 2004 óta szol-
gál a 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezrednél. 

Puchler Zsuzsanna 2004-ben egy
toborzóirodán keresztül került az ez-
redhez szerződéses honvédként. Azt
mondja, azért jelentkezett, mert sze-
rette volna megtapasztalni, milyen
katonának lenni, kíváncsi volt, hogy
nőként meg tud-e felelni a katonai
rendszer követelményeinek.

A honvédség megadja a lehető-
séget tagjainak, hogy képezzék
magukat – legyen szó érettségiről,
járművezetésről, idegen nyelvről,
vagy speciális területekről. Puchler

Nem lesz vény
nélkül kapható
az esemény utáni
fogamzásgátló
tabletta

Zsuzsanna élve a lehetőségekkel
folyamatosan tanult, így őrmesteri
rangot ért el, jelenlegi beosztása
egészségügyi rajparancsnok-he-
lyettes.

Zsuzsanna azt mondja, azokban a
nőkben, akik katonának jelentkez-
nek, van egy plusz adag bizonyítási
vágy. Az elvárt teljesítmény nem
könnyebb, mint a férfiaknál, csak
más a mérce. 

Az őrmester rámutatott, termé-
szetesen nem mindegy, milyen
speciális területre jelentkeznek a
hölgyek, ugyanis az egyenjogúság
ellenére léteznek olyan területek,
ahova nem alkalmasak, vannak
olyan feladatok, amelyek teljesí-
tése komolyabb fizikai erőnlétet
igényel.

A 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezredben az átlagnál magasabb a
hölgyek aránya. Zsuzsanna azt
mondja: nők és férfiak jól tudnak itt
együtt dolgozni. „Jó csapatot alko-
tunk, tiszteljük egymás eredményeit,
az nem számít, hogy nő vagy férfi
érte el” – hangsúlyozza.

A munka változatos, rendkívüli
problémamegoldó képességet igé-
nyel. Sok kihívással szembesülünk,
gyakorlatokra járunk, lövészete-
ken, robbantásokon veszünk részt,
valamint az árvízi védekezésben is
egészségügyi felügyeletet biztosí-
tunk – beszélt a feladatairól a raj-
parancsnok-helyettes, aki egyéb-
ként ENSZ békefenntartó is volt
Cipruson.

Tiszteljük
egymás
eredményeit
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Cappuccino, vanília
és lágy vonalak
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Bizonyára sokan érezték már, nem
olyan egyszerű feladat otthonunk be-
rendezése, csinosítása. Egy lakberen-
dezőt kérdeztünk meg az aktuális
trendekről, női lakásokról.

A lakberendezési munkák során a belső
terek, enteriőrök tervezésével, kivitelezé-
sével, azok összehangolásával foglalko-
zunk elsősorban – kezdi Jordákiné Veigli
Gabriella lakberendező, 3D látványtervező.
A tervezéskor elsősorban a praktikum és a
funkcionalitás a leglényegesebb szem-
pont, csak utána következik a dizájn. Ter-
mészetesen ezeket összeigazítjuk, hogy a
funkcionális ugyanakkor szép és igényes
is legyen.

A falak tekintetében manapság divato-
sak a visszafogottabb földszínek, a cap-
puccino, vanília, a barna és bézs külön-
böző árnyalatai, homokszínek és a szürke
finom változatai. Ezeket a színeket lehet
aztán kicsit frissíteni a fáradtzöld, púderró-
zsaszín, pink, szürkéskék és egyéb  vissza-
fogott pasztellekkel.   

Szerinte ezek azért is szerencsés színek,
mert nem lehet velük tévedni. Amikor hölgy-
nek rendez be egy teret, mindig a visszafo-
gott színeket ajánlja a burkolatokban, vi-
szont a kiegészítések lehetnek színesebbek.
Például egy fáradtlila szőnyeg és néhány
pinkes árnyalatú kiegészítő már pink színvi-
lágot, hangulatot varázsol. Ha pedig meg-
unjuk ezeket, sokkal olcsóbban válthatunk
csak a kiegészítők és textilek cseréjével.

Tapéták választásánál ma már sokkal
könnyebb dolgunk van, mint régen: létez-
nek olyan tapétakönyvek, melyekből több
száz variáció közül választhatunk tapéta-
családokat is akár, melyek tagjai passzol-
nak egymáshoz.

– Az olyan tapétáknak például, amik
picit megcsillannak, elegáns és visszafo-
gott hatásuk lehet, illetve a kellemes össz-

kép érdekében játszhatunk a fényes és a
matt felületekkel is – javasolja.

A lakberendezésben bánjunk csínján az
élénkebb színekkel. Ha bevállalunk egy ha-
tározottabb árnyalatot, akkor azt csak egy-
két falfelületre használjuk, vagy egy-egy
foltként jelenjen meg az enteriőrben. 

Aranyszabály, hogy ha valami valahol
feltűnik, például a piros szín a falon, akkor
több felületen, a kiegészítőkön is köszön-
jön vissza ugyanez. Harmóniát, egységes
megjelenést így tudunk elérni. Vigyázni
kell azonban itt is, a kevesebb néha több!

– Kedveltek mostanában a kőburkola-
tok, szépen megvilágítva rendkívül hangu-
latosak, de visszafogottsággal kezeljük
ezeket is – teszi hozzá a lakberendező.

Gabriella arról is beszélt, hogy a formák
terén a nők szeretik az íveket, lágy vonala-
kat. A szögletes, határozottabb formákat in-
kább a férfiak kedvelik a lakberendezésben. 

A kiegészítőkkel nagyon sokat lehet ját-
szani, varázsolni, azt tanácsolja mindenki-
nek, hogy nézzen körül a szakboltokban,
kisebb és nagyobb áruházakban, de a bol-
hapiacon is érdemes kutakodni, ugyanis
csodás dolgokat találhatunk ott. 

– Lámpáknál, világítótesteknél gyak-
ran élünk a spotok és a különböző fény -
slagok lehetőségeivel. A mai trendek ked-
veznek a hölgyeknek, sokan választják a
látványos és rendkívül nőies, finom meg-
jelenésű Swarovski csillárokat, függesz-
tékeket. Hangulatos, főleg a kora esti
órákban csodálatos látványt lehet kiala-
kítani ezekkel – mutat rá.

Gabriella gépi tervezéssel dolgozik, há-
romdimenziós térben tudja bemutatni a
megtervezett enteriőrt. Így lehetőség nyílik
– akár a még csak papíron létező – házban,
lakásban sétálni, bútorokat áthelyezni, bur-
kolatokat, világítást plasztikusan megter-
vezni. Játszhatunk a szín- és burkolatvariá-
ciókkal is. Sőt, a kiválasztott burkolatot, ta-
pétát megjeleníthetjük a falakon.  

A mai technika lehetőséget nyújt a
szinte fénykép minőségű tervek készíté-
sére, melyek után még könnyebb, egysze-
rűbb és természetesen élvezetesebb is a
közös tervezés, munka.
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szerző: gaál józsef
recept: török ferenc, alexovics
róbert
fotó: o. jakócs péter

Szakácsklub rovatunk séfje vendé-
get hívott, ezen a héten Alexovics Ró-
bert málnalevese mellett Török Fe-
renc grillezett sajtját ajánljuk otthoni
kipróbálásra. A vendég, a soproni
Nyugat étterem főszakácsa azért vá-
lasztotta repertoárjából ezt a saláták-
kal, idényhez illő gyümölcsökkel tá-
lalható, könnyű nyári grillt, mert kü-
lönleges, mégis gond nélkül, tizenöt
perc alatt bárki elkészítheti.  

Török Ferenc három évtizede dol-
gozik szakácsként, pályafutásához
olyan neves vendéglátóhelyek köthe-
tők, mint a kópházi Terciál, a soproni
Fehér rózsa vagy éppen a fertődi Kas-
télypark vendéglő. A soproni Nyuga-
tot tavaly avatták, a főszakács a nyitás
előtti másfél hónapot Győrben, a Fa-
mulus hotel Pódium éttermének

Hozzávalók négy személyre: A le-
veshez 60 dkg málna, 3 dl tej, 3 dl
habtejszín, 3 evőkanál porcukor, 5 cl
citromlé, fél tasak főzés nélkül készí-
tendő vaníliás pudingpor.

A túróhabhoz 20 dkg túró, 2 dl
habtejszín, 1 evőkanál porcukor, 1
tasak vaníliás cukor, fél tasak főzés
nélkül készítendő vaníliás pudingpor. 

Elkészítése: A málnaleves össze-
tevőit turmixba rakjuk és magas for-
dulatszámon homogénné pürésítjük.
Akit zavar a málna magja, át is szűr-

Török Ferenc ajánlata egy köny-
nyű, nyári estebédhez. 

Hozzávalók négy személyre: 4
db camembert, 2 evőkanál étkezési
keményítő vagy liszt, 2 evőkanál dió-
olaj (amit helyettesíthetünk naprafor-
góolajjal), 2 evőkanál cukor, 10 dkg
dióbél, 1 csomag salátamix, gyümöl-
csök idénynek vagy ízlésnek megfe-
lelően. 

Elkészítése:  Tegyük egy tálba a
salátamixet a megtisztított gyümölcs -
csel. Ízesítsük olívaolajjal, friss cit-
rom levével, málna- vagy fehérbor -
ecettel. A diót pirítsuk meg szárazon
egy serpenyőben, majd borítsuk
deszkára. Töröljük ki egy papírtörlő-

konyháján töltötte. A tanul -
mány út hasznos volt, hiszen
a Nyugat és a Pódium édes-
testvérek, mindkettőt a tíz-
karú Nyugat-magyaror-
szági Egyetem alapította,
nagyon hasonló célokkal
és elvárásokkal. Török Fe-
renc a házigazda, Alexovics
Róbert jóvoltából a Győri
Szakácsklub életébe is bepil-
lanthatott. Azt mondja, min-
den tisztelete a győrieké, akik
képesek együtt, közösségben
dolgozni a szakma javára.   

A campus területén felépí-
tett Nyugat nem csak a hallga-
tók és az oktatók körében nép-
szerű, a nemrégiben véget
ért VOLT Fesztivál ideje alatt
kilencszáz fiatalt szolgált ki
az egyetem kollégiuma és ét-
terme. Török Ferenc szerint a
fesztiváli étlap legkedveltebb
darabjai a cigánypecsenye és a
brassói aprópecsenye voltak. 

Július séfje: Alexovics Róbert 

Nyugati vendég

Grillezett sajt gyümölcsös
salátán, karamellizált dióval

heti. Tálalásig a hűtőbe helyezzük. A
habhoz törjük át a túrót. A tejszínt a
pudingporral, a porcukorral és a va-
níliás cukorral verjük habbá. Fino-
man keverjük az áttört túróhoz a pu-
dingos habot. Érdemes egy órára
hűtőbe tenni. Tálaláskor díszíthet-
jük málnával, mentával vagy vanília-
rúddal.

TIPP. Ha nincs kéznél túró, vagy
egyszerűen nincs kedvünk pepe-
cselni vele, túróhab helyett használ-
junk egy gombóc vaníliafagyit.

Málnakrémleves
túróhabbal

vel a serpenyőt és karamellizáljuk
benne a cukrot. Forgassuk át a kara-
mellben a diót és tálalásig tegyük
félre.

Halmozzuk a salátát tányérokra.
Melegítsünk elő egy teflonserpenyőt,
öntsük bele a dióolajat és süssük
meg benne a keményítőbe forgatott
sajtszeleteket. Egyszerre csak két-
három szeletet süssünk, mindkét ol-
dalát egy-egy percig. Fa- vagy mű-
anyag lapáttal dolgozzunk, az nem
karcolja meg a serpenyő teflonréte-
gét. Azonnal tálaljuk, kellemesen
harmonizál a dióval.

Camembert helyett használha-
tunk gomolyát vagy más, grillezhető
sajtokat. Piríthatunk mellé barna ke-
nyérből szeletkéket. 
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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 fénye-
zés Daytona-szür ke kontrasztszínű te-
tőívvel, fekete/kőszürke belső, LED
belsővilágítás-csomag, fűthető ülé-
sek, könyöktámasz elöl, első hővédő
szélvédő szürke csíkkal, fény- és eső-
szenzor, klí maberen dezés, automata.
Kormány: multifunkciós 3 küllős, bőr.
Külső tükrök fűthetők. Rádió Concert
CD-lejátszó, Xenon Plus fényszóró.
Érd.: 96/515-000.  Ár: 6.390.000 Ft.

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

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

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

Seat Toledo 1.6 MPI 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

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

Győr-Nádorvárosban, frekventált he-
lyen kétszoba-hallos, erkélyes, 3. eme-
leti, 62 m2-es panellakás, liftes ház-
ban, csen des, részben felújított,
sürgő sen eladó. Ár: 9.700.000 Ft.
Érd.: 70/977-7831.

Győr-Ménfőcsanakon 78 m2-es,
2004-ben épült sorház, nívós és mi-
nőségi burkolatokkal, sürgősen eladó.
Ár: 18.000.000 Ft. Érd.: 70/977-
7831.

Győr-Belvárosban, 2006-ban épült
társasházban 75 m2-es, nappali+3
szobás, udvarra nézõ, erkélyes lakás
eladó! Irányár: 20,5 M Ft. Érd.:
70/977-7838. Kihagyhatatlan aján-
lat, most utoljára az újságokban!

Győr-Szabadhegyen eladó egy 5+2
szobás, 180 m2-es, felújított családi
ház, mûhellyel, 500 m2-es telekkel.
Ár: 31.000.000 Ft. Érdeklődni:
70/703-0865.

Győrújbarát legszebb részén, a tábor
völgyében 120 m2-es családi ház
eladó. Központi fűtés+kandalló. Érd.:
30/216-2231

Ikrényben 109 m2-es, műszakilag és
esztétikailag teljesen felújított családi
ház parkosított kerttel, eladó! Irányár:
17,8 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

Kisbaboton 3 szobás, teljesen felújí-
tott, hőszigetelt családi ház parkosí-
tott udvarral eladó. Ár: 9.400.000 Ft.
Érd.: 70/977-7844.

Győrszemere kedvelt részén teljesen
felújított, nagyon szép, 5 szobás csa-
ládi ház parkosított udvarral, eladó. Ár:
9.400.000 Ft. Érd.: 70/977-7844.

Győr-Szabadhegyen eladó egy 4 szo-
bás, 144 m2-es, tökéletes állapotú
családi ház, dupla garázzsal, 800 m2-

es telekkel. Ár: 42.990.000 Ft. Érd.:
70/703-0865.

Szabad felhasználású hitelek, vásárlási,
építési kölcsön. Hitelek gyorsan, egysze-
rűen! DÍJMENTES ügyintézés! Open -
house Hitelcentrum, 70/9777-834.

Idősek Otthona Lakóparkban eladó
egy azonnal költözhető, teraszos gar-
zonlakás, konyhabútorral. Gépkocsi-
beálló van. Ár: 9,3 millió Ft. Érd: Mol-
nár Katalin, 70/372-0106.

Győr-Adyvárosban eladó egy 62 m2-es,
3 szoba-hallos, teljesen felújított, 3.
emeleti társasházi lakás. Ár: 8,49 M Ft.
Érd.: 70/9777-832.  

Vámosszabadin 2008-ban teljesen
felújított, nappali+3 szobás családi
ház 1300 m2-es telken eladó! Ár.:
15,99 M Ft. Tel.: 70/9777-832.

Győrtől másfél km-re épült, másfél
szobás, nagy fürdőszobás, első eme-
leti, kulcsra kész lakás eladó, liftes
házban. Ár: 11,8 millió forint. Érd.:
70/372-0106.

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

OKTATÁS
A VIK Középiskola Győri Tagintézmé-
nye felvételt hirdet szakiskolát vagy a
10. évfolyamot befejezettek részére
érettségire felkészítő, kétéves kép-
zésre. Jelentkezni a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola titkárságán lehet sze-
mélyesen (Győr, Baross G. út 49.) In-
formációkat a 20/336-9080-as tele-
fonon 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 légkamrás 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

Győr-Belváros központjában
található irodaházban

IRODAHELYISÉGEK BÉRBE ADÓK.
Érdeklődés munkaidőben a

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

indul 2011 szeptemberétől
megújult, gyakorlatköz pon   -
tú modulrendszer szerint a
győri Móra Ferenc Általá-
nos és Kö zép is ko lá ban. A
je lent ke zés feltétele: érett-
ségi bi zo nyít vány. A kép-
zés idő tartama: 2 év.

Jelentkezési határidő:
2011. augusztus 13. 

Jelentkezési lap
letölthető és információ

kérhető: 9023 Győr, 
Kodály Zoltán út 20–24.

06-96/427-244,
www.moraferenciskola.hu

ÚJSÁGÍRÓ
szakképzés

A gyôri Klinker-Bau
Építô és Szolgáltató Kft.

sikeresen pályázott az Új Ma -
gyarország Fejlesztési Terv
Gaz da ság fej lesztési Ope ratív
Program tá mogatási rendsze-
réhez be nyúj tott GOP-2.1.1-
09/A2-2010-0508 számú pá -
 lyázatra.

A pályázat a mikro-, kis- és
középvállalkozások technoló-
giai fejlesztését támogatta.

A Klinker-Bau Kft. gép park -
jának technológiai kor sze -
rûsítését célozta meg építô-
ipari gépek beszerzésével és
az elnyert pályázaton 4.139.730
Ft vissza nem térítendô tá mo -
gatásban részesült.

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósult meg.

ÚMFT infovonal
06 40 638 638
nfu@meh.hu • www.nfu.hu

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

Készpénzért festményeket, He-
rendi-porcelánt, ezüsttárgya-
kat, órákat, könyveket, an tik
bútort, szőnyeget, dísztárgya-
kat, hagyatékot vásárolunk.
70/640-5101.

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

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

INGATLAN

Marcalváros 1-en 2 szobás lakás igé-
nyesnek kiadó! Tel.: 30/40-14-935,
700-400
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá-
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejté-
sét jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legsze-
rencsésebbnek bizonyuló játékos a Cseszneki Nyár rendezvényére szóló, két-
fős belépőjegyet nyerhet. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige:
Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk nyertesei Szekér Ervin és Lux
Mihályné (Győr). Nyereményüket a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épü-
let, tetőtér) vehetik át.

SUDOKU

Esti mese

Lábrész

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és
egy 3x3-as négyzetben mindegyik szám
csak egyszer fordulhat elő. Feladványaink
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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A Győri ETO FC ke-
rete: Kovács László,
Ulbert Tibor, Bíró
Béla, Berta Ernő (ka-
pusok), Puglits
Gábor, Kuttor Attila,
Virág Attila, Bordás
Csaba, Szíjártó
László, Rezi Lajos,
Dóka Gábor, Peczár
László, Jäkl Antal,
Tamás László, Vincze
Ottó, Preszeller
Tamás, Csiszár Ákos,
Herczeg Miklós, Cser-
tői Aurél, Madarász
János, Hajszán
Gyula, Korsós Attila,
Ördög József, Mörtel
Béla, Turbék István

A Bayern München
kerete: Raimond Au-
mann, Andreas
Brehme, Paul Breit-
ner, Harald Cerny, Gi-
ovanne Elber, Uwe
Gospodarek, Thomas
Helmer, Ludwig Kögl,
Lothar Mätthaus,
Markus Münch,
Hans Pflügler, Stefan
Reuter, Markus
Schupp, Paulo Sergio,
Michael Tarnat, Mar-
cel Witeczek, Alexan-
der Zickler, Matthias
Zimmermann

szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Verebes József, a nyolcvanas
évek győri aranycsapatának si-
kerkovácsa irányítja az ETO Le-
gendák csapatát a Bayern Mün-
chen Allstars ellen a mai ETO-
nap különleges mérkőzésén. A
mesteredző, mint mindig, ezúttal
is győzelemre készül. 

A mai ETO-nap (melynek részletes
programját a 30. oldalon találják ol-
vasóink) számos érdekességet tarto-
gat a zöld-fehér szimpatizánsoknak,
ezek közül is kiemelkedik a Bayern
München öregfiúk-csapatának győri
vendégszereplése. Negyed négytől
az ETO Park földszintjén közönségta-
lálkozót rendeznek, ahol a szurkolók
is találkozhatnak a müncheni sztárok
néhány jeles képviselőjével. Öt órától
pedig összecsapnak egymással a
győri és a müncheni legendák, akik
kétszer negyven perces mérkőzésen
szórakoztatják a közönséget. Az All -
star-találkozó ugyanakkor nem csak
a szórakoztatásról szól, hiszen a zöld-
fehéreket irányító Verebes József
megköveteli egyébként is motivált já-
tékosaitól a győzelmet.  

– Tíz válogatott játékos szerepel a
keretünkben, amely minőséget kép-
visel – mondta elöljáróban a Mágus.
– Nem volt egyszerű összeszedni
ennyi futballistát, hiszen nálunk
nincs olyan hagyománya az öregfiúk-
csapatoknak, mint Németországban.
Szerettem volna a nyolcvanas évek
aranycsapatát is szerepeltetni, de fi-
zikailag nagyon megterhelő lett
volna nekik ez a mérkőzés. Páran

A Mágus ismét leül
az ETO kispadjára

azért így is képviselik az akkori együt-
test. Az elvárásom nagyon egyszerű:
az én csapatom mindig győzni megy
fel a pályára. 

A győriek egy hónapja kezdték
meg a felkészülést, és összesen
nyolc hírverő mérkőzést játszottak
alacsonyabb osztályú csapatok ellen.
Az ETO minden mérkőzésén nagy kü-
lönbségű győzelmet aratott.

– Heti egy edzésünk volt, több al-
kalmat nehezen tudtunk volna össze-
hozni, hiszen mindenkinek megvan-
nak a civil kötelezettségei. Az utolsó
két alkalommal – Abdán és Halászi-
ban – jó meccseket játszottunk, éle-
sen, kellő iramban futballoztunk. Az
elején tisztáztam a csapattal, milyen
mentalitást várok el, és mindenki
megértette, hogy ugyanolyan hozzá-
állást követelek meg, mint egy baj-
noki mérkőzésen. El is vártam, hogy
megértsenek, hiszen valamennyien
a játékosaim voltak korábban – ösz-
szegezte a felkészülést Verebes Jó-
zsef, aki a tervezett kezdőcsapatot is
elárulta, de hozzátette, valamennyi
játékosának lehetőséget ad. A győ-
riek így várhatóan az alábbi összeál-
lításban lépnek pályára: Kovács (Ul-
bert) – Puglits, Kuttor, Virág, Bordás
– Jäkl, Vincze, Preszeller – Herczeg,
Madarász, Hajszán. Azzal persze a
Mágus is tisztában van, hogy a
Bayern München ellen nehezebb
dolga lesz együttesének.

– A németek közül többen nemrég
fejezték be pályafutásukat, nem áll-
tak le az edzésekkel és folyamatosan
játékban vannak. Nálunk más az
alaphelyzet, de felvesszük velük a
versenyt, csak magunkkal foglalko-
zunk, nem az ellenféllel. Nem igazán
voltam kíváncsi a Bayern legutóbbi,
Real Madrid elleni mérkőzésére sem,

hiszen nincsenek olyan nagy titkok
ebben a játékban. Korábban sem volt
rám jellemző, hogy az ellenfeleket fi-
gyeltem volna, egy alkalommal men-
tem ki ellenfélnézőbe, akkor a lelátón
mondták is, hogy nekik annyi. Ez be
is jött, hiszen azután, hogy a Kaisers-
lautern 1–1-et játszott a magyar vá-
logatottal, mi Győrött 7–0-ra meg-
vertük őket. A játékosaim egész
élete a futballról szólt, többen már
edzősködnek is, így különösebben
nem kellett magyaráznom a taktikát,
félszavakból is értik, mit kérek tőlük
– fogalmazott Verebes József, aki el-
mondta, élvezi, hogy újra a kispadon
ülhet, és mindent ugyanúgy tesz
majd, mint előtte negyven éven át. 

A mesteredző február óta dolgo-
zik ismét az ETO-nál, és az öregfiúk-
csapat megszervezése és felkészí-
tése mellett számos előadást tartott
az akadémián tanulóknak és az után-
pótlásedzőknek egyaránt. Mint meg-
tudtuk, kitűnően érzi magát új fel-
adatkörében az egykori sikerei hely-
színére visszatért 70 éves szakem-
ber, de ezt talán mondania sem kel-
lett volna, hiszen aki ránéz, láthatja
arcán a lelkesedést. Verebes József
az első csapat minden hazai és fővá-
rosi mérkőzését a helyszínen tekinti
meg, így Csertői Aurél együtteséről
is megkérdeztük véleményét.

– Bárhová odaérhet a csapat,
rendkívül kiegyensúlyozott a me-
zőny. Idén is lesznek olyan megle-
petések, mint a Paks tavalyi máso-
dik helyezése. Az erőviszonyok
nyolc-tíz meccs után alakulhatnak
ki, de az ETO nyert két meccset, és
ha a Haladást is legyőzik a fiúk, az
már komoly eredménynek számít.
Egy jó rajt ugyanis messzire repít-
heti a csapatot. 
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szerző: lakner gábor
fotó: illusztráció

Második bajnokiján is nyert a Győri ETO FC,
amely így egyike a négy hibátlan csapatnak
az OTP Bank Ligában. A zöld-fehér szurkolók
a győzelmen kívül a jó játéknak is örülhettek.

A Győri ETO FC sikerrel vette a második akadályt is,
hiszen a Rába-partiak 1–0-ra győztek az Újpest ellen.
Csertői Aurél együttese jó iramú mérkőzést játszott
a lila-fehérekkel, és sok helyzetet is alakított ki, de a
befejezések – remélhetőleg csak egyelőre – pontat-
lanok voltak. A győztes gólt az 53. percben lőtte
Linas Pilibaitis, aki elsőként csapott le a Dudás
Ádám lövése nyomán a kapufáról kipattanó labdára.
A zöld-fehérek az első tíz percet és a véghajrát leszá-
mítva domináltak a mérkőzésen, és teljesen megér-

Kialakult a Rába ETO augusztusi
felkészülési mérkőzéseinek prog-
ramja. Augusztus 3-án a Haladás
érkezik Győrbe, augusztus 5-én
19 órakor a szlovák Slov-Matic
együttesét látja vendégül a zöld-
fehér gárda, majd augusztus 8-án
a szlovák Sparta Trnava látogat a
kisalföldi megyeszékhelyre. Mind-
három edzőmérkőzés 19 órakor
kezdődik a Magvassyban.

Ahogy arról beszámoltunk, a
magyar bajnok Rába ETO Ausz t -
riában lép pályára a Bajnokok Li-
gájának megfelelő UEFA Futsal
Cup selejtezőjében. A házigazda
osztrák bajnok Stella Rossa csa-
patánál el is készítették a selej-
tező pontos menetrendjét. 

A bécsi selejtező programja:
augusztus 14., vasárnap, 19 ó.:
Rába ETO–FC Anzhi Tallinn. 21 ó.:
Stella Rossa–Helvécia Futsal Lon-
don. Augusztus 15., hétfő, 19 ó.:
Helvécia Futsal London–Rába
ETO. 21 ó.: Stella Rossa–FC Anzhi
Tallinn. Augusztus 17., szerda, 19
ó.: FC Anzhi Tallinn–Helvécia Fut-
sal London. 21 ó.: Rába ETO-
Stella Rossa.

Hír még a csapattal kapcso-
latban, hogy Madarász János, a
csapat rutinos tagja befejezi pá-
lyafutását. A játékos sikerekben
gazdag pályafutása alatt hat ma-
gyar és egy román bajnoki címet
nyert, valamint hatszoros Ma-
gyar Kupa- és hétszeres Szuper-
kupa-győztesnek is vallhatja
magát. A nemzeti csapatban
128-szor szerepelt, ő tartja a vá-
logatottban a gólrekordot, 100
alkalommal talált címeres mez-
ben az ellenfelek kapujába. A lab-
darúgástól azonban nem szakad
el teljesen, hiszen csatlakozott
az ETO nagypályás öregfiúk-csa-
patához, valamint a következő
szezonban a megyei első osztá-
lyú Győrladamér együttesét is
erősíti. Gyurcsányi Zsolt ugyan-
akkor egy évvel meghosszabbí-
totta szerződését, így jövőre is a
Rába ETO csapatát erősíti.

A horgászatok során adódhatnak olyan körülmények,
amelyek miatt a megszokott és eredményes módsze-
rek nem alkalmazhatók. Így történt ez akkor is, ami-
kor gyakran látogatott tavunk egyik csatornaszerű ré-
szében rövid idő alatt a víz felszínéig felnőtt a hínár.
Ilyen körülmények között fenekezni egyáltalán nem
lehetett, a növényzet pedig az úszózást is kizárta. Né-
hány napi vízparti nézelődés után már láttuk, hogy a
mintegy méter mély hínárlabirintusban napközben
mozognak, hajnalban és napnyugtakor pedig táplál-
koznak is a halak. A tapasztalatok összegzése után a
horgászmódszerek széles tárházából a kenyerezés-
sel próbálkoztunk. Erősebb, háromméteres botja-
inkra masszív, elsőfékes orsó került, amelynek fém-
dobja harmicas monofil damillal volt feltöltve. A
damil végére mindössze egy darab rendesebb pon-
tyozóhorgot kötöttünk. Erre került pirkadatkor a csali,
legalább háromnapos vekni héjából vágott negyed-
tenyérnyi darab, amelyet duplán fűztünk át a horgon.
A hínárfoltokba dobott kenyérhéjat először az apróbb
halak találták meg, majd dévérek és kárászok kezd-
ték csipegetni. Aztán hirtelen minden abbamaradt,
a kenyér mellett oldalt megjelent egy nagy száj és le-
húzta a víz alá a csalit. Néhány másodperc kivárás
után erős bevágás, majd még erősebb, gyors fárasz-
tás után kilenc kilogrammos amúrt szákoltunk meg.
A hal a szákolás után, szerencsére már a parton kez-
dett igazán tombolni, de akkor már késő volt. Sok hal
került így szákba, amúrok (2–10 kg) és pontyok (3–5
kg). Aztán ahogy pár nap alap alatt felnőtt a hínár, úgy
rövid idő alatt el is tűnt, a varázslat véget ért, mi vi-
szont csodálatos halakkal és élményekkel gazdagod-
tunk. Ugyanakkor örökre megtanultuk, hogy szinte
nincs olyan körülmény, amelyben új ötletekkel, krea-
tivitással és kitartással ne lehetne eredményesen
horgászni.

ÚÚjjaabbbb  ggyyőőzzeelleemm  jjóó  jjááttéékkkkaall
demelt győzelmet arattak. Legközelebb pénteken 19
órakor az ETO-nap főmérkőzésén a Haladást fogad-
ják a győriek, a harmadik fordulóban tehát nyugat-
dunántúli rangadót rendeznek.  

– Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, magunk-
nak tettük nehézzé a mérkőzést, hiszen már a szü-
netre előnnyel kellett volna vonulnunk. A győzel-
met megérdemeltnek tartom. Mindkét arcát meg-
mutatta a csapat, a helyzetek kialakításánál a já-
tékban, illetve amikor meg kellett tartani az ered-
ményt, akkor pedig a küzdésben – fogalmazott a
lefújást követően Csertői Aurél vezetőedző. 

Érdekesség, hogy az elmúlt negyven évben
mindössze negyedszer fordul elő, hogy két győze-
lemmel rajtolt a Győri ETO FC. 1988-ban három,
1997-ben hét, 2002-ben négy meccset nyert zsi-
nórban a csapat. Bízhatnak tehát a jó folytatásban
a győri szurkolók, annál is inkább, mert a Haladás
még pont nélküli az idei bajnokságban. 

Pályán
a Rába ETO

Lekenyerezett
amúrok és pontyok
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Komoly érdeklődés övezte a Győri
Audi ETO KC hagyományos évnyitó
rendezvényét, melyen a nemzet-
közi és a magyar kézilabda-szövet-
ség is képviseltette magát. Dr. Jo-
hannes Roscheck, az Audi Hunga-
ria Motor Kft. pénzügyekért felelős
igazgatója az idénynyitón bejelen-
tette, a csapat a jelenleg futó szer-
ződés letelte, azaz 2012. június 30-a
után is számíthat az autógyár tá-
mogatására.

Kelecsényi Ernő, a klub elnöke is-
mertette az idei célokat: az első csa-
patot illetően bajnoki és kupagyőze-
lem, valamint Bajnokok Ligája-döntő
az elvárás, az utánpótlással kapcso-
latban pedig az akadémiai képzés
beindítása és a második csapat élvo-
nalba jutása a legfontosabb.

Konkoly Csaba vezetőedző a fel-
készülésből eddig eltelt egy hétről
számolt be, és ismertette a további
menetrendet is. – Legfontosabb fel-
adatunk, hogy igazi csapattá érjünk.

szerző: bögi viktor
fotó: varga nóra

A ma elfogadott tudományos néze-
tek többsége szerint a táplálkozás az
emberek egészségi állapotát legalább
60% körüli szinten befolyásolja. Más
szavakkal, azokban az országokban,
amelyekben az emberek egészségtele-
nül táplálkoznak, önmagában a tested-
zéssel nehezebb a rossz élettani hatá-
sokat kompenzálni. A mai korra jel-
lemző civilizációs betegségek (a szív-
és keringési rendszer problémái, rossz-
indulatú daganatok) nagy része a rossz
táplálkozási gyakorlatnak is köszön-
hető. Milyen helytelen táplálkozási szo-
kásoktól érdemes tartózkodni? Például
a magas kalóriatartalmú, zsírokban és
fehér cukorban gazdag ételek túlzott fo-

Két játékossal bővült a Gyirmót játékos-
kerete, a kék-sárgáknál folytatja pálya-
futását Domanyik Szilárd és Márton
Bence. Előbbi játékos a Győri ETO FC
második csapatától érkezett, míg
utóbbi a Balaton partjáról igazolt Gyir-
mótra. Márton Bence hét évet töltött
Sió fokon, NB II-es bajnoki címmel is
büszkélkedhet, valamint nyolc élvonal-
beli mérkőzésen is pályára lépett. 

A Győri ETO FC második csapatá-
nál is több változás történt, Az U19-
es csapatból felkerült az NB II-es ke-
retbe Németh László, Horváth Barna,
Despotovic Vanja, Serfőző Bence,
Hagymási Dániel és Köles János. Do-
manyik Szilárdon kívül távozott Nyári
Tibor, Vető Zsolt és Markó Ádám. 

A két csapat sorra játssza a felké-
szülési mérkőzéseket, legutóbb egy-
mással csaptak össze a Horváth Fe-
renc Emléktornán. A Gyirmót Polyák
és Cseri találataival már 2–0-ra veze-
tett, majd az ETO B Molnár góljával
szépített, végül Varga duplájával
megfordította az eredményt.

Gyirmóti
igazolások 

Az Audi hosszabbít
a kézilabdacsapattal

Megerőltető hetek ezek a játékosok
számára, de a kemény munka szük-
séges a nemzetközi szint eléréséhez.
A lányok elszántságát látva úgy
érzem, képesek lehetünk teljesíteni
az elvárásokat.

A csapatkapitány, Görbicz Anita
megerősítette, hogy nagyon kemény
edzésekkel készülnek az előttük álló
feladatokra, valamint hozzátette,
bízik benne, hogy minden kitűzött
célt sikerül elérni. 

Ezek után hivatalosan is bemu-
tatták a klub új igazolásait: a szerb
Andrea Lekicet, a norvég Heidi
Lökét és a montenegrói Jovanka
Radicevicet. Mindhárman kiemel-
ték, hogy milyen gyorsan ment a
beilleszkedés, és azt is elmondták,
hogy szeretnének szép sikereket el-
érni új klubjukkal. A rendezvény zá-
rásaként a három új igazolás átve-
hette új Audija kulcsát dr. Johan-
nes Roschecktől, aki Vanyus Attilát
is külön ajándékkal köszöntötte. 

A közelmúltban evezős utánpótlás és masters or-
szágos bajnokságot rendeztek a Velence-tavi ver-
senypályán. Győrt a 130 éves múltra visszatekintő
Vízügy-Spartacus Evezős Klub és a pár hónapja
alakult Arrabona Evezős Klub fiataljai képviselték.

Papp Oszkártól, a Vízügy-Spartacus klubigazga-
tójától megtudtuk, csapata nyolc bajnoki aranyérmet
szerzett. Kiemelkedően evezett Kaszás Kornél, és di-
cséretet érdemel a csapat két edzője is: Écsi Antal, a
női, és Kiss László, a férfi versenyzők mestere.

Székely István, az Arrabona Evezős Klub edzője
elmondta, nyolc versenyzővel vettek részt az orszá-
gos bajnokságon. A legsikeresebb Szekér Anna volt,
aki négy helyezést ért el. De jól szerepelt Boros Zol-
tán, Rábai Péter, Bognár Péter, Rábai Balázs és Fe-
renczi Márk is. Megtudtuk azt is: a klubnál az edzé-
sek tovább folytatódnak, készülnek a közeljövő ver-
senyeire, valamint nagy figyelmet fordítanak arra,
hogy adaptív evezősük, Lengyel Mónika kijuthasson
a 2012-es paralimpiára.  

Ifjú evezőseink az országos bajnokságon

Táplálkozzon egészségesen!
gyasztásától. Az emberek jelentős há-
nyada a szükségesnél több kalóriát fo-
gyaszt, ráadásul éppen telített zsírok és
cukrok sokaságát. További hibaforrás a
napi étkezések egyikének kihagyása
(reggeli, tízórai, illetve uzsonna), mely-
nek eredményeként délben és este
sokan többfogásos „ételcsodákkal” ter-
helik meg emésztőrendszerüket.

Ajánlott csökkenteni a magas ko-
leszterintartalmú ételek fogyasztását
(pl. zsíros húsok, felvágottak, tejtermé-
kek), kerülni a túlzott sóbevitelt, vala-
mint növelni a rostokban, vitaminokban
és ásványi anyagokban gazdag zöldsé-
gek és gyümölcsök fogyasztását. Ha ta-
nácsra van szüksége, keresse személyi
edzőinket, várjuk szeretettel stúdiónk-
ban! Bővebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál!

Sujanová érkezett
Megerősítette keretét az Euroligá-
ban szereplő női kosárlabdacsapat.
A SEAT UNI SZE-Győr egyéves szer-
ződést kötött Edita Sujanovával, aki
az USK Praha együttesétől érkezett
a klubhoz. A 26 éves, négyes és ötös
poszton bevethető játékos állandó
cseh válogatott, tagja volt a 2010-
ben világbajnoki ezüstérmet szer-
zett csapatnak is. Sujanova lesz a
csapat negyedik légiósa.
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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
Az előrejelzések szerint városunkban 23 fok
lesz a maximum hőmérséklet pénteken,
szombaton és vasárnap. Az esőnek pénteken
van a legnagyobb valószínűsége, de az egész
hétvégén felhős időre számíthatunk. A Bala-
tonon nyaralók pénteken valószínűleg megáz-
nak, legalábbis az északi parton, Csopak, Ba-
latonfüred környékén nagy az eső valószínű-
sége, de Siófokon sem lesz igazi fürdőidő. A
Balaton vize lapzártakor 19 fok körül mozgott,
ez sokkal nem is emelkedik sajnos a közeli na-
pokban. A környező nagyvárosokban, Po-
zsonyban és Bécsben is  a győrihez hasonló
hőmérsékleteket tapasztalhatunk. Prágában
ennél is hűvösebb, esősebb napokat jósolnak
a szakemberek.  

KOS
Eljött a tettek ideje. Amire figyeljenek, hogy
terveiket csak lépésről lépésre érdemes vég-
hezvinniük, különben a nagy kapkodásban elvesznek
a részletek. Bármennyire nem szeretnének sokat dol-
gozni, még egy kicsit tartsanak ki, aztán jöhet a pihe-
nés. Párjukra figyeljenek oda jobban.

BIKA
Ráfér egy kis pihenés. Elemezzék az elmúlt
időszak eredményeit, rájönnek majd, hogy
nem kis dolgot hajtottak végre. Megérdemlik most
a pihenést, a nyaralást. Ne sajnálják magukra köl-
teni pénzüket, nem árt egy kis kényeztetés.

IKREK
Tele vannak energiával. Új terveiket most érde-
mes elkezdeni, ne sajnáljanak energiát fek-
tetni az új célokba. Családjuktól támogatást kapnak,
csak beszéljenek meg velük mindent. Ideje rendezniük
elfojtott lelki problémáikat is.

RÁK
Ne csináljanak maguknak mindenből lelkiis-
mereti problémát, nem minden úgy van,
ahogy azt gondolják. Élvezzék a szabadságot, és töltekez-
zenek fel. Családjuk támogatja önöket. Vigyázzanak az ét-
kezésre, gyomruk most felettébb érzékeny lehet.

OROSZLÁN
Mérlegeljék az eddig elvégzetteket, és csak ez-
után vágjanak bele új terveikbe. Ideje tiszta
vizet önteni poharukba, zárjanak le minden múltbeli
sérelmet, ügyet, és csak a jövővel foglalkozzanak most.

SZŰZ
Túlaggódják magukat. Mindent százszor
átrágnak, elemeznek, holott legjobb tu-
dásuk szerint végezték eddig is dolgaikat. Engedje-
nek végre egy kis szabadságot maguknak, keresse-
nek valamit, amiből erőt meríthetnek.

Horoszkóp
MÉRLEG
Legnagyobb gondja most a párkapcsolat. Ha
van, azért, ha nincs, azért. Gondolják végig,
mit szeretnének, és a szerint cselekedjenek. Álljanak ki
véleményük mellett, és ne kössenek kompromisszumo-
kat, mert megbánhatják. Étkezésükre sem árt figyelni.

SKORPIÓ
Lazítsanak. Nem tudnak előrelépést tenni
sem a munkában, sem a magánéletben. Ha
idegeskednek ezen,  magukkal és szeretteikkel tesznek
rosszat. Ha diétázni szeretnének,  tegyék meg. Ne ter-
vezzenek, ne hozzanak jelentős döntéseket.

NYILAS
Ideje rendet tenni magánéletükben. Rendsze-
rezzék terveiket, és ne kapkodjanak, mert a
végén nem tudják megvalósítani vágyaikat. Viszont le
kell ezért mondaniuk valakiről vagy valamiről, és nem
mindegy, hol hozzák ezeket az áldozatokat. 

BAK
Magánélete zsákutcába került. Engedjék el
a múltat, vonják le a tanulságokat és tá-
madjanak fel újra. Ha nem ezt teszik, hosszú időre
beleáshatják magukat a negatív érzésekbe. Csak
önökön múlik, melyik utat választják. 

VÍZÖNTŐ
Útja végre körvonalazódik. A sok terv el-
árasztotta eddig gondolataikat, és most
végre látszik, mi az, ami megvalósítható ezekből. Ne
késlekedjenek, egy új üzlet, új kapcsolat, a régi kap-
csolatok megújítása most időszerű.

HALAK
Bizony ráfér a pihenés. Ne foglalkozzanak
most fontos ügyekkel, kicsit élvezzék a nyarat,
a pihenést, a lazítást. Élvezzék családjuk társaságát, és
próbáljanak erőt gyűjteni az elkövetkezendő időszakra.
Figyeljenek az étkezésre, ne egyenek össze mindent.

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Először fordult elő, hogy Győri Szabó
József nótaénekes nem tudott el-
jönni egy meghirdetett nótaestre a
Marcal étterembe. A lelkével, élmé-
nyeivel, minden idegszálával Győr-
Gyirmóthoz kötődő művészt kórházi
betegágyán, Budapesten értük utol.

Hogy van, művész úr?
Köszönöm, öröm volt az életem, a beteg-
ségemmel és más szomorú dolgokkal
nem foglalkozom. Nagyon fáj, hogy nem
tudtam fellépni Győrben, abban a város-
ban, ahol három hónapos korom óta
éltem és Gyirmóton az emberek többsé-
gének ma is tudom a nótáját.

Tehetünk egy próbát?
Szívesen. Emlékszem, a két éve el-

hunyt Radics Zoli barátom mindig azt
énekelgette és azt kérte tőlem is, hogy
„Nincs senki olyan szép, nincs senki
olyan jó, mint az én anyám.” Radics Ernő
azt szerette, hogy „Úgy szöknek az évek,
mint a tűnő álom.” A Horváth testvérek
édesapja, a Feri pedig „Amikor az édes-
anyám imakönyvét utoljára kérte” kez-
detű nótától tudott elérzékenyülni. Az
egy éve meghalt Szabó Pista nótája
pedig az volt, hogy „Galambszívet örököl-
tem az édesanyámtól”. Folytassam?

Magyar nóták a betegágyról
Nem akarom, hogy elfáradjon. Be-

szélgetésünk elején még gyengébb volt
a hangja. Most meg énekelni hallom.

A jó nóta fölvidítja az embert, úgy lát-
szik, a hangot is megerősíti.

A felidézett nóták mindegyikében
benne volt az édesanya. Miért róla
szóltak ezek a nóták?

Az embernek különös kötődése van
az édesanyjához. A magyar nóta alkal-
mas arra, hogy ezeket a mély érzéseket
mindenki számára érthető, sokszor meg-
rendítő módon kifejezze.

Mostanában azonban nincs di-
vatja a magyar nótának. A fiatalok
nem is ismerik ezeket a dalokat.

Majd öt, tíz év múlva újra visszajön a di-
vatja. Nem véletlenül volt népszerű, az
ember lelkéhez tudott szólni, az ember lel-
kéből fakadt. Az ilyen műfaj nem veszik el.

Kitől tanult énekelni?
Édesapám volt a legjobb nótás Gyir-

móton. Sokan ajánlották, hogy legyek
énekes, mert az én lelkemben is benne
van a nóta.

Nem Gyirmóton született, hogyan
került oda egyáltalán?

Turán születtem, a szüleim dinnyések
voltak, s három hónapos koromban át-
költöztünk Gyirmótra, mert ott voltak a
legjobb dinnyeföldek. Gyirmóton gyere-
keskedtem, oda jártam iskolába, ott
éltem át a háborút, az első randevút, ott
szerettem meg a folyót, a vizet, ott tanul-

tam horgászni, halászni, ott kötöttem ba-
rátságokat, oda húz vissza most is a szí-
vem. A nótákkal bejártam a világot a ma-
gyarlakta, határon túli területektől Né-
metországon át Amerikáig. Felejthetet-
len élményként azonban mindig Gyirmót
marad. Nemrég beszéltem telefonon
Szabó Jenő barátommal innen a beteg-
ágyról, jólesett hallani a hangját, vissza-
vitt időben és térben arra a vidékre, ahon-
nan származom. Rájöttem, hogy bárhol
nótáztam a világon, tulajdonképpen min-
dig a gyirmótiaknak énekeltem.


