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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

7. oldal „Az országban itt a legnagyobb a valószínűsége annak,
hogy aki beregisztrál, az állást kap” – hangzott el a munkaügyi köz-
pont tájékoztatóján. Kiderült, a mezőgazdaságban és építőiparban dol-
gozók mellett a vendéglátó-ipari, illetve fém ipari szakemberekre, köny-
nyűipari gépek kezelőire és gyártósor melletti dolgozókra, kereske-
delmi és szolgáltatási dolgozókra van a legnagyobb igény.

29. oldal Fűzy Ákos egy éve vette át az UNI
Seat Győr vezetőedzői posztját, bemutatkozó sze-
zonja pedig kiválóan sikerült. Az év edzőjének is
megválasztott szakember a bravúrral elhódított
bajnoki címről és a következő idényről is nyilatko-
zott lapunknak. 

3. oldal Nem okozott fennaka-
dást Győrben a hétfő óta műkö dő
új betegirányítási rendszer. A há-
ziorvosok szerint a városban élők-
nek nem is fog, hiszen számukra
gyakorlatilag semmi sem változik.

4. oldal Míg az országos átlag
szerint a személyi sérüléses bal-
esetek 10, addig megyénkben 13
százaléka történik alkoholos befo-
lyásoltság alatt álló sofőrök miatt.
A rendőrség razziázott az utakon.

Meleghelyzet
22–23. oldal Vendégszerető emberek, bájos
falvak, lovas túrák és megannyi ízes csemege –
utazás mellékletünkben az Őrségbe és a Bala-
tonra kalauzoljuk el olvasóinkat.

Képriportunk a 21., írásunk a 3. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

intézménybe – köztük a Győri Anya-, Csecsemő- és
Gyermekotthonba is – mintegy 5.000 adományt jut-
tattak a Provident Pénzügyi Zrt. önkéntesei. A cso-
magba könyveket, játékokat egyaránt raktak a rászo-
ruló gyerekeknek.

30 20 ezer látogató járt már az Audi Hungaria Motor Kft.-
nél. A vállalathoz látogatók betekintést nyerhetnek
a motor- és járműgyártás csúcstechnológiájú folya-
mataiba. A cég vezetése büszke rá, hogy ennyien
érdeklődnek tevékenységük iránt.

NAPRÓL NAPRA

Június 29.

Június 30.

Július 1.

Július 2.

Július 3.

Július 4.

Július 5.

Fosztogatás. Hatfős társaság 16
millió forintnyi árut lopott el egy Hűtő-
ház utcai raktárépületből. A bűncse-
lekmények tippadója egy biztonsági
őr volt, aki szolgálatot teljesített a rak-
tárbázison.

Igazgatóváltás. A közmunkaprog-
ramban elkövetett hibák miatt vissza-
vonták  Janák Emil , az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság igazgatójának veze-
tői megbízatását, feladatait megbízott
igazgatóként Németh József látja el ha-
tározott ideig szóló megbízás alapján.

Koncert. Mága Zoltán és zenekara
adott ízelítőt magyar zeneszerzők és a
zeneirodalom klasszikusainak művei-
ből a víziszínpadon. A hegedűművészt
a 8. Czinka Panna Kultúrest szervezői
hívták meg a városba.

Korlátozás. Forgalomkorlátozásra
kell számítaniuk az autósoknak a
Szent István úton a Kazinczy-gimná-
zium és a Hild építőipari szakközépis-
kola között. A GYŐR-SZOL Zrt. a több
mint 40 éves távhővezetéket cseréli.
De közművezeték-építési munkák
miatt lezárták a Teleki utat is a Bástya
és Apáca utcák között.

Tűz. Mintegy öthektárnyi lábon álló
gabona égett le Győr határában, a be-
csült kár egymillió forint. A terüle-
ten éppen munkagépekkel dolgoztak,
ami kor a búzamező lángra lobbant.

Rongálás. Jelentős esztétikai, és
mintegy 60 ezer forintos anyagi kárt
okoztak azok, akik az Erzsébet liget-
ben három gesztenyefa törzsét kitör-
ték. A GYŐR-SZOL Zrt. megtette a fel-
jelentést a rendőrségen.

Autóbuszteszt. Végéhez közelít a
Kisalföld Volán legújabb busztesztje.
A társaság utasai a 7, 17, 17A és 17B
járatokon találkozhattak a klímával el-
látott Citadell 19-cel. 

Győrben épül
meg a logisz -
tikai park
Győrben épül meg az
Audi gyárbővítéséhez
kapcsolódó logisztikai
park, amelynek hely-
színére korábban
Gönyű és Pozsony is
pályázott. Lőre Péter,
az Audi kommuniká-
ciós igazgatója közölte,
gazdaságossági szem-
pontok miatt döntöt-
tek Győr mellett. 
A 150-200 ezer négyzet-
méteres logisztikai
park első eleme mint -
egy 50 ezer négyzetmé-
teren terül el, jövő év
közepén lesz kész, és
több száz embernek
biztosít majd munkale-
hetőséget.

Ötezren 
látták a Goya-
kiállítást
Mintegy ötezer látoga-
tója volt a napokban
zárult Goya-kiállítás-
nak a Városi Művészeti
Múzeumban. Grászli
Bernadett igazgató sze-
rint ez is szép ered-
mény, ugyanis csök-
kent hazánkban a mú-
zeumba járási kedv, a
trend pedig a városban
is érezhető. A 120 réz-
karcot a bajor Bam-
berg városában élő Ri-
chard H. Mayer magán-
gyűjtő és galériatulaj-
donos kölcsönözte
Győrnek. 

Vállaljanak felelősséget
a jövő építéséből, és fo-
lyamatosan fejlesszék
magukat – erre kérte dr.
Cseh Sándor dékán a
Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai-karán
diplomát kapott hallga-
tókat. Az alma matertől
több mint 500 hallgató
köszönt el. Az ünnepi ta-
nácsülésen professzor
dr. Borhidi Attila egye-
temi tanár, akadémikus-

nak, valamint Röck
Samu testnevelő tanár,
mesteredzőnek az Apá -
czai-emlékérem arany
fokozatát ítélte oda a kari
tanács, dr. Gál Zoltán fő-
iskolai tanárnak pedig
Apáczai-emlékplakettet
adományoztak. Mester-
tanári címet kapott Hor-
váth Viktorné és Rev.

Mcnamara Gerard nyelv-
tanár. Pedagógus Szol-
gálati Emlékéremben dr.
Csóka Géza és dr. habil.
Kováts-Németh Má ria
főiskolai tanár, Öveges
Kálmán Emlékéremben
pedig Kissné Zseli
Blanka, az Öveges Kál-
mán Gyakorló Általános
Iskola szakvezető tanára
és Vogl Ágnes gyermek-
otthon-vezető részesült.
A Széchenyi István Egye-

tem Petz Lajos Egész-
ségügyi és Szociális Inté-
zet mintegy 30 végzős
hallgatóját is a múlt hét-
végén búcsúztatták. Elő-
ször avattak ápolás és
betegellátás szakon dip-
lomás szülésznőket, va-
lamint szociális és közös-
ségi terepgyakorlat-ve-
zetőket.

Diplomások lettek
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Útfelújítás
Kismegyeren
Befejeződött Kismegyeren a Sólyom utca burkola-
tának felújítása az Arató utca és Mohi utca közötti
szakaszon. Simon Róbert Balázs alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselője kezdeménye-
zésére az Arató utcában, az általános iskola előtti
járda is új burkolatot kapott mintegy 50 méteren, az
autóbusz-megállóban pedig aszfaltburkolatú leszál-
lóhelyet alakítottak ki. A munkálatokat Győr Megyei
Jogú Város Útkezelő Szervezete bonyolította le.
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Tessék szombaton korán
kelni és elmenni Révfü-
löpre, átúszni a Balatont!
Most vagy soha, mert ki
tudja, hogy a körülmények
mikor lesznek megint eny-
nyire ideálisak. Azt mondják
a meteorológusok meg a
szervezők, hogy szél semmi,
a víz 28 fok, és egymást érik
majd a szőlőcukorral meg
ásványvízzel megpakolt pi-
henőhajók egészen a boglári
strandig. A vízállás olyan
alacsony, hogy már csak öt
kilométer az egész, kániku-
lai kirándulásnak elkép-
zelni sem lehet vonzóbb
távot. A sapkát, krémet, nap-
szemüveget és fürdőrucit
senki ne hagyja otthon.  
Azt persze nem ígérem, hogy
én is ott leszek. A körzeti or-
vosom szerint görögkórom
van, ami nem súlyos, de el-
lustítja és melankolikussá
teszi az embert. Kizárólag ká-
nikulában tör rám, ilyenkor
a Nap a Canis Major, a Nagy
Kutya csillagkép legfénye-
sebb csillagával, a Szíriusszal
együtt kel, és úgy süt,
mintha lenne alatta bármi
új. Nekem meg muszáj egész
nap a saját hűtőszekrényem
közelében maradni, mert az
ouzo ihatatlan jég nélkül. 
A forró napok okozta lusta-
ságnak és melankóliának
haszna is van, engem pél-
dául töprengésre késztet.
Hány fok lehet most a de-
mokrácia bölcsőjében, Kré-
tán? Vagy mondjuk Szudán-
ban, bantu sorstársaink fű-
kunyhójának nappalijában?
Lehet, hogy mi, északiak el-
hamarkodottan ítélkezünk a
déliek életstílusáról? Ha igaz,
hogy a hőhullámok minde-
nütt egyre gyakoribbak,
hosszabbak és durvábbak,
akkor a Föld bölcs és serény
vezetői miért nem látják
közös bajnak a globális fel-
melegedést? Vajon mit csinál
tízezer ember Balatonboglá-
ron, egy szál vizes fürdőnad-
rágban? 
Gaál József    

Nagy Kutya

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Nem okozott fennakadást Győrben a
hétfő óta működő új betegirányítási
rendszer. A háziorvosok szerint a vá-
rosban élőknek nem is fog, hiszen szá-
mukra gyakorlatilag semmi sem válto-
zik, a Petz-kórház főigazgatója szerint
pedig hosszú távon kifejezetten elő-
nyös helyzetbe kerülnek a győri bete-
gek ebben az ellátási struktúrában.

Különböző szintű ellátásokat hatá-
roztak meg az egyes kórházak szá-
mára, s a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház, mint a nyugat-dunántúli régió
vezető intézménye szinte minden or-
vosszakmai csoportban a legmaga-
sabb besorolást kapta – magyarázza
az új rendszer lényegét dr. Tamás
László János főigazgató főorvos. – Ez
alól kivétel a gyermek intenzív ellátás
kettes szintje, amit egyáltalán nem
érzek indokoltnak, így nem is hagyjuk
annyiban. Ezenkívül csak néhány
olyan szakterület legmagasabb szintű
szakmai ellátása került más intéz-
ményhez – például bőrgyógyászat,
szemészet, infectológia, mellkassebé-
szet –, amely a hozzánk tartozó 1,3
millió ellátottnak egy százalékát sem
érinti. Vigyázat, nem arról van szó,
hogy egyáltalán nem kapnak nálunk
az előbb felsorolt eseteknél ellátást a
betegek, csak arról, hogy bizonyos na-
gyon speciális beavatkozásokat más-
hol végeznek el. 

A korábbihoz képest hogyan válto-
zik ezzel a Petz-kórház ellátási kör-
zete?

Mivel itt történik szinte minden or-
vosszakmai ágazat hármas progresz-
szivitási szintű ellátása, jelentősen bő-

vült a kör. Az eddigi győri, pannon-
halmi és téti kistérség mellett a csor-
nai kórház aktív ágyainak megszünte-
tésével az ott élők gyógyítása is a mi
feladatunk lesz, ide értve azt a 30 bel-
gyógyászati helyet is, amely fizikailag
Csornán maradt, de amely szervezeti-
leg a mi kórházunkhoz tarozik. De hoz-
zánk küldik majd a jövőben Bana, Bá-
bolna, Mosonmagyaróvár, sőt, a sop -
roni vagy kapuvári körzet egy részéről
is azokat a pácienseket, akiknek a ke-
zelését a helyi intézmények nem tud-
ják ellátni.

Jó lesz ez nekünk? Jó lesz ez a kór-
háznak?

A rendszer átalakítása összességé-
ben hivatalossá teszi az eddig infor-
málisan létező betegutakat. Eddig is
mindenki tudta, hogy egy kritikus ese-
tet hol tudnak leg-
jobban ellátni. Az or-
vosok tudták, melyik
kórházban vannak
megfelelő műszerek,
hol dolgozik az adott
területet legjobban
ismerő kolléga, s ha
kellett, oda küldték a
pácienst. Most szen-
tesítik a kialakult gyakorlatot, s ezzel a
betegek jól járnak. A kórházak pedig
azzal járnak jól, hogy a legálisan ellá-
tottak után megkapják a finanszíro-
zási forrást, a gyógyítás elismert költ-
ségének meglesz a fedezete. Persze,
sérültek érdekek a besorolások meg-
állapításánál, de a győri intézmény, és
ezen keresztül a győriek a változás
nyertesei. A Petz a térség vezető
egészségügyi központja, van perspek-
tívája a fejlődésének, az ország egyik
legfontosabb kórháza.

Az új feladatok ellátásához na-
gyobb létszámra is szükségük lesz?

Önmagában az új rendszer nem
igényel létszámfejlesztést, erre inkább
azért van szükség, mert az elmúlt
években drasztikusan – mintegy ezer
fővel – csökkent a dolgozók létszáma.
Már a megyei önkormányzat is jóvá-
hagyott 68 státust, s a jelenlegi fenn-
tartó is úgy nyilatkozott, hogy plusz-
források megjelenésével lehetőség
lesz a létszámfejlesztésre. Márpedig
az előbb elmondottakból az követke-
zik, hogy lesznek pluszforrások.

A főigazgató szerint az átalakítás a
háziorvosi szinten sem jelent fennaka-
dást, hiszen az alapellátást biztosító
kollégák eddig is szakorvoshoz küld-
ték azokat, akiket ők maguk nem tud-
tak kezelni, a szakorvosok pedig tisz-

tában voltak és vannak vele, hol talál-
nak megfelelő fekvőbeteg-ellátást a
pácienseiknek. Ezt erősítette meg dr.
Tardos Károly háziorvos is: – Bár az
ígért írásbeli tájékoztatás hozzánk
még nem érkezett meg, az interneten
fent vannak az új információk, térké-
pek, s egyébként, ahogy eddig is, mi
a győri kórházba irányítjuk a betege-
ket. A változás sem Győrt, sem a von-
záskörzetét nem érinti, a megszokott
utakon a megszokott helyekre jutnak
a páciensek.

Új utakon a betegellátás

Szentesítik a kialakult
gyakorlatot, s ezzel 

a betegek jól járnak
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Hagyomány városunkban, hogy
Semmelweis Ignác születésé-
nek évfordulójához kötődően
köszöntik a győri egészség-
ügyben és szociális ágazatban
dolgozókat. Az ünnepségen
adták át a „Győr Város Egész-
ségügyéért” és a „Győr Város
Szociálpolitikájáért" díjakat is.

A Semmelweis-nap az egészségügyi
és szociális területen dolgozók ün-
nepe. Őket köszöntötte Borkai Zsolt
polgármester, aki úgy fogalmazott,
Semmelweis Ignác példát adott ne-
künk elhivatottságból, becsületből,
emberszeretetből. A jelen Semmel -
wei sei köztünk élnek, nap mint nap ta-
lálkozunk velük az orvosi rendelőkben,
a kórházakban vagy a patikákban.
Sokszor természetesnek vesszük,
hogy ott vannak, természetesnek
vesszük, hogy segítenek nekünk, elfe-
lejtjük megköszönni a vizsgálatot, a di-
agnózist, a törődést és a jó szót. A pol-
gármester emlékeztetett arra, hogy az
önkormányzat sokat tesz az egész-
ségügy és a szociális ellátások fejlesz-

Kitüntetések a városi Semmelweis-napon
téséért. Rendelők újulnak meg, a
város támogatja a szakembereket, és
erős szociális hálót tart fent. Mindez
azonban kevés lenne az egészség-
ügyben és a szociális ágazatban dol-
gozók nélkül – hangsúlyozta Borkai
Zsolt.

Az ünnepségen dr. Végh Klára fő-
orvos tartott megemlékezést Sem-
melweis Ignácról, az orvosról, aki fel-
ismerte, hogy a gyermekágyi lázat
éppen az orvosok okozzák a fertőtle-
nítetlen kezükkel. 1847 tavaszán a
klórmeszet választotta fertőtlenítő-
szerként, majd kötelezővé tette mun-
katársainak a klóros kézmosást.
Ennek hatására a gyermekágyi lázban
történő elhalálozás aránya jelentősen
csökkent az osztályon.

Az ünnepségen Borkai Zsolt pol-
gármester és dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester kitüntetéseket adott át.
„Győr Város Egészségügyéért" díj-
ban részesült néhai dr. Bárdosi Ká-
roly, aki 47 éven át gyakorolta a házi-
orvosi hivatást, és dr. Pesztenlehrer
István háziorvos, aki kezdeménye-
zője volt Győrben és környékén az irá-
nyított betegellátási rendszer meg-
szervezésének.  „Győr Város Szociál-
politikájáért” díjat kapott dr. Hartainé

Veszprémi Edit, az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény osz-
tályvezető ápolója és Németh Fe-
rencné, az Anya-, Csecsemő- és
Gyermekotthon gyermekvédelmi
ügyintézője.

Győr Város Ezüst Emlékérmében
részesült a Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Központja az intéz-
mény 15 éves, valamint a Hajléktala-
nokat Segítő Szolgálat az intézmény
20 éves fennállásának évfordulója al-
kalmából. Az ünnepség jutalmak át-
adásával zárult, melyeket Borkai Zsolt,
dr. Somogyi Tivadar és Páternoszter

Piroska, a humánpolitikai főosztály ve-
zetője nyújtott át az ágazat kiemel-
kedő munkát végző dolgozóinak.

A városi ünnepséget megelőzően
az Egészséges Nemzedékért Alapít-
vány és a Győr-Szigetiek Baráti Köre

tartott megemlékezést a Radnóti úti
gyermekorvosi rendelőnél, ahol meg-
koszorúzták Semmelweis Ignác Fülöp
emléktábláját, Borkai Zsolt polgár-
mester pedig Szigethy Attila Ezüst
Emlékérmet adott át dr. Garab Endre
gyermeksebész főorvosnak az egész-
ségügy területén nyújtott kiemelkedő
munkásságáért.

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Míg az országos átlag szerint a
személyi sérüléses balesetek
10, addig megyénkben 13 száza-
léka történik alkoholos befolyá-
soltság alatt álló sofőrök miatt.
Sajnos az eredmény rosszabb,
mint tavaly ilyenkor, ezért a
rendőrség indokoltnak tartotta,
hogy rendkívüli akció keretében
ellenőrizze az autósokat: a na-
pokban Győr egyik forgalmas
csomópontjában több mint 400
sofőrrel fújatták meg a szondát.

Egyesek balesetre, mások bankrab-
lásra gondoltak, amikor meglátták a
napokban a Teleki és a Bajcsy-Zsi-
linszky út kereszteződésénél a rend-
őröket. Perjámosy István alezredes,
megyei közlekedésrendészeti osztály-
vezető közölte, a nem mindennapi ak-
cióval az ittas vezetés veszélyeire akar-
ták felhívni a figyelmet. Az általános el-
lenőrzéseken túli, koncentrált intézke-
désre azért volt szükség, mert me-
gyénkben nőtt az alkoholos befolyá-

soltság alatt állók okozta balesetek
száma.

Az alezredes kifejtette, a rendőrség
folyamatosan elemzi és értékeli a bal-
eseteket, hozzátette, a tavalyinál rosz-
szabb eredmények indokolták, hogy a
rendőrség rendkívüli akciót indítson.

A mintegy 40 percig tartó akció
során a rendőrök 436 sofőrrel fújatták
meg a szondát, valamint néhány szó-
ban figyelmeztették a járőrök a közle-

kedőket az ittas vezetés veszélyeire.
Az egyik autót vezető Schmertz Gé-
záné lapunknak elmondta, kelleme-
sen csalódott, mikor megtudta, miről
van szó. Örült az akciónak, mert ő is
ellenzi, hogy valaki ittasan üljön a
volán mögé. Pellák József és felesége
szerint más úgy közlekedni, hogy tud-
ják, figyelnek rájuk. „Biztonságban
érzi magát így az ember” – jegyezte
meg a férj.

A kora délutánra fókuszáló akció
során egy szonda sem színeződött el.
Az időpont azért érdekes, mert egy
felmérés szerint a személyi sérüléses
balesetek 28 százaléka a 12–18 órai
időszakban történik – jegyezte meg
Perjámosy István. Az alezredes hang-
súlyozta, az ellenőrzések a jövőben fo-
lyamatosak lesznek, az akció második
részében célirányosan az éjszakai
órákban, szórakozóhelyek és vendég-
látó-ipari egységek környékén buk-
kannak majd fel a rendőrök.

Perjámosy István rámutatott, „az
akció célja, hogy az emberek találkoz-
zanak a szondáztató rendőrrel, a köz-
lekedőkben tudatosodjon, bármikor
számíthatnak rendőri ellenőrzésre,
nem kerülhetik el azt. Nem büntetni
akarunk, hanem azt szeretnénk elérni,
hogy eszébe se jusson annak volán
mögé ülni, aki alkoholt fogyasztott.”

Aki 0,8 ezrelék feletti véralkohollal
közlekedik, bűncselekményt követ el,
melynek szankciója akár egy évig ter-
jedő szabadságvesztés is lehet. Aki ez
alatti alkoholos befolyásoltság alatt
közlekedik, 150–200 ezer forintos köz-
igazgatási bírsággal sújtható.

Razzia: több százan fújták a szondát
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GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Adásvételi megállapodás szü-
letett a győri ipari parkot mű-
ködtető Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft. magyar és osztrák–
olasz tulajdonosa között. Az
egyezség szerint az alapítás óta
40 százalékos részt birtokló
magyar fél jelenlegi képviselője,
a Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. megvásá-
rolja a szintén a megalakulás
óta 60 százalékban tulajdonos,
ausztriai székhelyű IPG Indust-
riepark Győr Projektierungs
GmbH tulajdonrészét.

Sági Géza, a GYŐR-SZOL
Zrt. el nök-vezérigazgatója a
tranzakciót azzal indokolta,
hogy míg a park megalapításá-
nak idején kézenfekvő és szük-
séges megoldás volt a hasonló
beruházások működtetésében
korábban tapasztalatot szer-
zett, és jelentős tőkét biztosító

külföldi partner bevonása,
addig mára mindkét feltétel biz-
tosíthatóvá vált hazai forrásból.
Az elnök-vezérigazgató úgy
vélte, az ipari park kedvező
adottságait és a GYŐR-SZOL
által biztosított gazdasági hát-
teret kihasználva további jelen-

A GYŐR-SZOL Zrt. lesz
az ipari park tulajdonosa

tős fejlesztések valósíthatóak
meg a területen, és lehetősé-
get lát a piaci szegmensek kö-
rének bővítésére.

Az adásvétel a győri ipari park
napi működését nem befolyá-
solja, a letelepedett cégekkel ki-
alakult kapcsolatokat, az érvény-
ben lévő szerződéseket nem
érinti, a Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft. továbbra is ma gas szín-
vonalon látja el a működ tetéssel
összefüggő feladatait.

Sági Géza elnök-vezérigaz-
gató az osztrák–olasz tulajdo-
nosnak megköszönte az elmúlt
két évtizedben végzett közös
munkát, melynek eredménye-
képpen létrejött Magyarország
legsikeresebb ipari parkja. Az
együttes erőfeszítéseknek kö-
szönhetően kialakult, és töretle-
nül fejlődik Győr keleti szélén
egy modern ipari övezet. 

2012. június 30-án 104 ön-
álló telephely létezett a győri
ipari parkban, ebből 85 letele-

pedő már fizikailag
is kiköltözött a
parkba. A város
kedvező föld rajzi
elhelyezkedésé-
nek és az ipari tra-
dícióknak köszön-
hetően olyan nagy
nemzetközi vállala-
tok telepedtek le a

győri ipari parkban, mint a Ne -
mak vagy a REHAU. Napjaink-
ban a letelepedett cégek több
mint fele már magyar tulajdonú
vállalkozás, így olyan sikeres
hazai cégek működnek a park-
ban, mint a Vill-Korr Kft. vagy a
Borsodi Műhely Kft.

Terjeszkedés 
a médiapiacon
Megszerezte a többségi tulaj-
donrészt a Revita Televízió Zrt.-
ben a GYŐR-SZOL Zrt. A helyi
televízió megvásárlásával az a
célja a társaságnak, hogy a
Győr Plusz hetilappal, annak
online verziójával, illetve a Győr
Plusz Rádióval együtt az írott és
az elektronikus sajtó minden
szeletét lefedje, és egy egysé-
ges arculatú médiacéget hoz-
zon létre. Sági Géza vezérigaz-
gató elmondta, a jelenleg a vál-
lalat érdekeltségébe tartozó saj-
tótermékek, valamint a média
és kommunikáció osztályon
dolgozó munkatársak több-
sége a közeljövőben a megvá-
sárolt társaságba kerülnek át.
Hozzátette azt is, az új tulajdo-
nosok elkötelezettek a televízió
fejlesztése mellett. 

Új igazgató
Szombati Bertold lett a GYŐR-
SZOL Zrt. új ingatlangazdálko-
dási igazgatója, miután elődje,
Somogyi Róbert közös meg-
egyezéssel távozott a cégtől. Az
új vezető korábban egy megyei
közszolgáltató cégnél dolgozott.
Mostantól az ingatlangazdálko-
dás, a piacok, a parkolók, a te-
metők és a sportlétesítmények
üzemeltetése tartozik hozzá. 

A zrt. megvásárolja
az osztrák–olasz 
tulajdonos részét
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FÓKUSZBAN HÍREK

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

„Gyorsnak, pontosnak és tény-
szerűnek kell lennie a kommuni-
kációnak veszélyhelyzetek ese-
tén is. Meg kell előzni a kérdése-
ket, ha mi adjuk az információt el-
sőként, nagyobb esély van arra,
hogy elkerüljük a félreértéseket”
– mondta Dobson Tibor tűzoltó
dandártábornok, a Belügymi-
nisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság hiva-
talvezetője a veszélyhelyzeti
kommunikáció sajátosságairól
tartott rendhagyó fórumon.

„Iszaptároló szakadt át Ajka települé-
sen, amelynek következtében több
ezer köbméter barna iszap ömlött ki
Kolontár településre. A helyszínre
nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a
katasztrófavédelem, a rendőrség és a
polgári védelem erői. Elkezdődött az
érintett lakosság biztonságba helye-
zése, a súlyos környezeti károk meg-
előzése. A kiömlés következtében egy
lakott területen kívüli gázvezeték is sé-
rült. A helyszíni mentést az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
irányító törzse vezeti. A barna iszap
bőrrel érintkezve lúgos hatást vált ki,

Kríziskommunikáció: a felelősség
az információ birtokosáé

ezért bő vízzel le kell mosni, hogy ez-
által semlegesítsük. Az iszappal
szennyezett ruha azonnali lecserélése
ajánlott” – olvashattuk a rövid, de
tényszerű információt 2010. október
4-én, a vörösiszap-katasztrófa napján
a Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságának
honlapján. A tragédiát követően
szinte óránként friss információ jelent
meg a portálon, több sajtótájékozta-
tót tartottak a helyszínen, Dobson
Tibor pedig a sajtó képviselőinek be is
mutatta a baleset helyszínét. Mindezt

azért, hogy a sajtóban megelőzzék a
szárnyra kapott pletykákat, a médiá-
ban csakis hiteles információk jelenje-
nek meg az esetről.

Hasonló szituáció bármikor bekö-
vetkezhet, s az ilyen esetek kommuni-
kációjára is időben fel kell készülni.
„Azért, hogy a védelmi bizottság tagjai
a megfelelő időben, megfelelő szemé-
lyekhez tudjanak szólni, tartottunk
egy tájékoztatót, ahova olyan szakem-
bereket hívtunk, akik a kríziskommu-
nikációt nap mint nap gyakorolják” –
mondta a dr. Széles Sándor, a fóru-

mot szervező Megyei Védelmi Bizott-
ság elnöke. Hozzátette: javítani szeret-
nék a kommunikációt a lakossággal,
krízishelyzetben szeretnék, ha az em-
berek pontosan értesülnének az ese-
ményekről, amik alapján tudnának tá-
jékozódni. „Nem dezinformációkat,
bulvárhíreket, hanem létező helyze-
tekről valódi információkat kapnának”
– hangsúlyozta.

A rendkívüli fórumon Dobson
Tibor elmondta, csakis tényszerű és
felelősségteljes tájékoztatással lehet
elérni, hogy hiteles információk kerül-
jenek ki a sajtóba. „Meg kell előzni a
kérdéseket, ha mi adjuk az informá-
ciót elsőként, nagyobb esély van arra,
hogy elkerüljük a félreértéseket” –
mutatott rá az előadó. A dandártábor-
nok szerint a legfőbb felelősség az in-
formáció birtokosán van, neki kell kez-
deményeznie, majd a sajtó hozzáteszi
azt a módszertant, amivel lehet tálalni
a történetet. Dobson Tibor azt
mondta, a legfontosabb elv, hogy a
munkásságuknak a köz szolgálatára
és a lakosság érdekében kell történ-
nie, amihez elengedhetelen a kommu-
nikációs terv előkészítése, a megfe-
lelő felkészülés, valamint a sajtó és a
kommunikátor közti bizalom megléte.
Hozzátette, a kríziskommunikációt
lehet és kell is tanulni.

szerző: zoljánszky alexandra

Bemutatták, hogy hol tart a marcalvá-
rosi aluljáró felújítása. Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő téves
sajtóhírekre reagálva kifejtette, nem
azért festették le a falakat, hogy aztán
csak graffitisekre bízzák a dekorálását,
hanem azért, hogy többek között kép-
zőművészetis diákok alkotásai kerülje-
nek a most még üres felületekre szep-
tembertől. Igaz, hogy lesznek graffitik
is az aluljáróban, de ezeket a Városi
Művészeti Múzeum felügyeletével fes-
tik majd fel – jegyezte meg a képvi-
selő. Reményeik szerint csak ezek a
„falfirkák” kerülnek majd az aluljáróra,
de felkészültek az illegálisan festőkre
is, a falak egy részét ugyanis graffiti el-
leni védelemmel látják el, 6-8 lemo-
sást bírnak majd ki.

Graffiti elleni védelem
az aluljáróban

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szerve-
zet vezetőjének tájékoztatása szerint az
idei lakóutcaprogram részeként újítják
fel az aluljárót. Mint mondta, az eddigi
munkálatok során számos problémát
kellett orvosolni: például a falak tele
voltak graffitikkel, a lábazatot pedig a
téli fagy és a sózás megrongálta. A fel-
újításnál nem csupán az esztétika, de
az időtállóság is fontos szerepet ját-
szott. Kicserélték a vízelvezető rácso-
kat, az óratorony körüli területet meg-
újították, a veszélyes, letört lépcsőfoko-
kat, illetve a burkolatot kijavították, a jö-
vőben pedig a korlátokat renoválják.
Bella Tamás a kivitelező cég vezetője
hozzátette, 1461 négyzetméter vasbe-
ton felületet festettek le, ennek körül-
belül egyharmada kap graffiti elleni vé-
delmet, 270 négyzetméter pedig só el-
leni védelmet.

kép és szöveg: nagy csaba

A GYŐR-SZOL Zrt. légi kémiai szúnyoggyérítést végzett a múlt héten Győr
mintegy 5.000 hektár nagyságú közigazgatási területének szinte teljes felü-
letén. A háromnapos beavatkozás során a város lakótelepi részein és a csípő-
szúnyogok vizes élőhelyein avatkoztak be. Hétfőn ismét a város területét le-
fedő szúnyoggyérítés kezdődött a lakótelepi részek permetezésével, amely
földi meleg ködös gyérítéssel egészült ki. Az utóbbi módszert a növényzettel
sűrűn benőtt területeken, például Győrszentiván-Kertvárosban alkalmazták.
Szerdán elkezdődött a vizes élőhelyek permetezése is.  

Folyamatosan gyérítik 
a szúnyogokat
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MUNKAÜGY HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Az országban itt a legnagyobb
a valószínűsége annak, hogy
aki beregisztrál, az állást kap”
– hangzott el a munkaügyi köz-
pont tájékoztatóján. Kiderült, a
mezőgazdaságban és építő-
iparban dolgozók mellett a
vendéglátó-ipari, illetve fém -
ipari szakemberekre, könnyű-
ipari gépek kezelőire és gyártó-
sor melletti dolgozókra, össze-
szerelőkre, egyéb műszaki fog-
lalkozásúakra, kereskedelmi és
szolgáltatási dolgozókra van a
legnagyobb igény.

Pozitív munkaerő-piaci változások-
ról számolt be a közelmúltban Rimá-
nyiné Somogyi Szilvia, a Vas Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának igazgatója és Kara Ákos,
az Országgyűlés Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottságának alelnöke,
a térség országgyűlési képviselője.

Kara Ákos bejelentette, 4,5 száza-
lékra mérséklődött megyénkben a re-
gisztrált álláskeresők száma. A pozitív
változás a győri térséget is érintette, az
előző hónaphoz és a múlt évhez ké-
pest is csökkent a munkanélküliség.

„Hónapok óta nő a sikeres kiköz-
vetítések száma a megyében, az or-
szágban itt a legnagyobb a valószínű-
sége annak, hogy aki beregisztrál, az
állást kap” – mutatott rá a képviselő.

Rimányiné Somogyi Szilvia el-
mondta, a kedvező adatok az egyre
fejlődő megyei gazdaság és a szabad
ausztriai munkavállalás mellett
annak köszönhetőek, hogy a nyári hó-
napokban több a szezonális mun ka,
az építőiparban is ilyenkor van a leg-
több lehetőség. Másrészt már látsza-
nak az eredményei annak, hogy átala-
kították a város szakképzési rendsze-
rét, illetve a győri egyetem is egyre
erősebb. Beigazolódtak az egyszerű-

sített foglalkoztatással kapcsolatos
elvárások is, valamint a közfoglalkoz-
tatottak számát a megyében sikerült
a legjobban megállapítani – utóbbit
Kara Ákos tette hozzá. A mezőgazda-
ságban és építőiparban dolgozók
mellett a vendéglátó-ipari, illetve
fém ipari szakemberekre, könnyű-
ipari gépek kezelőire és gyártósor
melletti dolgozókra, összeszerelőkre,
egyéb műszaki foglalkozásúakra, ke-
reskedelmi és szolgáltatási dolgo-
zókra van a legnagyobb igény.

A munkaügyi központ igazgatója
hozzáfűzte, kevesebb lesz a végzet-
tek száma, mint ahányan el tudná-
nak helyezkedni a vasipari szakmák-
ban. Elhangzott az is, hogy a munka-
nélküli pályakezdő fiatalok száma
csökkent tavaly óta, e téren is me-
gyénk áll a legjobb helyen. Rimá-
nyiné hangsúlyozta, annak érdeké-
ben, hogy a fiataloknak gyorsan tud-
janak segíteni az álláskeresésben,
minél előbb jelentkezzenek, és ne
várják meg a nyár végét.

Kiderült, a munkáltatók által újon-
nan bejelentett álláshelyek száma
emelkedett a megyében és a győri
térségben is. A rendelkezésre álló
üres álláshelyek száma májusban a
győri kirendeltségen 2.087 volt.

A munkaerőpiac javulását mu-
tatja a csoportos létszámleépítések-
ben érintett munkavállalók csökke-
nése az elmúlt évek viszonylatában.
Idén januárban a versenyszféra terü-
letéről egy munkáltató döntött cso-
portos létszámleépítésről, az intéz-
kedés 31 munkavállalót érintett.

A közigazgatás átalakítása miatt
történt létszámleépítés januárban
91 álláshely megszűnésével járt.
Februárban két cég jelentett be cso-
portos leépítést, ez 112 főt érintett.
Márciusban két munkáltató küldte el
18 dolgozóját. Áprilisban nem volt a
térségben csoportos létszámleépí-
tés, májusban viszont 11 főt küldött
el egy cég.

Pozitív munkaerő-
piaci változások 
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ÖTÖSFOGAT KÖRNYEZETVÉDELEM

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A vakáció harmadik hetében zárta
be Újragondolt papír című iskolai
környezetvédő programját a győri
Reflex egyesület. A februárban
megkezdett zöld akcióban részt-
vevő gyerekek hulladékpapírt
gyűjtöttek, amit az egyesület isko-
lai füzetek formájában újrahaszno-
sított. A környezetbarát irkák fede-
lét gyerekrajzok díszítik, s mind a
16 ezer darab a partneriskolák di-
ákjait illeti.

Az egyesület munkatársa, Németh Vero-
nika öt olyan általános iskolát sorolt fel az
elmúlt heti sajtótájékoztatón, amelyek
elejétől a végéig, februártól júniusig nagy
örömmel működtek együtt a program si-
keréért. A győri Gyakorló és Móricz, a kis-
bajcsi Vörösmarty, a tényői Ady és a gö-
nyűi Széchenyi iskolák diákjai nemcsak a
borítótervező képzőművészeti pályáza-
ton és a papírgyűjtésben vettek részt,
hanem a Reflex környezetvédelmi foglal-
kozásain is. A szakemberek az öt bázisis-
kolában sorra tartották a papír ökológiai
értékét és az újrapapír előnyeit ismertető
előadásaikat, melyeket gyakorlati foglal-
kozások, papírmerítés és papírtégla-

A Reflex zöld irkái 
készítés követtek. A rajzpályázatra a me -
gye huszonegy iskolájából több mint há-
romszáz alkotás érkezett, s a tavaszi hul-
ladékgyűjtési akció is meggyőző ered-
ményt hozott. Átlagban számolva min-
den gyerek közel ötven kiló használt pa-
pírral járult hozzá a sikerhez. Németh Ve-
ronika szerint minden résztvevő diák hat-
nyolc újrapapír-füzettel gazdagodott,
aminek igazi jelentősége abban rejlik,
hogy szembesülhettek fáradozásaik
hasznával. A projekt egyik célja éppen ez
volt. Bemutatni, tudatosítani, hogy hulla-
dékból hasznos terméket lehet előállítani,
s ezzel sok fát, rengeteg vizet, energiát és
vegyszert spórolhatunk meg.

A gyerekek a projekt részeként egy hó-
napig mérték a család postaládájában
naponta landoló, kéretlen reklámkiadvá-
nyok súlyát. A gazdasági célú, fogyasz-
tásra ösztönző reklámanyagok háztartá-
sonkénti 2,3 kilogrammos mennyisége
növekedést mutat, amit a Reflex jogásza,
dr. Kalas György a jogszabályok módosí-
tásával állítana meg, a postaláda tulajdo-
nosa letilthatná saját szemétpostáját. A
környezetvédő egyesület a sajtótájékoz-
tatót arra is felhasználta, hogy bemu-
tassa legújabb, humán erőforrással mű-
ködő Ökorobotját, akivel a gyerekek a
Győrkőcfesztivál Radó-szigeti Ökofalujá-
ban találkozhatnak. 

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

Az alföldi pusztában csak úgy
emlegetik a Győrhöz közel
élő Tóth Lászlót, hogy ő az az
ember, aki elvitt egy darabka
Hortobágyot a Dunántúlra.
Az országban azon kevesek
egyike a bőnyi férfi, aki ötös-
fogatot hajt.

Tóth László már a gyermekkora óta
tudta, hogy a lovaknak, a lovaglás-
nak akarja szentelni az életét. Már
némi tapasztalattal került 25-26
éve a Hortobágyra. Lenyűgözte,
hogy az ottani csikósok „patracon”
ülik meg a lovat, ami nagyon
nehéz, alig százan vannak, akik
ilyet csinálnak. Tóth Lászlót egy ot-
tani sajátosság, a pusztaötös-haj-
tás érdekelte igazán, szerinte ez a
csikósszakma megkoronázása, a
leglátványosabb része. Ennek
aztán minden csínját elleste az öre-
gektől.

A pusztaötös megálmodója
Ludwig Koch, Ausztriában élő, de
német születésű festő volt. A mű-
vész a Hortobágyon látottak hatá-
sára készített egy fantázia rézkar-
cot, melyen az öt vágtató ló két
hátsó lován állt egy csikós. Közvet-
lenül a forradalom előtt összeállt a
fogat, de nagyon ellenezték, élet-
veszélyesnek találták, ezért az első

bemutatókon kötelező volt, hogy a
két hátsó lovon üljön egy-egy csi-
kós. Az első ötösfogatra aztán Lé-
nárd Béla lovas állt fel. Azóta a
klasszikus pusztaötös Magyaror-
szág egyik szimbóluma lett, bár

sajnos nagyon keveset tudnak
erről a mutatványról az emberek –
avat be a pusztaötös történetébe
Tóth László.

„Nehéz feladat, hogy a tőlem na-
gyobb erővel bíró jószágot együtt-
működésre kényszerítsem. A fo-
gatban ráadásul öt nemes állatot
kell összehangoltan irányítani, fi-
gyelni a rezdüléseiket. Rendkívüli
önfegyelem, bizalom és tisztelet
kell hozzá” – mondja Tóth László.

A csikós már kiismerte négylábú
társait, tavaly Gyergyószentmikló-
son, Románia legnagyobb lovas
rendezvényén tartottak bemutatót,
a pusztaötösök országos verse-
nyén pedig akadályhajtásban első
helyezést ért el. Tudását már a győri
közönségnek is bemutatta, a kis-
megyeri csata évfordulóján is fent
állt a lovain.

Tóth László a lovas életérzést
közel szeretné hozni a fiatalokhoz
és a felnőttekhez. „Adassék meg
mindenkinek a lehetőség, hogy
megismerjék ezt a nemes állatot” –
mondja. Július 14-én bemutató
napra várja az érdeklődőket a bőnyi
tanyájára. A program célja, hogy be-
lekóstoljanak az emberek a lovas
életformába, felüljenek a lóra, kocsi-
kázzanak, szórakozzanak. A kiláto-
gatók megismerhetik a fogathajtó
versenyek, többek között a paraszt-
hajtás izgalmát, de látványos show-
nak ígérkezik a westernlovasok be-

mutatója is, akik Tóth László szerint
művészek a maguk módján. Termé-
szetesen nem maradhatnak el a
programból a gasztronómiai élveze-
tek sem, lesz igazi csikós gulyás és
slambuc.

Egy darab Hortobágy
Győr mellett
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REKULTIVÁCIÓ FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: gy. p.

A Győr Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati
Tár sulás 42 településén összesen
43 korszerűtlen szilárdhulladék-
lerakót rekultiváltak, vagyis el-
végezték tájba illesztésüket.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás a
KEOP-pályázat keretében a rekultivá-
ciós projekt megvalósítására 5,2 mil-
liárd forint összegű vissza nem térí-
tendő támogatást kapott, melyet tel-
jes egészében az Európai Unió és a
Magyar Állam finanszírozott, így a tag-
települések önkormányzatainak nem
kellett önrészt biztosítaniuk.

A projektzáró értékelésen Borkai
Zsolt polgármester elmondta, a társu-
lás két nagyon fontos és egymást ki-
egészítő programot valósított meg.
Egyrészt megteremtette a partnerte-
lepülések számára a korszerű hulla-
dékgazdálkodás rendszerét, másrészt
megvalósította a 43 elavult hulladék-
lerakó rekultivációját, amely a tagtele-
pülések közös sikere, és jelentős

Pápai út: szemétdombból zöld mező

lépés környezetünk megóvása érde-
kében. 

A rekultiváció során egyébként a
hulladék elhelyezésére használt terüle-
tek tájba illesztését, megfelelő műszaki
védelmének kialakítását végezték el. A
tereprendezések révén az egykori hul-
ladéklerakók újra beleilleszkednek az

azokat körülvevő természeti környe-
zetbe. Ezzel az érintett területek le-
vegő- és talajvíz-károsító hatásai csök-
kennek, idővel pedig megszűnnek, va-
lamint a tájra jellemző új természetes
élőhelyek alakulhatnak ki. 

A kivitelezést 2011 eleje és 2012
tavasza között végezték el a szakem-

berek. A 2009. július 16-án bezárt
győri Pápai úti szilárdhulladék-lerakó
rekultivációs munkálatait a Jaurinum
Konzorcium valósította meg. A győri
körzet 14 lerakóját a Strabag-MML
Kft., a vaszari körzet 13 lerakóját a KH-
2010 Konzorcium, és a veszprémvar-
sányi körzet 15 lerakóját az SA Veszp-
rémvarsányi Körzet Konzorcium rekul-
tiválta.

A Pápai úti regionális lerakó rekul-
tivációja során a tíz évnél régebben
használt területeken végleges fedőré-
teget alakítottak ki, a tíz évnél koráb-
ban használt részeken pedig átmeneti
fedőréteget alkalmaztak, ahol a bio-
gáz összegyűjtésére 134 gázkút léte-
sült, a gáz ártalmatlanítása pedig fák-
lyázással történik.

Hegyi Zoltán, a társulási tanács el-
nöke elmondta, bár a kivitelezés lezá-
rult, a munka folytatódik tovább, hi-
szen a rekultivált helyszíneken az
uniós előírásoknak megfelelően 20-
25 évre utógondozási kötelezettség
van előírva. A társulás feladata lesz a
monitoringkutak üzemeltetése, a víz-
minták vétele, elemzése, és a környe-
zetvédelmi hatóság felé a jelentések
megtétele.

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Folytatódott a faházak felújítása a
Győrújbaráti Gyermektáborban. A
most már faháznak nem is mondható,
szépen bevakolt, szigetelt kis épüle-
tek rekonstrukciós programja dr. So-
mogyi Tivadar kezdeményezésére
még tavaly kezdődött: az alpolgár-
mester győri és Győr környéki vállal-
kozások bevonásával indította el a fel-
újításokat, így 2011-ben – többet kö-
zött a GYŐR-SZOL Zrt. jóvoltából –
nyolc házikót korszerűsítettek.

Ebben az évben a Vill-Korr, a Gra-
boplast, a Büchl Hungária, az Alcu-
fer, az OTB Bank és a Duna Takarék,
valamint az egész munkában kivite-
lezőként is szereplő Fertődi Építő és
Szolgáltató Kft. neve került fel a Pan-
non-Víz közreműködésével megszé-
pült újabb hat épületre. Egyenként
mintegy kétmillió forintot költöttek a
nyílászárók cseréjére, szigetelésre, a
tartószerkezet, a padlózat megújítá-
sára, a homlokzat vakolására, fes-
tésre, sőt, jutott a berendezések
cseréjére is ebből az összegből. Az

Szépülő gyermektábor
alpolgármesteri leleményességnek
és a szponzoroknak köszönhetően
így idén már az első turnust a koráb-

binál komfortosabb körülmények
várták a táborban.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter szerint azért is fontos az 1979 óta
működő tábor épületeinek rekonst-
rukciója, mert itt nyaranta 10 egyhe-
tes turnusban összesen 2.700 győri

kisdiák olyan áron töltheti a vakációját,
ami a szerényebb körülmények között
élők számára is megfizethető. A szo -

ciá lisan hátrányos helyzetben lévőket
pedig még ezen felül is támogatják.

Az összesen 28 házikó felújítása a
következő évben is folytatódik, a befe-
jezést követően pedig a sátrak fahá-
zakkal történő felváltását tervezi a tá-
bort fenntartó győri önkormányzat.

Forgalmi változásra kell ké-
szülni a Győrkőcfesztivál miatt
a hétvégén Győrben. Július 6-
án 16.00 óra és július 8-án
24.00 óra között a Rába kettős
hidat lezárják. A változás miatt
az 1-es jelzésű helyi járatok
mindkét irányban a Petőfi híd -
Petőfi tér nyugati oldala - Kos-
suth Lajos utca útvonalon köz-
lekednek, nem érintik a Petőfi
tér, zsinagóga megállóhelyet. A
6, 11, 11B, 14, 37 jelzésű autó-
buszjáratok Sziget városrész
irányába a Petőfi híd - Petőfi tér
keleti oldala - Híd utca útvona-
lon, a belváros irányába a Dr.
Róth Emil utca - Petőfi híd -
Zechmeister utca - Jókai utca
útvonalon közlekednek, nem
érintik a Zechmeister utca,
Klastrom szálló és a Kossuth
Lajos utca, zsinagóga megálló-
helyeket. Sziget, Pinnyéd, Újvá-
ros irányába az autóbuszok a
Rába-parton állnak meg.

Forgalom-
változást hoz
a fesztivál
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KÖZZÉTÉTEL CIVILEK

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Összesen mintegy 37 millió fo-
rintot nyertek a győri önkor-
mányzattól pályázat útján civil
szervezetek, illetve plébániák,
egyházi gyülekezetek – jelen-
tette be Simon Róbert Balázs
alpolgármester. Az összegből
időseket, fiatalokat, sérülte-
ket, betegeket egyaránt támo-
gatnak.

Az önkormányzat 2007 óta minden
évben elkülönít a civil szervezetek szá-
mára nyújtandó pénzügyi támogatást.
Az összeg elosztásáról pályázati rend-
szerben döntenek. Simon Róbert Ba-
lázs hangsúlyozta, a város elismeri a
civil szervezetek szerepét, ezért lehe-
tősége szerint támogatja azokat. A
társadalmi szervezetek, alapítványok
részére elkülönített 25 millió forintra
idén 168-an pályáztak. Az igény több
mint duplája volt a keretnek. A jelent-
kezők közül 17 pályázat nem felelt
meg a kiírásnak, 10-et pedig nem ré-
szesítettek támogatásban. Az összeg-
ből gyerekeknek, időseknek, hátrá-

Civil szervezeteket
és egyházakat
támogat a város

nyos helyzetű fiataloknak, fogyatékkal
élőknek, betegeknek szerveznek
programokat. Az Értelmi Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Egyesülete például kirándulásra
viszi a gyerme keket és kísérőiket. Tóth
Jánosné elnök lapunknak elmondta,
Nagyvázsonyban megnézik a Kinizsi-
várat, Tihanyban pedig kisvonattal fel-
mennek az apátsághoz, onnan a Le-
vendula-házhoz, végül Salföldön a ter-
mészetvédelmi majorban tesznek ki-
térőt. Plébániák és egyházi gyülekeze-
tek összesen 12 millió forintra pályáz-
hattak. A beérkezett 27 igényből 26-
ot támogatott a város. Az összegből
orgona, oltár, templomtorony és plé-
bánia felújítására, hittantáborozásra,
valamint különböző programokra köl-
tenek a nyertesek. Simon Róbert Ba-
lázs emlékeztetett, a közgyűlés 2008-
ban fogadta el a város civil koncepció -
ját. Ennek felülvizsgálata az új civil tör-
vénnyel  időszerűvé vált. A koncepció -
val kapcsolatos egyeztetések már a
nyári szünet után elkezdődtek a Civil
Szolgáltató Műhely bevonásával. A
város új Civil Koncepciójáról várha-
tóan majd novemberben döntenek a
képviselők.

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL
A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Cso-
port az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9. § (6) bekezdése szerint bemutatja Győr város 1/2006. (01.25.)
ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének: 

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 
A tervmódosítási javaslatok 2012. július 9-től számított 30 napig tekinthe-
tők meg az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes ol-
dalán: http://www.gyor.hu/.
Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a 9021 Győr, Városház tér
1. címen 30 napon belül (de legkésőbb 2012. 08. 09-ig) írásban tegyenek
javaslatokat, észrevételeket a tervmódosítási javaslatokkal kapcsolatban. 

SZTM 2011-060 Győr-Kisbácsa, Boglárka utca, Sövény u., 02118 sz.-ú övezet 
beépíthetősége

SZTM 
2011-061-62

Győr, Malomsok sétány 01122 és 01124 ssz.-ú övezetek 
beépíthetősége

SZTM 2011-063 Győr-Gyirmót – sportpálya és környezete, 01953 sz.-ú övezet bővítése

SZTM 2011-067 Győr-Sziget, Újváros, 04654 és 01358* övezet lehatárolásának 
pontosítása

SZTM 2011-070 Győr-Ménfőcsanak, 04551 ssz-ú övezet építési helyek pontosítása

SZTM 2011-071 Győr-Ménfőcsanak, 01555 sorszámú övezet beépíthetősége

SZTM 2011-072 Győr–keleti új iparterület, Audi fejlesztési terület levegőminőség védelme

SZTM 2011-073 Győr-Ménfőcsanak, 01780 sz.-ú övezet építési helyek módosítása

SZTM 2011-074 Győr-Ménfőcsanak, Koroncói út melletti járda–közterület lehatárolás

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A Lépj közelebb! országos roadshow
második állomása volt Győr a közel-
múltban, melyen gyerekek ismerked-
tek mozgáskorlátozott társaikkal. A
programban számos olyan sportág

szerepelt, amit a mozgássérültek is
űzhetnek. A gyerekek például ping-
pongoztak, dartsoztak, és kipróbálták
az ergométert is.

Pécsi Gertrúd szervező elmondta,
több napközi táboros csoport is ellá-
togatott a roadshow-ra.

„Egy vidám, sportos program kere-
tében szerettük volna megmutatni,
hogy rengeteg közös pont van a moz-
gássérültek és a nem mozgássérültek
között, amik megismerésével köze-
lebb kerülhetnek egymáshoz” – muta-
tott rá a roadshow céljára.

A gyerekek kerekes székes aka-
dálypályán különböző ügyességi fel-
adatok által tapasztalhatták meg, mi-
lyen lehet mozgássérültként élni, be-
szélgethettek Lengyel Mónikával, aki
részt vesz a londoni paralimpián eve-
zősként, illetve találkoztak Pálinger
Katalinnal és Orbán Adriennel is, a
Győri Audi ETO volt és jelenlegi játé-
kosával.

A roadshow fontos eleme egy fotó-
kiállítás, amely olyan hétköznapi élet-
helyzeteket mutat be, melyekben kap-
csolatba kerülnek egymással a moz-
gássérültek és az egészségesek, erő-
sítve ezzel a befogadást, az egyenran-
gúságot. A tárlat július 18-ig látható
az ETO Parkban.

Lépj közelebb!
fotókiállítás az ETO
Parkban

Győr-Moson-Sopron megyében a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek-
kardiológia–ultrahang szakrendelése kapott műszereket a K&H Gyógyvarázs
programnak köszönhetően. A program az idei évben a gyermek-egészségügy
két kritikus területét, a gyermekkardiológiát és a fogyatékosokat segítő intéz-
mények munkáját részesítette kiemelt figyelemben. A K&H Gyógyvarázs prog-
ram 9 éves történetében a legnagyobb számú jelentkezést hozta a 2012-es
pályázati kiírás: összesen 105 intézmény küldte be anyagát. Ezek közül válasz-
totta ki a zsűri azt a nyolc vidéki és három budapesti kórházat, amelyek gyer-
mekgyógyász főorvosai a napokban vehették át az összesen mintegy 25 millió
forint értékű eszköztámogatást. Az idei nyertesekkel együtt a program már 153
intézmény munkáját támogatta több mint 400 millió forinttal. 

Eszközadomány a kórháznak
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KONCERT TÁBOR

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Sárból várat – tűznek házat címmel szervez
kézműves nyári tábort a Xántus János Mú-
zeum a Fruhmann-házban 10 és 16 éves diá-
kok részére.

A Kiss János u. 9. alatti Fruhmann-házban kialakí-
tott, 2008-ban nyílt kályhamúzeum eddig is egye -
dül állónak számított a maga nemében. A 2010-ben
elnyert, mintegy 35 millió Ft-os támogatásból 2011-
re lehetőség nyílt egy, a meglévő kiállítás koncepció -
jához igazodó oktatótér megvalósítására. E szakmai
szempontból is különleges lehetőség – a kályha-
csempegyártáshoz nélkülözhetetlen gipszmodellek
motívumkincsét felhasználva – a mintakészítés tit-
kaiba vezeti el az érdeklődőt.

A győri Xántus János Múzeum gondozásába ke-
rült Fruhmann kályhásműhely épületének padlásán
tárolta egykoron csempegyártáshoz szükséges
gipszmodelljeit utolsó gazdájuk, Fruhmann Antal. A
több dinasztiát megért kályhásfamília ezen ősöktől
megörökölt csempemintái még a két háború közti,
illetve az azt megelőző polgári ízlés és igény lenyo-
matait őrizték meg. A mesteremberek közreműkö-

Kézművestábor a Fruhmann-házban
désével élővé varázsolt, valódi, működő műhely gon-
dolata eddig sem volt idegen a Fruhmann-háztól. A
már meglévő kiállítás elsősorban kályhás és kerami-
kus szakon tanuló diákok számára biztosítja a szak-
matörténeti ismeretek élményszerű elsajátítását. A
Fruhmann-hagyatékhoz tartozó gipszmodell-kollek-
ció bemutatásával párhuzamosan olyan egyedülálló
lehetőséggel bővült e kulturális komplexum kínálata,
mely korosztálytól függetlenül biztosítani tudja az
élethosszig tartó tanulás egy formáját. Az itt kiala-
kításra került oktatótér azonban nem csak a képző-
művészet, az építőipar vagy a kályhásszakma felnö-
vekvő utánpótlásának nyújt kivételes lehetőséget.
E stílustörténeti szempontból is érdekes plasztikus
formák használata, az általuk létrehozható kompo-
zíciók sokfélesége, a technika egyszerűsége min-
den érdeklődő számára biztosítani tudja a kétkezi
munka megélhető sikerének semmivel nem pótol-
ható élményét. 

A július 23-án kezdődő kályhástáborral az ez év
őszén indítani kívánt folyamatos szakkörökhöz sze-
retnének kedvet teremteni. A július 23. és 27. közötti
táborba jelentkezni lehet Tanai Péter muzeológus tá-
borvezetőnél a Xántus János Múzeumban, a
20/482-4771-es telefonszámon vagy az info@kaly-
hamuzeum.hu e-mail címen.

kép és szöveg: v. l.

A Hospodárkert a Millenniumi emlékmű
alatt, a főpátságtól déli irányban egészen
a Boldogasszony-kápolna alatti lejtőig
húzódó domboldalon található. Nevét az
egykori apátsági szakácsról, Hospodár
Károlyról kapta, aki a kertet 1786-ban
megváltotta, majd később ismét a rend-
nek ajándékozta. 

A kertet évszázadokon keresztül, egészen a 19. szá-
zad végi filoxéravész idejéig szőlősként használták,
majd gyümölcsfákkal telepítették be. 

A nyolcvanas évek végéig a főapátságnak szük-
séges gyümölcsöket (al ma, körte, szilva, cseresz-
nye, barack, dió, mandula, naspolya) szinte kizárólag

ez a gyümölcsöskert biztosította. Bár jelenleg a mo-
nostor lakóinak gyümölcsigényét a kert önmagá-
ban már nem képes kielégíteni, az idős állomány
elöregedő vagy kipusztuló egyedeit továbbra is fia-
tal, a térségben honos gyümölcsfákkal pótolják. 

Napjainkra a ligetes, délutáni fények által súrolt
gyümölcsöskertben a termelés háttérbe szorult, a
kert fokozatosan a szerzetesek és az ide érkező

Kerekes Band a Hospodárkertben
vendégek egyik kedvelt pihenőhelyévé, alkalman-
ként vallási vagy oktatási-kulturális és zenei rendez-
vények színterévé vált. A kert térstruktúráját újra-
gondolva egyéni elvonulásra, meditációra alkal-
mas zugok mellett egy szabadtéri színpad került ki-
alakításra, ahonnan a páratlan tájkép és a gyakran
színpompás naplementék látványa is csábíthatja
az ide érkezőket. A szabadtéri színpadot idén elő-
ször megnyitják a nagyközönség számára is, még-
pedig július 13-án a Kerekes Band koncertjével. 

S hogy miért pont a Kerekes Band? A Kerekes
Band az utóbbi évek egyik legütősebb világzenei
bandája: hasító ethno-funk, felszabadító csángó
boogie, nagy terpeszes rock 'n' roll. Koncertjeikre
jellemző a pulzáló „stadion-folk" hangulat, melyet
csodás gyógyulások és pszichedelikus látomá-
sok kísérnek. Fehér Zsombor koffernyi effekttel

megtámogatott furulyakészlete mel-
lett egyszemélyes show-műsorával
teszi fel a betyárkalapot az élményre,
miközben úgy fújja, akár egy bronxi
funkpartira beszabadult megvadult
őscsángó, aki Jimi Hendrix legzúzó-
sabb ütemeit szívta magába a gyi-
mesi hegytetőn. Námor Csaba úgy

nyomja a kobzát, ahogy az az Ethno Funk Testvé-
riség igazságtevőjéhez illik: minden akkordja felér
egy pörgőrúgással. Csarnó Ákos brácsajátéka
hozza az öröm-tudathasadás energiáját és zaftját,
mialatt higanypumpaként kezdi mozgatni a hall-
gató lelkét. Kónya Csaba basszusa és Fehér Vik-
tor dobjátéka pedig egyértelműen a folk-biznisz
legkeményebben dolgozó ritmusszekcióját adja.

Az utóbbi évek egyik 
legütősebb zenei bandája
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szerző: földvári gabriella 
fotó: fülöp csaba

A Szentpéteri Csilla Band a világ
és Európa-bajnok DuDance tánc -
 formáció közreműködésével ad
koncertet július 13-án, pénteken
este fél kilenctől a Rába víziszín-
padán, Temperamento címmel. 

Mire számítson, mit hallhat öntől
a győri közönség egy hét múlva,
pénteken este? 

A Temperamento cím önmagáért
beszél, egy eleven, rendkívül látványos,
nagyszabású, szórakoztató show vár a
közönségre. Vérpezsdítő ritmusokat,
zongora-gitár párbajokat, forró dél-
amerikai, kubai, spanyol, latin táncokat,
igazi nyár esti kikapcsolódást ígérhe-
tek a nagyérdeműnek. 

Önt a crossover királynője-
ként emlegetik. Ez mit jelent?   

A Crossover Királynője címet tavaly
kaptam meg az osztrák sajtótól, nagy-
szabású bécsi színházi koncertem
után. Népszerű klasszikus szerzők mű-
veit játsszuk kitűnő zenésztársaimmal
saját átiratomban, megfűszerezve a

Királynő a Rába partján 
latin-jazz-rock-világzene stílusjegyei-
vel, a crossover műfajában. Ezek köny-
nyen befogadható, dallamos zenék,
mondhatjuk úgy is, igazi örömzene,
amire a táncegyüttes készített koreog-
ráfiákat. Lesz ördögi salsa Paganini ze-
néjére, vérforraló szamba Liszt La
Campanellájára, buja, érzéki tangó
Monti és Piazzolla ismert melódiáira.
Vadnyugati vendetta is megelevenedik
saját szerzeményemre, a Gringóra, s
egy vadító flamenco az Andalúziai sze-
relem-átiratomra. 

Hogyan változik át egy szerző
műve „szentpétericsillásra”?

Rengeteget olvastam ezekről a szer-
zőkről, olyan könyvekre bukkantam,
amikből kiderült, milyen jellemű em-
berek voltak, mit szerettek csinálni, mi-
lyen vágyaik voltak, mit gondoltak élet-
ről, szerelemről. S az is, hogy ugyan-
olyan testből-lélekből voltak, mint mi.
Aztán persze sok-sok zenehallgatás,
minden stílusban. Ma már tudom, ha
Vivaldi élne, csakis rockgitárt kapna a
kezébe, Liszt valószínűleg rajongana a
latin zenéért, Monti pedig a világzenét
részesítené előnyben. Mozartból Nagy
János zongorista-zeneszerző társam

közreműködésével egy
hamisítatlan bossa nova
született olyan hangulattal,
hogy a földi halandó úgy
érzi, röpköd az abszolút
szabadságban. 

Mennyiben más sza-
bad téren, esetünkben a
Rába partján koncertezni,
mint a  klasszikus körülmé-
nyek között? 

Egészen más. Itt leginkább a
virtuóz, bravúros művek kerül-
nek előtérbe, a líra csak apró
színfolt lehet. Kell a ritmus,
mert a minket körülvevő ter-
mészet, s annak csuda zajai
felpezsdítenek mindenkit.
Felszabadultabbak va-
gyunk, sokkal hamarabb
kerülünk egy hullám-
hosszra, ugyanakkor ne-
hezebb is meghallani a
vastapsot, hisz szét-
szalad, nem fogja meg
négy fal. Hangosítani
is nehezebb, de az at-
moszféra összehason-
líthatatlan. 

Nagy durranás VOLT a 20. jubileumi fesztivál Sopronban, ahol 95 ezer
ember, 200-nál több fellépő fordult meg négy nap alatt. A 30 foknál na-
gyobb hőségben a Skrillex, a Snow Patrol, a Faith no More és Ákos kon-
certje volt a legnépszerűbb. A szombati Tankcsapda-koncert lángszórókkal,
füstgépekkel és fergeteges hangulattal kápráztatta el a közönségét.
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szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Azt biztosan pontosan tudja, hogy
mekkora a lába. Vajon az ökológiai
lábnyomának méretével is tisztában
van? Ha esetleg nem, az ötödik Győr-
kőcfesztiválon Győr önkormányzata
és a Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont jóvoltából a fenntarthatósággal
kapcsolatos megannyi kérdésére vá-
laszt kaphat. 

Hogy ez miért fontos? – azért,
hogy unokái számára is legyen egy
bolygó, ahol élhetnek. Méregdrága
ivóvíz és palackozott levegő: ez is egy
lehetséges jövőkép néhány évtized
távlatában, ha nem teszi meg min-
denki már ma a tőle telhetőt ez ellen. 

A Mobilis programjainak helyszí-
nein a családok együtt játszva-szóra-

Mobilis a Győrkőcfesztiválon
kozva ismerhetik meg a gyakorlatban
a fenntartható életvitel – többek kö-
zött az ökológiai lábnyom méretének
problémakörét. Játsszon és tanulja
meg gyermekeivel együtt, hogy itt és
most hogyan járulhat hozzá egy élhe-
tőbb világhoz! 

A Mobilis a Győrkőcfesztivál teljes
időtartama alatt két helyszínen nyújt
dupla élményt a családnak, gyerkő-
cöknek, fiataloknak, de még a nagyi-
nak is. A fesztivál belvárosi helyszínén,
a kettős híd lábánál kialakított sátrak-
ban és mini versenypályán, valamint
az Aranypart tőszomszédságában
lévő tudományos játszóházában kicsi-
ket és nagyokat egyaránt vár a Mobi-
lis. A helyszínek közötti kényelmes
utazást – természetesen fenntartható
módon – a Mobilis elektromos haj-
tású járművei biztosítják. A Mobilis él-

ményközpontban minden a mozgás-
ról és a jövő közlekedéséről szól. Az ál-
landó kiállítások és játékok mellett
egész napos programmal segítenek,
hogy gyermekei számára már termé-
szetes legyen egy fenntarthatóbb
életvitel. 

A legfontosabb azonban az, hogy
remekül fognak szórakozni: e-gokart
kicsiknek és nagyoknak, kipróbálható
giroszkópos kétkerekű, vitorlázó repü-
lőgép, repülőmodell-bemutató, kísér-
leti bemutatók, e-roller és még szá-
mos meglepetés várja a közös játékra
és tanulásra nyitott családokat, a gye-
rekeket és a fiatalokat.

Egész napos mosoly gyermeke
arcán, egy életre szóló élmény emléke
útravalóul, és talán egy élhetőbb
bolygó unokáinak. Csatlakozik? Talál-
kozzunk a Győrkőcön!

szerző: zoljánszky alexandra

Az izgalmas futamok mellett kü-
lönleges programokkal is készül-
nek a hamarosan rajtoló Kisal-
föld Vágta szervezői: zenei te-
hetségkutatóra várják a fellépni
vágyókat, telivérvágtára a ver-
senylovak szerelmeseit, a be-
tyárversenyen pedig a Kisalföld
legnagyobb betyárját keresik.

Idén harmadik alkalommal, július
20–22. között rendezik meg a Kisal-
föld Vágtát, a Nemzeti Vágta regio-
nális elődöntőjét a gyirmóti Rodeo
Ranchen. 

Az ez évi újdonságok és meglepe-
tések közül talán a legérdekesebb a
zenei tehetségkutató, melynek elővá-
logatóját péntek délután, döntőjét
pedig szombat este tartják. Tóth Szi-
lárd főszervező elmondta, a tehetség-
kutató alsó korhatára 7 év, akik betöl-
tötték, bátran jelentkezhetnek, szóló-
énekeseket, együtteseket, egyéni és
csoportos táncosokat, hangszereken
játszókat várnak.

„A verseny fődíja 100 ezer forint, il-
letve lehetőség arra, hogy felfedezzék
őket, mert számos szakember, telepü-
lések képviselői és médium munka-
társa vesz részt az eseményen. Bízunk
benne, hogy további fellépési lehető-
séget kapnak a tehetségek” – hang-
súlyozta a főszervező, és hozzátette,

Hamarosan rajtol 
a Kisalföld Vágta

senkinek sincs veszítenivalója, hiszen
nevezési díj nélkül indulhat bárki a te-
hetségkutatón, hogy elnyerje a „Kisal-
föld sztárja” címet.

A másik idei újdonság a telivér-
vágta, melyet a versenylovak szerel-
meseinek rendeznek. Az idei Nemzeti
Vágtán ugyanis csak félvér lovak in-
dulhatnak, ezért a Kisalföld Vágta
szervezői külön pénzdíjas futamot in-
dítanak 1400 méteren, a fődíj pedig
500 ezer forint.

„A futammal lóversenyhangulatot
szeretnénk teremteni Gyirmóton, az
ország minden részéből várunk neve-
zőket. Siker esetén a jövőben is szer-
vezünk hasonló versenyeket, amik
egyébként csak a Kincsem Parkban
vannak jelenleg” – tájékoztatott Tóth
Szilárd az országban egyedülálló kez-
deményezésről.

Egy további újdonságról is beszá-
molt: az idei vágtán a „Kisalföld betyár-
ját” is keresik. Ezen a versenyen olyan
lovas ügyességi feladatok lesznek
amatőröknek és profiknak, amiket
annak idején minden valamirevaló be-
tyárnak tudni kellett. Például lóval szla-
lomozni, kaput nyitni, farönkön átug-
rani, leányt rabolni, farönköt húzni. A
legjobban teljesítő elnyeri a fenti címet.

Következő számunkban további ér-
dekes részleteket közlünk a Kisalföld
Vágtáról, a tehetségkutatóra jelent-
kezni pedig a www.kisalfoldvagta.hu
weboldalon lehet.
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A GYŐRI LÁTOGATÓKÖZPONT a hét min-
den napján várja a városi programok iránt ér-
deklődőket. A Baross út 21. szám alatti köz-
pont minden délelőtt 10 órakor nyit, hétfőn és
szerdán 17, kedden és vasárnap 16, csütörtö-
kön 19, pénteken és szombaton 20 órakor zár. 

HÁZALÓ – ÉPÍTÉSZET KICSIBEN címmel
látható kiállítás mától, július 6-tól a Gyermek-
múzeumban. A tárlat képzeletbeli győri sétára
hív archív fotók és régi tervrajzok segítségével,
továbbá Czigány Tamás és kollégái által terve-
zett pannonhalmi épületeket mutat be. Szep-
temberben és októberen gyermekfoglalkozá-
sok is kapcsolódnak majd a Házalóhoz, amely

október 28-ig, hétfő kivételével naponta 10
és 18 óra között látogatható. 

A BÉKAKIRÁLY című
Grimm-mesével ismer-
kedhetnek meg a gyere-
kek július 11-én, szerdán
10 órától a Gyermekek
Házában. A Hajci-hő-ség
programsorozatban a tör-
ténethez kapcsolódva ját-
szanak, vetélkednek
és kézműveskednek
a gyerekek.

MINIMAX KÖLYÖKSTRAND várja a gyere-
keket a győri fürdőben. Mától a jövő hét csütör-
tökéig „a bajnokok napja” jegyében zajlanak a
programok, mókás sporteszközöket, dilis
sportokat próbálhatnak ki, vicces versenyeken
mérhetik össze ügyességüket a srácok. 

FRITZ MÓNIKA textilművész kiállítása lát-
ható a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár galé-
riájában július 13-ig, hétköznapokon 14 és 18
óráig. Fritz Mónika évtizedekig dolgozott hím-
zőmesterként. Munkái nemezeléssel, azsúro-
zással, pókozással készülnek, mestere a ke-
resztszemes mintának, a száröltésnek, de a
fonás vagy szövés sem áll távol a művésztől.

PÉZMAN ANDREA önálló kiállítása látható a
Magyar Ispitában a hónap végéig. A 43. Győri
Művésztelep díjazott művészének alkotásai ál-
talában játékosak, okosak, s érződik bennük
egy sajátos, rafinált humor. A tárlaton az em-
beri civilizáció korszakai jelennek meg, láthat-
juk, milyen formában tűnnek fel egyes tárgyak
a különböző korokban. A tárlaton múltbéli és
mai gyermekjátékok is megelevenednek. Az is-
pita hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra kö-
zött látogatható.

SZIGETKÖZI MUSIC FESZTIVÁL helyszíne lesz a hétvégén Du-
naszeg. Ma, pénteken fiatal felfedezettek lépnek színpadra, többek
között Fekete Dávid, Cserpes Laura, Radics Gigi, Majka, MC DC.
Szombaton a legendák éjszakáján megjelenik Nagy Feró, Sipos F.
Tamás, Korda György, Balázs Klári, Fenyő Miklós, Bódi Guszti és a Fe-
kete Szemek. Vasárnap, a mulatós napon Szandi, MC Hawer és a
Tekknő, valamint Kaczor Feri szórakoztatja az összegyűlteket. Nap-
közben olyan családi programok várják a Dunaszegre érkezőket, mint
például vidámpark, látványkonyha, szépségverseny, kézművesvásár.  

A SZŐKE NIKOLETTA QUARTET lesz a
pannonhalmi Viator Jazz-vacsorák követ-
kező vendége július 6-án, pénteken este fél
nyolckor. A Kerekes Band július 13-án este
fél nyolckor ad koncertet az arborétum és
gyógynövénykertben.

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁROSI KÖNYV-
TÁR júliusban keddenként zárva, hétfőn és szer-
dától péntekig 9 és 19 óra között nyitva tart. A
gyermekkönyvtár 9 és 17 óra között várja látoga-
tóit. Az intézmény augusztusban leltározás miatt
zárva lesz, nyitás szeptember 3-án. Az olvasók fel-
készülhetnek az augusztusi szünetre, mert július-
ban 16 darab könyvet és 4 évfolyam folyóiratot
kölcsönözhetnek. Július 23-ától két film és két
hangzó dokumentum vihető haza, szeptemberi
határidővel. A földszinti klub augusztusban is lá-
togatható, itt friss újságokat és magazinokat ta-
lálnak a betérők. A klub hétköznapokon, kedd ki-
vételével 9-től 17 óráig üzemel. A fiókkönyvtárak
nyitva tartása változatlan.

SZEKERES ADRIEN
és a Győri Filharmoni-
kus Zenekar Klasszikus
könnyedség című szim-
fonikus nagykoncertjét
láthatják-hallhatják az
érdeklődők július 11-én
20.30 órától a víziszín-
padon. Esőhelyszín a
Richter Terem.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 7., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Szellem a palackból... 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Mozdulj! 
09:30 Vízitúra
10:00 Angi jelenti  
10:30 Aranyfeszt 2012
11:00 KorTárs  
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 HungarIQ
12:35 Zöld Tea
13:05 Boxutca
13:40 Forma-1 Brit Nagydíj –

Időmérő edzés
15:25 Tokio - Az építészet fővárosa  
16:05 Doc Martin  
16:55 2x2 néha 5  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK Arcok  
21:10 Vladimir Klicsko - Tony 

Thompson  
22:35 Az El Escorial-összeesküvés  
01:45 Porrá leszünk  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:00 A dinoszauruszok királya  
10:25 Asztro Show
11:20 Törzsutas 
11:50 Autómánia
12:30 Jópofa kofa  
12:55 Míg a halál el nem választ  
13:20 Míg a halál el nem választ  
13:45 Édes, drága titkaink  
14:45 Chuck  

László, a zseniális kamasz
fegyvertervező megszökik a
kormány titkos laboratóriumá-
ból. Sarah és Casey ráveszik
Chuckot, hogy vegyen részt a
fiú felkutatásában. Ám amikor
a szimpatikus fiatalember a se-
gítségét kéri, nem tudja vissza-
utasítani. Közben Morgan kü-
lönös átalakuláson megy át
Szuper Kapitány közreműkö-
désével.

15:40 Agymenők  
16:10 Agymenők  
16:40 Láncreakció - Veszélyben 

a Föld   
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 A három testőr  
21:30 Különösen veszélyes  
23:30 Nőies játékok  
01:30 Fókusz Plusz  

04:00 Alexandra Pódium  
04:25 Vers éjfélkor - magyar versek  
05:00 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 EZO.TV
10:30 Babavilág  
11:00 9 hónap  
11:30 Propaganda  
12:30 Top Speed  
13:00 Duval és Moretti  
13:55 Sheena, a dzsungel 

királynője   
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Rejtélyek kalandorai  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Nagytakarítás  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Az új karate kölyök  
21:40 Az utolsó erőd  
00:15 Luxusdoki  
01:15 A médium  
02:15 Silk Way - Selyemút 

Rally 2012   
02:45 EZO.TV
03:45 Kalandjárat  

06:25 Zsírégetők  
07:10 Ki ez a lány?  
08:00 Elvált Gary  
08:30 Elvált Gary  
08:55 Zsírégetők  
09:50 Zsírégetők  
10:00 Columbo: Szemfényvesztő  
12:20 Gnómeó és Júlia  
14:00 Előre a múltba  
16:00 Lucky Luke  
17:10 Hullámok bajnoka  

19:00 Jack Hunter - A fáraó sírja  
21:00 Egyenesen át  
23:05 Kísért a múlt  
01:30 Az utolsó órában  
02:20 Egyenesen át  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Buszok, luzzuk, virágok - 

Málta színei 
06:50 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 

Budapesten 
07:50 Hungária Kávéház  
08:15 Hungária Kávéház  
08:45 Duna anzix  
09:05 Daktari  
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Munka-Társ  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Száműzött magyar irodalom
12:45 Vannak vidékek  
13:15 Heuréka! Megtaláltam!
13:45 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Talpalatnyi zöld
14:40 Pannon expressz  
15:10 Táncvarázs
16:05 Jeremiah Johnson  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Hogy volt!?  
19:35 Bródy Sándor: A tanítónő  
21:50 Kultikon +   
22:45 Mások vagyunk  
00:45 Bezárt kapuk 
01:30 Vers
01:35 Himnusz

JÚLIUS 6., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Századfordító magyarok
14:25 Kasszasiker  
15:10 Angyali érintés  
16:00 Capri - Az álmok szigete  
17:00 Balatoni nyár
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Borvacsora  
22:10 Az Este
22:45 Végjáték  
23:30 Quincy Jones 75. születésnapi 

koncertje - Montreux  
00:55 Vér és rózsa  
01:45 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai   
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:20 Rejtélyek asszonya – Gyilkos 

játék  

16:15 Marichuy – A szerelem 
diadala  

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz
20:05 Sziklaöklű szerzetes  
21:05 CSI: Miami helyszínelők  
22:10 Gyilkos elmék  
23:20 Helyszíni szemle  
00:20 Reflektor  
00:40 Törzsutas 
01:15 Nagyágyúk  
02:05 Autómánia 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember  
13:15 A láthatatlan ember  
14:20 Marina  
15:20 Doktor House  

House doki egyik gimnáziumi
barátja bukkan fel a kórházban,
hogy az alig pár napja megis-
mert lányának kérjen segítsé-
get, akit hallucinációk gyötör-
nek. House megpróbálja meg-
oldani a különös esetet, miköz-
ben arról győzködi barátját,
hogy a lány nem az, akinek
mondja magát.

16:20 Csoda Manhattanben  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 Daylight - Alagút a halálba  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Silk Way - Selyemút Rally 2012 

05:20 Gyilkos sorok  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:55 A nagy házalakítás   
07:45 Gyilkos sorok  
08:40 Nyomtalanul  
09:35 Doktor House  
10:30 Columbo: Utolsó üdvözlet a 

kapitánynak  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Kaméleon
23:20 CSI: A helyszínelők  
00:20 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
01:10 Kaméleon  
03:05 Zsírégetők  
03:50 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó
07:35 A Habsburgok és Magyarország 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Sírjaik hol domborulnak... 
09:25 Életképek
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híróra
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték! 
15:05 Hagyaték
15:35 Székely kapu  
16:00 Zendülés az idő ellen 
16:50 Ízőrzök: Hévíz 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 A Vasfüggöny - Európa zöld öve
20:00 Ménes élet  
20:50 Híradó
21:00 Dunasport
21:10 Julianus barát   
22:30 A titkos szám   

Duna Televízió, július 6., péntek, 22:30

A titkos szám Magyar tévéfilm

Márai Sándor azonos című rádiójátékát az 1960-as évek
végén írta, amelyben elemi erővel fogalmazza meg,
hogy mi teszi elviselhetetlenné az életet a diktatúrá-
ban. Hősünk, Kovács úr a kommunista világ kreációja,
aki hisz egy eszmében, de hosszú megpróbáltatások
során rájön, hogy az „eszme” viszont nem hisz benne
és „nagyon egyedül van a világban”. Mikor mindezek
után el akarja dobni az életét, egy csoda folytán meg-
kapja a „titkos számot”, ahol a vonal végén a Jóisten
várja hívását. A film ezt a különleges telefonbeszélge-
tést meséli el egy mai kereskedelmi rádió élő adásában.

Viasat3, július 7., szombat, 14:00

Előre a múltba Amerikai vígjáték

Peggy Sue válni készül, amikor a huszonöt éves osztály-
találkozóján elájul, majd negyed évszázaddal fiatalab-
ban ébred. Tinédzserként a hatvanas években találja
magát, ráadásul mindent tud a jövőről! Tudja, hogy a jó-
képű Charlie, aki a szelet csapja neki, egyszer majd zül-

lött, megbízhatatlan alak lesz,
aki megkeseríti az életét. És
tudja, hogy a felettébb idegesítő
Richard két évtizeddel később iri-
gyelt és köztiszteletben álló mil-
liárdossá válik. 

M1, július 7., szombat, 16:55 

2x2 néha 5
Magyar vígjáték

Tóth Panna, a fiatal tanárse-
géd megbuktatja Kerekes András aranykoszorús sport-
repülőt. A repülőnapon Panna Kerekes András vezeté-
sével indul sétarepülésre. András bravúrjaival meg
akarja tréfálni a lányt és a repülőgép egy fa koronáján
köt ki. A vihar elől menekülő fiatalok között szerelem
bontakozik ki. Az ellentétek azonban ismét kiújulnak,
mert Panna hibásnak találja András új repülőgéptervét.
Panna elsajátítja a sportrepülés mesterségét, András
pedig a műegyetemi tananyagot.

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET NYELVTAN-
FOLYAMOK, VIZSGAELÔKÉSZÍTÔK VIII. 13–24.

• Rendkívüli akciók a 15 éves Hatos és Társa Nyelviskolában
(információk a honlapon)

• Spanyol, olasz, orosz, francia nyelvtanfolyamok egyénileg
vagy tanulópárban

• Gazdasági, turisztikai szaknyelvi kurzusok augusztusban

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)



16 / + / 2012. július 6.

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 10., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Kékfény  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:25 Balatoni nyár
16:35 A korona hercege  
17:50 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egy kis Mennyország  
22:00 Az Este
22:35 Végjáték  
23:25 Tudorok  
00:25 A rejtélyes XX. század  
00:55 Vér és rózsa  
01:45 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli – Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:20 Mintamókus  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Castle  
21:05 A mentalista  

Egy felvonulás során gyilkos-
ság történik. Az áldozat egy
fotós, aki hajléktalanokról ké-
szített képsorozatokat. A hely-
színre érve Jane megállapítja,
hogy az a gyilkosság talán
csak elterelés volt, és a valódi
célpont a város polgármestere,
aki vezeti a menetet. Így szúr-
ják ki a tömegből Henry Tibbst,
a meglehetősen labilis termé-
szetű férfit.

22:05 A Grace klinika  
23:15 Reflektor  
23:30 Doktor Addison  
00:20 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:00 EZO.TV
12:35 Miss Potter  
14:20 Marina  
15:20 Walker, a texasi kopó  
16:20 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 Kettős kockázat  

23:20 Tények Este
23:55 EZO.TV
00:30 Silk Way - Selyemút Rally 

2012  
01:00 Felhő a Gangesz felett  

05:30 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:00 Zsírégetők  
07:50 A nagy házalakítás  
08:40 Gyilkos sorok  
09:35 Doktor House  
10:30 Harlequin - Egy házasság 

rejtelmei  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 A médium  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House
21:20 Doktor House  
22:15 New York-i nyomozók  
23:05 CSI: A helyszínelők  
00:05 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:55 Doktor House  
01:50 New York-i nyomozók  
02:35 Zsírégetők  
03:25 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Magyarország tájegységei 
07:55 Életképek  
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Kis vörös művészet  
17:25 Életképek  
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 A Diabolik nővérek
20:00 Vivát Benyovszky!  
21:00 Híradó
21:10 Dunasport
21:15 Egy szöszi szerelme  
22:35 Lamantin Jazz Fesztivál  
23:30 Koncertek az A38 hajón  
00:20 Koncertek az A38 hajón  
01:10 Vers
01:15 Himnusz
01:20 Térkép  
01:50 Nyelvőrző
02:15 Magyar elsők 
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

JÚLIUS 9., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
10:55 Rendhagyó történelemóra 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Rex Rómában  
14:20 Capri - Az álmok szigete  
15:15 Balatoni nyár
16:30 A korona hercege  
17:45 Másfélmillió lépés Magyar-

országon – 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Zsaruvér és csigavér 3: 

A szerencse fia  
21:15 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Végjáték  
23:35 Aranyfeszt 2012
00:05 Valaki  
00:35 Vér és rózsa  
01:25 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Zűrös majom  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Mintamókus  

21:55 CSI: A helyszínelők  
23:05 Fehér sárkány, vörös tigris  
01:00 Reflektor  
01:10 Hihetetlen, de halálos  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:35 Babapercek  
09:40 Teleshop
10:45 EZO.TV
12:20 Szórd a pénzt és fuss!  
14:20 Marina  
15:20 Walker, a texasi kopó  
16:20 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 NCIS  

A csapat ezúttal szó szerint a
sötétben tapogatózik, amikor
egy internetszolgáltató köz-
pontja elleni támadás során
egész Washingtonban elmegy
az áram. Később egy hadnagy
holttestére bukkannak.

22:15 NCIS: Los Angeles  
23:15 Célkeresztben  
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 Silk Way - Selyemút 

Rally 2012  
01:55 NCIS  

05:20 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:50 A nagy házalakítás  
07:40 Gyilkos sorok  
08:35 Nyomtalanul  
09:25 Doktor House  
10:15 A vörös Pimpernel  
11:15 A vörös Pimpernel  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 A médium  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:45 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Pitch Black - 22 évente 

sötétség  
23:25 CSI: A helyszínelők  
00:20 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
01:10 Pitch Black - 22 évente 

sötétség  
03:05 Zsírégetők  
03:50 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Élő egyház 
07:00 Isten kezében 
07:30 Híradó
07:35 Az „Öreg” 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:05 Magyarország tájegységei 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Száműzött magyar irodalom
11:30 Térkép   
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 A mezítlábas nők, akik fényt 

teremtenek 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Gigászok viadala – Citroën 

és Renault
20:00 A Tenkes kapitánya
20:25 A Tenkes kapitánya
21:00 Híradó
21:05 Dunasport
21:15 Miloš Forman: Amibe nem 

halsz bele...  

JÚLIUS 8., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Vízitúra 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 „Így szól az Úr!”
09:10 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 A hajnal hírnökei 
10:30 A Biblia a magyar 

képzőművészetben
10:45 Református magazin
11:10 Unitárius ifjúsági műsor
11:15 Evangélikus templomok 
11:30 Unitárius egyházegyesítő zsinat
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Telesport 
13:00 Út Londonba
13:30 Forma-1 - Brit Nagydíj: Futam
16:25 Molly és Mopsz  
18:00 Rex Rómában   
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Riviéra vadorzói  
22:05 Munkaügyek - IrReality Show 
22:35 Munkaügyek - IrReality Show 
23:05 Pillangó  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas (2011) 
12:05 Dáridó Lajcsival 
12:45 Tuti gimi  

Haley nem hajlandó szóba állni
Nathannel a Carrie-ügy miatt,
hiába is bizonygatja Nathan,
hogy ártatlan. Lucas és Lind-
sey házasságkötésük előesté-
jén megpróbálják összehozni
őket úgy, hogy a legénybúcsút
és a lánybúcsút ugyanarra a
helyre szervezik, így a házas-
társak kénytelenek találkozni. 

13:40 Mi lenne ha?  
16:40 A bájkeverő  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Légcsavar  
22:00 Kisiklottak  
00:05 Tudorok  

06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:20 Nagy Vagy, Balaton! 
10:20 EgészségMánia  
10:50 EZO.TV
11:20 Kalandjárat  
11:50 Borkultusz  
12:20 Stahl konyhája  
12:50 Több mint TestŐr  
13:20 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:20 Bűbájos boszorkák  
16:20 Az új karate kölyök  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Pókember  

22:25 Hatalmas szív  
00:25 Összeesküvés  
01:25 Silk Way - Selyemút 

Rally 2012  
01:55 EZO.TV
02:25 Napló 

06:25 Zsírégetők  
07:20 Columbo: Utolsó üdvözlet 

a kapitánynak 
09:05 Anya, csak egy van!
09:35 Véznák kontra dagik  
10:35 Szex és New York light  
11:10 Szex és New York light  

Carrie véletlenül talál Aidan
ruhái közt egy jeggyűrűt. A
dolog teljesen feldúlja. Amikor
elújságolja barátnőinek az ese-
tet, Miranda bevallja, ő segített
a gyűrű kiválasztásában. Sa-
mantha tovább flörtöl új klien-
sével és régi szerelmével, az
örök agglegény Richard
Wrighttal. Miranda végre be-
vallja Steve-nek, hogy meg-
tartja a gyermekét.

11:45 A nagy házalakítás  
12:40 A nagy házalakítás  
13:30 Stevie  
15:20 A vörös Pimpernel   
16:20 A vörös Pimpernel  
17:20 A boldogító nem  
19:00 Négy Esküvő 2.
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:50 A célszemély  
21:45 Golfőrültek  
23:55 Hogyan öljük meg a 

feleségünket?  
01:55 Anya, csak egy van!

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 A fotográfus hagyatéka - 

Marx József 
07:15 Vakkancs és a titokzatos alagút 
07:55 A napfényben fürdő kastély  
09:05 És még egymillió lépés 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Református istentisztelet 

Székesfehérvárról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Nyelvőrző
12:50 Akadálytalanul
13:15 Csellengők  
13:45 Határtalanul magyar 
14:15 Szerelmes földrajz
14:45 Hazajáró
15:15 Mesélő cégtáblák 
15:40 Hungária Kávéház  
16:05 Hungária Kávéház  
16:35 Hyppolit a lakáj  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Önök kérték!
19:35 A tévedés áldozata  
21:20 Dunasport
21:35 Szövetség az ördöggel  
23:25 Freedom Haze 
00:25 Vers
00:30 Himnusz
00:35 Élő egyház 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 12., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Szeretettel Hollywoodból  
13:55 A megújuló Esterházy-kastély 
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 Balatoni nyár
16:25 A korona hercege  
17:50 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kasszasiker  
21:00 Mindenből egy van  
21:55 Az Este
22:30 Végjáték  
23:20 Négy szellem  
00:20 Orvosi bűnügyek  
01:15 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:05 A szerelem erejével  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  

Amadeo engedelmeskedik Te-
resának, emiatt Aida és Mayra
harcba lendül. Vanessa és
Hector első találkozása nem
felhőtlen, ám Hectornak hála
Aurora örömét semmi nem
veszi el. Arturo Párizsban is
azért küzd, hogy újra közelebb
kerülhessen Teresához. 

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Az ördög jobb és bal keze 2.  
22:25 Halálklinika  
00:25 Reflektor  
00:40 Infománia  
01:15 Hihetetlen, de halálos  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV  
12:25 Rex felügyelő  
13:15 Rex felügyelő  
14:20 Marina  
15:20 Walker, a texasi kopó  
16:20 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 Katasztrófafilm  
23:00 Propaganda  
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Silk Way - Selyemút 

Rally 2012   
01:40 Katasztrófafilm   
03:05 Segíts magadon! 
03:30 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:40 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:15 Zsírégetők  
08:05 A nagy házalakítás  
09:00 Gyilkos sorok  
09:55 Doktor House  
10:50 Columbo: Két detektív, egy 

gyilkosság  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 A médium  
15:00 Őrangyal  
15:55 Őrangyal  
16:50 Nyomtalanul  
17:45 Nyomtalanul  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 CSI: New York-i helyszínelők  
22:10 Nikita   
23:05 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály  
23:55 CSI: New York-i helyszínelők  
00:45 Nikita  
01:35 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
02:25 Zsírégetők  
03:15 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Darabokra szaggattatol 
08:10 Magyar elsők 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Határtalanul magyar 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hogy volt!?  
15:05 Szerelmes földrajz
15:40 India és Nepál 
16:30 Múmiarablók  
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Királyvadászat
20:00 És mégis mozog a föld  
21:05 Híradó
21:10 Dunasport
21:20 Szerelmes biciklisták  

JÚLIUS 11., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
10:50 Útravaló
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Gasztroangyal  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 Balatoni nyár
16:30 A korona hercege  
17:45 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DVSC - Videoton 
22:25 Az Este
23:00 Végjáték  
23:50 A hat lépés hatalma  
00:40 Vér és rózsa  
01:30 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:20 Idegroncs derbi  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Az ördög jobb és bal keze  

22:30 Döglött akták  
23:40 Reflektor  
23:55 Családom titkai  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek  
09:35 Teleshop
10:40 EZO.TV
12:15 A titokzatos Schut  
14:20 Marina  
15:20 Walker, a texasi kopó  
16:20 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 Doktor House  
22:15 Született feleségek  

A neve Emily Portsmith volt, és
halálának híre gyorsan terjedt.
A családja közismert volt, és
köztiszteletben állt. Népszerű
volt az iskolában, és a vendé-
gei a kávézóban rajongtak érte.
Mindenki ledöbbent a hír halla-
tán, hogy meggyilkolták. 

23:15 Aktív  
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
00:55 Silk Way - Selyemút 

Rally 2012  

05:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:45 Zsírégetők  
07:40 A nagy házalakítás  
08:30 Gyilkos sorok  
09:25 Doktor House  
10:15 Stella  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 A médium  
15:00 Őrangyal  
15:55 Őrangyal  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Riddick - A sötétség 

krónikája  
23:25 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:20 Riddick - A sötétség 

krónikája  
02:20 Zsírégetők  
03:05 Dawson és a haverok  
03:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Magyarország tájegységei 
07:55 Életképek  
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:20 Világsztár 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Nomád Pláza - Három vándor 
20:00 Sobri a betyár 
21:05 Híradó
21:10 Dunasport
21:20 Mérgezett toll  
22:50 Tér és művészet 
23:45 Koncertek az A38 hajón  
00:35 Koncertek az A38 hajón  
01:25 Vers
01:30 Himnusz
01:35 Térkép  
02:05 Arcélek
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár 

Duna Televízió, július 11., szerda, 19:05

Nomád Pláza – Három vándor 
Magyar dokumentumfilm

Egy roma származású vidámpark-üzemeltető, egy
furulyakészítő és egy fotográfus viszonya a hagyo-

mányokhoz és az
élethez. A párhu-
zamos életutak-
kal az alkotók a
legfontosabb ér-
tékekhez való vi-
szonyunkat vizs-
gálják.

RTL Klub, július 12., csütörtök, 14:05

A szerelem erejével
Amerikai romantikus dráma

Amikor Hilary O'Neil rájön, hogy a barátja megcsalja, úgy
dönt, itt az ideje új életet kezdeni. Első lépésként új állást
keres magának és elszegődik egy leukémiában szenvedő
fiatalemberhez ápolónő-
nek. Ápolónő és ápolt las-
sacskán egymásba sze-
ret, ám mind a kettejük
tisztában van azzal, hogy
boldog napjaik meg van-
nak számolva.

Viasat3, július 11., szerda, 10:15

Stella Amerikai vígjáték

Stella belevaló, füg-
getlen nő, aki csapos-
ként dolgozik legjobb
barátjánál, Ednél.
Függetlenségét még
akkor sem hajlandó
feladni, amikor gyer-
meke születik Ste -
phentől, a jóképű orvostól. Kosarat ad a férfinak, és el-
határozza, hogy egyedül neveli fel a lányát, aki még
nála is akaratosabb lesz, mire felnő.
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A gyomorgyűrű-beültetés ma már
sokak által ismert módszer, hazai be-
vezetése óta mégsem jelent meg köz-
érthető gyakorlati útmutató. Dr. Csi-
szár Miklós könyve ilyen értelemben
hiánypótló munka, amely a műtéten
átesők és szakmabeliek eligazodását

szerző: dr. sík sándor állatorvos, 
győrszentiváni állatorvosi rendelő

fotó: illusztráció

A tavaszt követően berobbanó nyári meleg
nagy figyelmet igényel az állattartók részé-
ről. Eltérően kell gondoskodni a lakásban
tartott, illetve az udvaron elhelyezett állat
esetében. Megint más körülményekre kell fi-
gyelnünk, ha együtt utazunk kedvencünkkel. 

Ivóvíz és árnyék
A legfontosabb, amiről minden esetben gondos-

kodni kell, az ivóvíz. Lakásban tartott kedvencünk-
nél ügyeljünk arra, hogy a szoba hőmérséklete elvi-

egyaránt segíti. Szó esik benne a sza-
bad döntés lehetőségéről, valamint
arról a felemelő érzésről, amelyet az
eredményes fogyás, és az így nyer-
hető életminőség jelenthet azok szá-
mára, akik nem látnak kiutat a túlsúly
fogságából.

selhető legyen az állat számára. A nagy, árnyékolás
nélküli ablakfelülettel ellátott helységben nagyon
magas hőmérséklet alakulhat ki, mely hőtorlódás-
hoz vezethet. Árnyékolással, enyhe légmozgás biz-
tosításával mindezt megelőzhetjük. A magas pára-
tartalmú helységben nehezebb a hőleadás, és ez is
hőtorlódást okozhat. 

Szabadban tartott kutyák esetében ügyeljünk
arra, hogy ne zárjuk az állatot szűk, falak által öve-
zett kennelbe, ahol megáll a levegő és a falak to-
vább sugározzák a hőt. A kutyaházat célszerű árnyé-
kos helyre telepíteni, a környékét naponta akár
többször is érdemes fellocsolni. A napra kihelyezett

vashordóhoz láncolt eb az állatkínzás
klasszikus példája. A kertes házak-
ban szabadon tartott kutyák megke-
resik a hűvös, árnyas helyeket, de
sok esetben ásással készítenek ilyet
maguknak a gazda nem kis bosszú-
ságára. Ezt megelőzhetjük, ha fenti-
ekben leírtak szerint magunk bizto-
sítjuk a megfelelő elhelyezést. 

Ne locsoljuk le slaggal!
A szokásos sétákat a kora reggeli vagy esti

órákra tervezzük és semmiképp ne futtassuk, ap-
portíroztassuk négylábú barátunkat, mert a nagy

melegben további megterhelést okozunk szerveze-
tének. Jótékony hatású lehet a kíméletesen végzett
fürdetés vagy lemosás. A váratlanul, locsolás köz-
ben végzett spriccelés gonosz tréfa, mivel sokkos
állapotot is okozhat, és örökös víztől való viszoly-
gást alakíthat ki. Nedves szivaccsal történő átdör-
zsölés, vödörből kézzel felvitt nedvesítés alkalma-
zása célravezető, melyet bő vízzel folytathatunk, ha
az állat is elfogadja. 

Soha ne hagyjuk a kocsiban!
Természetes vizeknél figyeljünk a víz minősé-

gére, mert előfordulhat műtrágya vagy növényvédő
szer okozta szennyeződés, mely kedvencünk súlyos
megbetegedését okozhatja. Utazás során különö-
sen járjunk el körültekintően. A kombi gépkocsi
nagy üvegfelületű hátulsó része az utastérnél job-
ban felmelegedhet, még klímaberendezés haszná-
lata esetén is, a csomagtartóról nem is beszélve,
ahová eleve ne tegyük kedvencünket. Figyeljünk a
légmozgásra, időnként álljunk meg itatás céljából.
Az állatot soha ne zárjuk a kocsiba! Figyeljünk arra,
ha az utazás hányással jár, az folyadékvesztést is je-
lent, amit pótolni kell. Ha a hőtolulás bekövetkezett,
vigyük az állatot szellős, árnyékos, hűvös helyre.
Nedvesítsük, főleg a koponyát hűtsük. Súlyos eset-
ben infúzió bekötése elengedhetetlen. 

A Naturwell kiadó gondozásában
2011-ben megjelent, keménykötésű,
192 oldalas könyv segít azoknak a
szempontoknak az átgondolásában,
amelyek nélkül nem érdemes és nem
is szabad belevágni e hosszú évekre
szóló vállalkozásba. 

Olvasni jó!

Gyomorgyűrű és fogyókúra

A hét orvosi témája:

A szokásos sétákat a kora
reggeli vagy az esti órákra
tervezzük

Házi kedvencekkel 
a nyári melegben
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A hét kérdése: a hőségről

Válaszol: Dr. Czabai Barbara mentőorvos

szöveg: kovács veronika
fotó: marcali gábor, illusztráció

Ha a nagy hőségben ájulásérzetünk van,
szédülünk, zúg a fülünk, árnyékos helyen
feküdjünk le. Amennyiben a panaszok pár
perces pihenés után nem szűnnek meg,
vagy újak társulnak hozzájuk, akkor hívjunk
mentőt – tanácsolja dr. Czabai Barbara
mentőorvos.

Milyen alapbetegségek tünetei erősödhet-
nek fel a szokatlan hőségben?

Ki kell emelni a keringési rendszer betegségeit, de
például az asztma vagy a tumorok okozta tünetek is fo-
kozottabban jelentkezhetnek a hőségben. Tudni kell azt
is, hogy ilyenkor a vérnyomás általában leesik. A szo-
katlanul meleg időben 15-20 százalékkal több riasztást
kapnak a mentők is. Főleg utcai, vagy az utcán kezdődő
rosszullétekhez vonulunk ki. 

Hiperaktív gyerekek

Mi provokálhatja még
a forróságban amúgy is
erősödő tüneteket?

A fedetlen fej, a nem szellőző ruha, a túlöltözködés,
az alkoholfogyasztás, a kevés folyadékbevitel. Meleg-
ben ásványvizet igyunk, ne cukrozott üdítőket. Ha valaki
ízesíteni akarja a vizet, akkor facsarjon hozzá citromot. 

Minden nyáron okoz tragédiát az időjárás.
Mentőorvosként mit tanácsol, mire figyeljünk?

Nagyon fontos, hogy gyereket még pár percre se
hagyjunk zárt autóban. Akkor se, ha le vannak húzva
a kocsi ablakai. Perceken belül megtörténhet a tragé-
dia. Gyereket ne hagyjunk egyedül még a felfújható
kerti medencében sem. Természetesen különösen in-
dokolt az óvatosság a nagyobb vizek esetében. A köz-
lekedésben legyünk figyelemmel arra, hogy a kon-
centrálóképességünk a hőségben csökken, s ezáltal
veszélyesebbé válik az autóvezetés. Kevesen tudják,
hogy a kocsi klímája sem véd meg a koncentrációké-
pesség megváltozásától. Az extrém UV-sugárzást
pedig mindenképpen el kell kerülni, szolidabb napsü-
tés esetén is használjunk bőrvédő krémeket. 

A szünidő beköszöntével a gyerekek
egyre több időt töltenek a szabadban,
ilyenkor sajnos a gyerekbalesetek is
gyakoribbak. Nem meglepő, hogy az
elevenebb, aktívabb gyermekeknél gya-
koribbak a sérülések, de kevesen tud-
ják, hogy ami túlzott bátorságnak és if-
júkori felelőtlenségnek tűnik, annak a
hátterében a figyelemhiányos hiperak-
tivitási zavar, más néven ADHD is állhat. 

Kalandvágy
A gyermekek számára az egész

világ egy nagy grund, minden meg-
mászható, bevehető és megvédhető.
A rendelőkbe a gyermekek fele általá-
ban leesés miatt kerül be, a figyelem-
hiányos hiperaktív gyerekek pedig
rendszeres látogatói az ügyeletnek. 

A félelemérzet hiánya gyakori oka a
különböző baleseteknek, hiszen egy
óvatlan pillanatban könnyű leesni a
fáról, falról és a legvadabb helyekről.
A hiperaktív gyermekekre jellemző a
túlzott lobbanékonyság, gyakran nem
mérik fel tettük következményeit, mint
például a falmagasságát, a betonke-

ménységét, és felelőtlenül vágnak
bele kalandjaikba. 

Intelligens gyerekek
A hiperaktív gyermekek többsége

kifejezetten intelligens, de az agyban
található figyelemközpont működési
zavara miatt nem tudnak folyamato-
san egy dologra figyelni. A betegség
lehet örökletes, de kialakulhat mag-
zatkorban is, így nem nevelési prob-
léma. Két fajtája van: a túlmozgásos,
aki nem tud nyugodtan megülni a he-
lyén, izeg-mozog. A másik típusnál
nem a túlmozgás dominál, hanem a
csendesnek, lassúnak és álmodozó-
nak gondolt gyermekek figyelmét a
külvilág hangjai, fényei, mozgásai von-
ják el a tanárról, a tananyagról. 

Kezelhető?
Bár a figyelemhiányos hiperaktivitási

zavar nem gyógyítható, de vannak mód-
szerek, terápiák, amelyekkel az érintett
gyermekek teljes, tünetmentes és nem
utolsó sorban biztonságosabb életet él-
hetnek. Fontos, hogy ha a szülők olyan
tüneteket észlelnek, melyek a többi
gyermek viselkedésétől eltérnek, be-
széljenek az óvónővel, tanítónővel, for-
duljanak nevelési tanácsadóhoz. Innen
szükség esetén a megfelelő szakem-
berhez irányítják majd őket. A pontos di-
agnózis után gyógypedagógiai, moz-
gás-, szükség esetén komplex kezelés
következhet, ez lehet viselkedésterápia,
szülőtréning, tanulást segítő tréning,
esetenként gyógyszeres terápia is. 

Kórokozók – gyerekek
A kórokozókkal való korai kapcsolat szabá-
lyozza az immunsejteket
és véd az asztma vagy a
gyulladásos bélbetegsé-
gek kialakulásától. A  gye-
rekgyógyászok szerint a
csíramentes környezet-
ben az immunrendszer nem tud meged-
ződni. Azok a gyerekek, akik steril környe-
zetben nőnek fel, hamarabb betegszenek
meg, és nagyobb az esélyük az allergiára is.

A gyógyító meggy
A meggylében található antioxidánsok javí-
tanak az ízületi gyulladásban szenvedő be-
tegek állapotán – hangzott el az Amerikai

Sportorvosok Kollégiu-
mának kongresszusán. 
A kutatók szerint a
meggyben található a
legtöbb gyulladáscsök-

kentő hatóanyag valamennyi élelmiszer
közül, a meggylékúra pedig semmilyen mel-
lékhatással nem fenyeget.

Szívvédő a kurkuma
Az antioxidáns és gyulladásgátló tulaj-
donságairól ismert fűszer, a kurkuma ki-
vonata védő hatású lehet a szívkoszorúér-
műtéten, vagyis bypass-műtéten átesett
embereknél. Egy amerikai
tanulmány eredményei
arra utalnak, hogy a kur-
kumában lévő sárga színű
pigment csökkenti a szív-
roham kockázatát. A kezelést három nap-
pal a műtét előtt kezdték, majd a beavat-
kozást követően öt napig folytatták, és 65
százalékkal kisebb eséllyel jelentkezett
szívroham a kurkumint szedőknél a pla-
cebót kapottakhoz képest.
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FEDEZD FEL GYŐRT! PIAC

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap el-
sétálunk gyönyörű műemléke-
ink előtt, és közben nem is sejt-
jük, micsoda értékek birtokában
vagyunk, milyen kalandos tör-
téneteket, hihetetlen legendá-
kat rejt egy-egy belvárosi ház,
szobor vagy festmény. Izgalmas
túrára hívom hát az olvasót,
tartson velem, fedezzük fel
együtt Győr szépségeit! Sétánk-
hoz Jakab Petrát, a Győri Pol-
gármesteri Hivatal idegenfor-
galmi referensét kértem fel, ka-
lauzoljon minket, mutassa meg
nekünk Győr csodás titkait.

– Ahogy legutóbb megbeszéltük, hoz-
tam magammal fürdőruhát is – köszön-
töm kísérőmet, aki egy mosollyal nyug-
tázza lelkesedésemet. A Fürdő térhez
sétálunk, ahol a 2003-ban megnyitott
termál- és élményfürdő áll. Gyors átöl-
tözés után már csobbanok is, és sorra
kipróbálom az élményelemeket, majd 
a termálmedencét választjuk, és ki -
úszunk az épületből a szabadba. 

Petra itt meséli el, hogy a győri víz jó-
tékony hatását már a középkori króni-
kákban is jegyezték, amit 1978-ban mi-
nősítettek hivatalosan is gyógyvízzé.

Csobbanás és más kalandok

Első sorban kopásos csont- és ízületi
betegségek, krónikus, gyulladásos ízü-
leti és izombántalmak, nőgyógyászati
betegségek kezelésére alkalmas. 

A 2.000 méter mély termálkútból fel-
színre törő gyógyvizet a fürdőben hasz-
nosítják, ahol emellett élményfürdő és
szaunatér is várja a vendégeket. Útitár-
sam azt javasolja, jöjjek el egy téli estén
is, és a szállingózó hóesésben ússzak ki
a szabadba, mert a forró vízből csodá-
latos téli panoráma tárul elénk. Így
fogok tenni – ígérem meg neki. A lubic-
kolás után tovább indulunk, végig a töl-

tésen, egészen a városi uszodáig. A
GYÁÉV néven közismert létesítményt
2011-ben teljesen felújították, és az in-
tézmény a közelmúltban elhunyt legen-
dás öttusa-mesteredző, Magyar Vilmos
nevét vette fel.

Visszasétálunk a hídig, amely szin-
tén egy nemrégiben elkészült beruhá-
zás, a korábbi gyaloghíd helyén, a Mo-
soni-Duna felett ugyanis ma már a két
városrészt, Szigetet és Révfalut össze-
kötő Jedlik Ányos híd magasodik. Az
önkormányzat saját beruházásaként el-
készült műtárgy esténként díszfénybe

burkolózik, aki erre sétál, különleges
fényjátékot láthat.

Átkelünk hát rajta, és a Széchenyi Ist-
ván Egyetem épületegyütteséhez
érünk, amely az elmúlt években hihetet-
len átalakuláson ment keresztül. A több-
milliárdos fejlesztéseknek köszönhe-
tően új épületekkel, oktatási terekkel és
berendezésekkel bővült az intézmény,
és még vonzóbbá vált a fiatalok szá-
mára.  A közelben, az egyetemi csarnok
mellett egy másik különleges épület is
áll, a Mobilis Kiállítási Központ, amit
akár a győri Csodák Palotájának is ne-
vezhetnénk, de talán több is annál. – Ha
meghökkentő kísérleteket, a mozgással
kapcsolatos látványos játékokat, izgal-
mas bemutatókat szeretnél látni, ide
mindenképp gyere el! – szorgalmazza
Petra. Ezt is megígérem.

A töltés másik oldalára érünk, ahol a
fiatalok közkedvelt szórakozóhelye és az
Aranypart néven ismert szabad strand
fekszik. A győri családok népszerű nyári
pihenőhelyén a hűsítő víz mellett a fo -
ci-, a tengó- és a röplabdapálya is meg-
található. A tengerparti plázsra emlé-
keztető területen számos fiataloknak
szóló rendezvényt is tartanak.

A töltésen továbbhaladva az Arany-
part II. szabad strand, majd a Püspök-
erdő tárul elénk, ahol kellemes pihenő-,
tűzrakó- és játszóhelyet alakítottak ki a
piknikezőknek.

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

Nyár közepén itt van az ideje a kovászos
uborka készítésének. Aki nem szeretne baj-
lódni az uborka savanyításával, annak érdemes
felkeresnie a vásárcsarnokban Holczhammer
István nyugdíjas őstermelő standját, ahol a ko-
vászos uborkán kívül többek között ínycsik-
landó savanyú káposzta, népszerű csípős és
nem csípős vegyes savanyúság, gusztusos töl-
tött és töltetlen almapaprika, káposzta és vita-
minsaláta, valamint sokak kedvence, a cseme-
geuborka is kapható. A savanyúságok kiváló
minőségét az őstermelő családja múltjában
látja, mint a szerdai piacon elmondta: gazdál-
kodó családba született, korábban a munka
mellett kertészkedett, napjainkban pedig
nyugdíjasidejében viszi tovább a családi ha-
gyományt. „Közel 1500 négyzetméteren gaz-
dálkodom, savanyítással immár húsz éve fog-
lalkozom” – tudtuk meg a gazdától, aki rende-
lésre a lisztérzékenyek számára is készít sava-
nyúságot. Az őstermelő a szakmai titkokba is
beavatja olvasóinkat: a jó kovászos uborkához
kifogástalan minőségű uborka, jó idő, és a bele

Savanyúságot a vásárcsarnokból
való fűszerek kellenek. Vásárlás után a sava-
nyúságot hűtőben kell tartani, valamint külön
eszközzel célszerű szedni az üvegből, így sok-
kal tovább eltartható például a kovászos
uborka is, amelynek leve a kánikulában nagy-
szerű hűsítő ital. A savanyítást végző őstermelő
ezúton is köszöni vásárlói bizalmát és hűségét,
és ő maga is fontosnak tartja a vásárlók elége-
dettségét.

Fogyasztói kosár – 2012. július 4.

Kovászos uborka 500 Ft/kg
Vegyesvágott 450 Ft/kg
Csemegeuborka 600 Ft/kg
Őszibarack 300–600 Ft/kg
Sárgabarack 400–600 Ft/kg
Spárga 1.200 Ft/kg
Meggy  700 Ft/kg
Ribizli (piros) 600–700 Ft/kg
Nyári alma 160–350 Ft/kg
Fejes saláta 120–150 Ft/db
Uborka (fürtös) 200 Ft/kg
TV paprika 200–500 Ft/kg 
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Emelkedtek az 
autópályadíjak 
Horvátországban
Idén júniustól drágult az au-
tópálya-használat díja Horvát-
országban. Aki autóval in dul a
tengerpart felé, számítson rá,
hogy 15 százalékkal töb bet
kell fizetni a sztrádán haladá-
sért. A félreértések elke rülése
végett az utazás előtt célszerű
kalkulátorral átszámolni,
mennyi pénzt kell előkészíte-
nünk a fizetőkapuknál.

Hollókő: új 
projekt, régi
mesterségek
A régi életformát, mestersége-
ket is bemutatnák a világ -
örökségi Hollókőn, ahol ki -
emelt turisztikai projekt meg-
valósítására készülnek: terve-
zik a vár fejlesztését, és szál-
loda is épülhet a Nógrád me-
gyei faluban. A tervek szerint
kialakítják a játékok házát, és
berendeznek egy 19. századi
iskolát is. 

Nem ismernek
minket a déli
szomszédaink
A Magyar Turizmus (MT) Zrt.
2011 végén és 2012 elején vizs-
gálta Magyarország mint tu-
risztikai úti cél imázsát Hor-
vátországban, Szerbiában és
Szlovéniában. Annak ellenére,
hogy földrajzilag közel va-
gyunk egymáshoz és egyre
többen keresik fel Magyaror-
szágot délről, az emberek nem
ismerik kellőképpen hazán-
kat. Magyarországról először
Budapest, a fűszeres ételek
jutnak vendégeink eszébe, zár-
kózottnak látnak minket, hiá-
nyosnak találják a nyelvtudá-
sunkat, nem tartják elég ba-
rátságosnak a vendéglátóhe-
lyek személyzetét. A látogatók
ugyanakkor elégedetten tá-
voznak, ám ez részben an nak
köszönhető, hogy előzetes vá-
rakozásaik nem túl magasak,
mert nem tudják, mire szá-
míthatnak Magyarországon.

Utazási kisszótár

FKK-strand
Egy kis kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha ismerjük az FKK rövidítés jelentését. A három betű a
strandok bejáratánál arra figyelmeztet, naturista fürdőhelyhez értünk. Európa egyik legnépszerűbb naturista úti-
célja a horvát tengerpart, csaknem 30 FKK-strand és kemping található déli szomszédunknál. A naturizmus Hor-
vátországban nagy múltra tekint vissza, és a Horvát Idegenforgalmi Közösség is támogatja. A legtöbb vendégük
Németországból, Ausztriából és Olaszországból érkezik.

kép és szöveg: földvári gabriella 

Tartós hőhullámok idején sokan
gondolják utolsó mentsvárnak a
Balatont, amiben félig-meddig
igazuk is van. A magyar tenger,
nevezetesen a füredi Kisfaludy-
strand olyan jó tulajdonságok-
kal rendelkezik, mint például a
bőséges parkolóhely, az árnyas
vízpart, a mindig tiszta mosdó,
de aki próbálta, megerősítheti:
a negyven fok elől itt sem lehet
elbújni. A tó vize hűsölésre al-
kalmatlan, csak a hideg zuhany
segít a forróság elviselésében.  

A balatonfüredi Kisfaludy-strandnál va-
lóban könnyű, ráadásként ingyenes is
a parkolás, aki korán érkezik, még ár-
nyékot is találhat autójának. A strand-

belépő alig drágább a tavalyinál, felnőt-
teknek 640, gyerekeknek 400 forintba
kerül. Ez egyszeri belépésre jogosít
reggel nyolctól este hétig. A strand és
egy-két büfé éjszakára is nyitva marad,
bár a füredi sétány élete mozgalma-
sabb, rendszeresek például a késői Ge-
mini-koncertek. 

A legutóbbi hétvégén hely minden-
kinek, árnyék csak a korán érkezők-
nek jutott a strand füvén, a napernyők
és a szélfogó sátrak nem sokat értek
a tűző nap ellen. A műanyag napágyat
990 forintért kínálták, működött a
csúszdás gyerekmedence és napfo-
gót szereltek a remek kis játszótér fölé.

A fiataloknak délutánonként sportver-
senyeket szerveztek egy nagy cég tá-
mogatásával. A vízi sportok java in-
gyen van, aki költeni akar, kajakot

1000, vízibiciklit 2.500 forintért bérel-
het óránként.

Hűtőtáskát vinni ajánlatos, de ha
elfogyott a hazai, jöhet a csapolt sör
és az elmaradhatatlan strandkaja, a
lángos. A hagyományos kistányérnyi
lángos a füredi strandon nem létezik,
helyette kétemberes méretűt kínál-
nak. A sajtos-tejfölös darabja 560 fo-
rint, a simáé 420. Érdemes kipróbálni
a velős pirítóst, ami a fagyasztás miatt
a melegben is megbízható, kiadós
étel, 590 forintért.

Egy korsó soproni sört 450-ért
csapolnak, egy balatoni olasz kis-
fröccs 130 forint, a félliteres üdítő 350
forint. Az egyik büfében nagyon
finom, helyben sütött pizzát kínálnak,
szeletenként 490 forintért. A divathal,
a tengeri hekk méregdrága, 370 forin-
tot kérnek érte 10 dekánként. A kür-
tőskalácsot faszénparázson sütik, egy
kisebb darab 500 forintért megvásá-
rolható. A főzött fagyi gombócát 180
forintért mérik. A büfék különféle me-
nüket is kínálnak, halászlét pogácsá-
val, borsófőzeléket fasírttal, gyü-
mölcslevest tócsival, ezek adagja
1000-1200 forint. Működik a stran-
don egy kis bolt is, itt valamivel ol-
csóbban juthatunk hozzá hideg üdítő-
höz, sörhöz, rágcsálnivalóhoz.

Idegen szót nem hallani a füredi
strandon, pedig a háttérszolgáltatás
minden igényt kielégít, valóban euró-
pai a színvonal. A strand teljes területe
tiszta és kulturált, beleértve a mosdó-
kat, az öltözőket és a teraszokat is. A
balatoni vendéglátást úgy tűnik, idén
nyáron is mi, magyarok mentjük meg.             

Füredi nyár 
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szerző: simon barbara
fotó: s. b.

Vendégszerető emberek, bájos
falvak, lovas túrák és megannyi
ízes csemege – ez a néhány szó
jut először eszembe az Őrségről,
a béke és nyugalom vidékéről.
Ha igazán természetközeli ki-
ruccanásra vágyunk és nem vet-
jük meg a háztáji gazdaságok
remekeit sem, akkor irány Ne-
mesnép és környéke!

Nemesnép község Zala megye nyu-
gati sarkában, az Őrség–Göcsej–He -
tés tájegység találkozási pontjában
fekszik. A települést a Szentgyörgyvöl-
gyi-patak osztja ketté. A település jel-
legzetessége, hogy a mai napig na-
gyon sok szépen helyreállított kisne-
mesi lakóház és porta áll, a házakat
alig veszik körül kerítések, és a szépen
gondozott területeken kellemes sétá-
kat lehet tenni.

A falu friss levegőjével csalogatja a
turistákat, az idilli környezet természe-
tessége azonnal elvarázsol. Egy séta
a faluban, és már nem is emlékszünk
a magunk mögött hagyott városi
nyüzsgésre. Felfedezzük „Zala megye
csodáját”, az 1793-ban épített fazsin-
delyes, szoknyás (református) harang-
lábat, melyet 1937 óta országos mű-
emlékként tartanak nyilván. A Szép Ta-
nyán pedig ízelítőt kaphatunk abból,
milyen stresszmentesen élni. Az ott-
honos vendégházakban pedig külön-
legességekkel, a helyi specialitások-
kal fűszerezik meg a pihenést. Te-
gyünk egy „gasztronómiai kirándu-
lást” az Őrségben!

Gasztronómiai 
kalandozás az Őrségben

Cseresznyeméz, „hőkkön”
sült perec és kecskesajt 

Méhviasz gyertyák szagolgatása
közben megütötte fülünket egy kerka-
falvai méhész neve, elkértük a címét,
és már indultunk is abban a remény-
ben, hogy ínycsiklandó mézzel térhe-
tünk haza. Egy kis útbaigazítás után
azon kaptuk magunkat, hogy Magai
Róbert méhész saját készítésű körte-
pálinkáját ízlelgetjük. Koccintás a házi -
gazdával, majd jöhet a mézkóstolás:
erdei, cseresznye, solidágó, hárs, fa-
célia, és a jól ismert akácméz. Édes-
kés, lágy és kissé fanyar ízek kevered-
nek a szánkban, majd a méhészetéről
faggatjuk a szakértőt. Elmeséli, hogy
hatvan méhcsalád „gyártja” a mézet,
családonként ötven–hetvenezer méh-
vel. Nagyapjától leste el a szakmai for-
télyokat, amelyeket igyekszik tovább -
adni gyermekeinek.

A mézes kalandot követően a vele-
méri perecfesztiválra tartunk, hogy
megkóstoljuk a „hőkkön” sült perecet.

A helyi asszonyoktól megtudjuk, hogy
a perec nevében szereplő „hőkkön” ki-
fejezés mögött a hőn és a kövön sza-
vak bújnak meg, utalva ezzel a sütési
eljárás mikéntjére. A recept egyszerű:
sós kelt tészta, házi tej, házi tojás és
dolgos asszonykezek, csupán ennyi a
titok. A kemencébe beteszik az őrségi
bükkfát, a szamalóval a parazsat előre-
piszkálják egészen az ajtóig, majd a ku-
koricacsuhéból készült vizes pemettel
kitisztítják a hamut, végül a hosszú
nyelű perecberakó kanállal a forró kőre
helyezik a fonással díszített, kör alakú
tésztát. Egyszerre tizenkét perecet süt-
nek. A perecfesztivált minden évben
pünkösdöt követő vasárnap tartják,

ahol az érdeklődök a helytörténeti mú-
zeumot is megcsodálhatják. 

Már indulnánk vissza az autóhoz,
amikor megpillantunk egy standot
magolajokkal és lekvárokkal. A kós-
tolás itt sem marad el, kis kenyérda-
rabkákat mártogatunk az „őrségi
mogyoróolaj” nevet viselő üvegcse
előtti tálkába. A termelő az olajokat el-
sősorban salátákhoz, kelt és kifőtt tész-
tákhoz ajánlja, pár szóval megemlíti jó-
tékony élettani hatásukat is. A lekvárok-
nak sem tudunk ellenállni, kanalazunk
az epresből, az áfonyásból és a külön-
leges csipkebogyólekvárból is, nyug-
tázva, hogy a perec volt az ebéd, a lek-
vár pedig a desszert.  Folytatva őrségi
túránkat a magyarszombatfai kecs-
kesajt-manufaktúrát célozzuk
meg, további gasztronó-
miai élményekre va-
dászva. A házi -
g a z d a ,
Buzás Attila
Sándor körbe-
vezet bennün-
ket a farmon.
Hirtelen hatvan
kecs ke között
találjuk magun-
kat, megetetjük
a szelíd álla -
tokat, majd jö-
hetnek a fog-
piszkálóra tű-
zött sajtfalat-
kák.  A kós-

toláskor háromféle kecskesajt kerül a
tányérra: egy natúr sajt dióval megspé-
kelve, egy fokhagymadarabkás, végül
pedig a tarka borssal fűszerezett kecs-
kesajt egy paradicsomszelet kíséreté-
ben. Az ízek minden korábbi várakozást
felülmúlnak. 

Amit még feltétlenül kóstoljunk meg: a dödölle 
A krumplit kockákra vágjuk, sós vízben megfőzzük, majd pürésítjük. Lassú
tűzön lisztet adunk hozzá, egészen addig, amíg bírjuk keverni. Ha kész van,
húzzuk le a tűzről. Egy serpenyőbe tegyünk pár kanálnyi zsírt. Apróra vá-
gott hagymát pirítsunk üvegesre, majd egy evőkanállal szaggassunk bele
kis gombócokat a krumplipüréből. A gombócokat forgassuk bele a hagy-
mába, hogy az ráragadjon az oldalukra. Tegyük tepsibe és forró sütőben
süssük ropogósra. Önálló fogásként tejföllel kínáljuk, de köretként is ki-
tűnő, például pörköltekhez.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Túrófánk tokaji sabayonnal

Vaddisznó-szűzpecsenye Esterházy-
mártással, áfonyás grillezett
őszibarackkal, fenyőmagos berével

Hozzávalók négy sze-
mélyre: 250 g félzsíros
tehéntúró, 3 db tojás, 90
g liszt, 6 g sütőpor, 10 g
porcukor, 1 citrom re-
szelt héja, csipet só. A to-
kaji sabayonhoz: 4 db to-
jássárgája, 50 g kristály-
cukor, 5 cl tokaji szamo-
rodni.

Elkészítése: A túrót
az összes összetevővel
összekeverjük, a masz-
sza lehet kissé túródara-
bos. Az olajat 180 fo-
kosra hevítjük, a masz-
szából teáskanállal apró
gombócokat szagga-

Rendhagyó hónapnak nézünk
elébe, július négy hetében négy
séf mutatkozik be Szakácsklub ro-
vatunk hasábjain. Közös bennük,
hogy fiatalok, tehetségesek, és
több éves gyakorlattal a hátuk mö-
gött is hajlandóak tanulni, frissen
mestervizsgáztak a Krúdy-iskola
konyháján. A Győri Szakácsklub
elnöke, Sátor László a sikeres
vizsga után azonnal felajánlotta
számukra a klubtagságot.Dombi
Csaba egy farsangi menü összeál-
lítását és elkészítését húzta tétel-
ként, ami nem túl időszerű, de
annál szebb feladat. Heti séfünk a
vizsgán elsőként körtével és mál-
nával rétegezett, diós muffinnal
tálalt libamájterrint tett le a zsűri
asztalára. Ezt füstölt csülkös varg-
ányagomba-krémleves, majd vad-
disznó-szűzpecsenye, zárásként
tokaji sabayonnal bolondított tú-
rófánk követte. A vizsgamenüből
a főfogást és a desszertet tesszük
közkinccsé, annyit hozzáfűzve,
hogy a sabayon a franciák bor-
krémje, olyasmi, mint a mi borso-
dónk. Dombi Csaba tizenöt évvel
ezelőtt végzett a Krúdy-iskolá-
ban, azóta egy munkahelyen, a
tényői Dombi és fiai vendégfoga-
dóban dolgozik, ma már fősza-
kácsként. A családi fogadót nem
csak a kisebbik fiú főztje miatt
érdemes felkeresni, a kápolnás,
gémeskutas panzió, a pannon-
halmi borvidék vendégszerető fa-
luja, a bakonyalji táj szépsége és
nyugalma télen-nyáron vonzó és
közeli úti cél.      

Tényői ízek

A hét séfje: 
Dombi Csaba

Szerző: Gaál József
Recept: Dombi Csaba
Fotó: O. Jakócs Péter

Hozzávalók négy személyre: 60
dkg nedves pácban érlelt vaddisznó-
szűzpecsenye, 10 dkg sárgarépa, 10
dkg petrezselyemgyökér, 5 dkg zeller,
5 dkg póréhagyma, 1 dl vörösbor, 3
dl barnamártás, olaj, só, bors, 2 db
őszibarack, porcukor, áfonyalekvár. A
beréhez 30 dkg burgonya, 1 db tojás,
10 dkg liszt, 0,5 dl tejföl, 5 dkg fenyő-
mag, só, bors.

Elkészítése: A szűzpecsenyét
lehártyázzuk, 3-4 napig pácoljuk.

(Nedves pác: vörösbor, víz, sárga-
répa, petrezselyemgyökér, zeller, vö-
röshagyma, fokhagyma, vadfűszer-
keverék, koriander, babérlevél, boró-
kabogyó, fenyőmag,) A húst ízesítjük
sóval, fűszerezzük borssal, majd
előbb forró serpenyőben, kevés ola-
jon körbepirítjuk, utána 170 fokon 10
percig sütjük. A húst szeletelés előtt
pihentetjük.

Az Esterházy-mártáshoz a vörös-
bort beforraljuk, a barnamártáshoz
adjuk. A zöldségeket és a póréhagy-

mát metéltre vágjuk és blansírozzuk
(forró vízben előfőzzük), majd serpe-
nyőben lepirítjuk, sózzuk, borsozzuk.
A barackot félbevágjuk, kimagozzuk,
kevés porcukorban megpirítjuk, tála-
lásnál a mag helyére áfonyalekvárt
rakunk.  A fenyőmagos beré hozzáva-
lóit jól összekeverjük, hogy sűrű
masszát kapjunk, amiből kevés forró
olajban korongokat sütünk. Tálalás-
nál a mártásra tesszük a pirított zöld-
ségeket és a húst, majd körítjük be-
rével és áfonyás barackkal.  

tunk bele. Az olajban a
fánkok szépen felpuffad-
nak, kikerekednek, csak
átmozgatni kell őket,
maguktól megfordul-
nak. Szép világosbar-
nára sütjük, nem kell
azonnal kivenni őket, mi-
helyst színt kapnak. 

A tokaji sabayonhoz
a tojássárgáját a kristály-
cukorral kikeverjük,
majd hozzáadjuk a sza-
morodnit és vízgőz felett
habosra verjük. Tálalás-
nál a sabayont mélytá-
nyérba tesszük, ráhe-
lyezzük a fánkokat, por-
cukrot szórunk rájuk.     
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Halat tartok, most ezt tá-
mogatja az unió. Nyertes: Feketéné Doktor Jolán (Győr). Nyereményét a szer-
kesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Vízparti hétvége

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 ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU++

SUDOKU++

SUDOKU++++M
eg

fe
jté

se
k

8 5 1 7 2 9
4 7 5

4 1
6 2 3

1 9
5 3 9 6 2 1

7 9 8 6 4
1 2 3

9 5 7

1 7 3
2 9 8 3

3 5 2 4
6 1 3

3 6 9 1
7

6 8
8 4 1 2 6 3
5 8 6 4 2 7

4 1 3
6 9 4

2
8 5 7

2 5 9 6
9 6 8

9 3 1
7 9 1 2
2 1 8 3
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685321794
234759618
719468325
953612487
876594132
421837569
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Győrben, a Kisfa-
ludy utcában a
Pannon-Víz szak-
emberei slussz-
kulcsot halásztak
ki egy tisztításra
váró víznyelőből.
Képünkön a kulcs -
tulajdonos, Ta-
kács Zsuzsan na
mond boldogan
köszönetet Szabó
Miklósnak.

Elege van a sok-sok üres pillepalackból? Unja már, hogy
kollégái sosem tesznek be a hűtőbe hideg szódavizet? Vá-
lassza a Pannonvizet! Akciónkban vállalkozások és közüle-
tek jelentős kedvezménnyel juthatnak Pannonvíz italada-
golóhoz. Havi öt ballon víz rendelése esetén a szerződés
futamidején túl ingyen adjuk az italautomatát, ingyen szer-
vizeljük a készüléket, ingyen szállítjuk ki a ballonokat, és in-
gyen cseréljük a szén-dioxid-palackokat. A ballonokba
Győr határában található parti szűrésű kútjaink vize kerül,
melynek minősége bármely ásványvízzel összehasonlítva
megállja a helyét. Az italadagoló oszlopok a víz hűtésére is
alkalmasak, így dolgozói a nyári melegben akár munkahe-
lyi védőitalként is élvezhetik az üdítő, friss hideg vizet vagy
szódavizet. Keressen minket weblapunkon: pannon-viz.hu. 

kép és szöveg: tóth lászló 

A kilencedik alkalommal megrende-
zett nemzetközi Duna-nap ma már
hagyományos rendezvény a folyó víz-
gyűjtő területén, vagyis a 81 millió
embernek otthont adó 18 országban. 

A múlt csütörtöki győri rendezvényt Simon
Róbert Balázs alpolgármester nyitotta meg,
arra emlékezve, hogy tíz évvel ezelőtt vonult
le a Dunán minden idők legnagyobb árvize.
A védekezésben példátlan összefogás volt
városunkban, melyre máig büszkék lehe-
tünk. Az alpolgármester szerint az elmúlt és
az elkövetkező időszak fejlesztései nagymér-
tékben meghatározzák Győr jövőjét, s a
„Vizet a Dunába!” elnevezésű kezdeménye-
zés hozzájárulhat ahhoz, hogy rendeződjön
a Mosoni-Duna győri szakaszának sorsa, a
Szigetköz valamennyi problémája.

A horgászházban a Magyar Hidrológia
Társaság győri szervezetének rendezésében
szakmai előadásokat hallhatnak az érdeklő-
dők. A szakértők felidézték a 2002. évi au-
gusztusi dunai árhullám meteorológiai, hid-
rológiai vonatkozásait, szó esett az árvízi vé-
dekezés tapasztalatairól. Szintén a Horgász-
házban láthatta a közönség Magyarósi Péter
fotóművész kiállítását, melyet dr. Alexay Zol-
tán Pro Urbe-díjas egyetemi docens nyitott
meg. A huszonkét fotó mindegyike a vizet
idézi, legyen az a Duna, Szajna vagy az At-

Európa ünnepe  
lanti-óceán. A kiállítás képei néhány hétig
még a Pannon-Víz Zrt. tanácstermében
megtekinthetők, a látogatáshoz előzetes
egyeztetés szükséges.

A vízügyi igazgatóság a közelmúltban tör-
tént szlovákiai olajszennyezés apropóján egy,
a Rábát ért szimulált olajszennyezés felszá-
molását mutatta be. A gyakorlaton a szak-
emberek egy mobil merülő falat telepítettek,
amellyel megakadályozták, hogy az olaj-
szennyezés kijusson a Mosoni-Dunára. A
szabad téren a résztvevő szervezetek stand-
jait és programjait látogathatták meg az ér-
deklődők. A vízminőség-vizsgálat, a búvár-
bemutató, a kútkamera, a könyvsátor és a
közműterepasztal mellett ismét sikert ara-
tott Harcsás László aranykoszorús vízveze-
ték-szerelő mester gyűjteménye, a szecesz-
sziós, barokk és art deco díszítésű falikutak.
A gyerekek kézműves foglalkozásokon vet-
tek részt, kirakók, rejtvények, vizes játékok
és vízi élőlények várták őket. 

Az idei Duna-nap újdonsága volt, hogy a lá-
togatók nyerhettek is. Aki hibátlanul válaszolta
meg a kérdéseket, megnyerhette Mészáros
László „A Duna” című fotóalbumát. A szeren-
cse Kovács András győri nyugdíjasnak kedve-
zett, aki elmondta, hogy a kérdések egysze-
rűek voltak, talán az utolsóban volt egy kis csa-
var. Nem mindenki tudja ugyanis, hogy a Duna-
delta torkolatának északi ága Ukrajna terüle-
tén éri el a Fekete-tengert. Képünkön a győz-
tesek, Kovács András kezében albummal. 

A megoldás: Pannonvíz  

A győri Tesco hipermarket dolgozóinak jóvoltából megújult a li-
kócsi Kövecses úti játszótér. Az önkéntes munka során az áru-
házlánc dolgozói lefestették a játszótéren található eszközöket,
padokat, a hulladékgyűjtő edényt, valamint a létesítményt kör-
bevevő pálcás kerítést. Az önkéntesek összeszedték a szemetet,
felásták a homokozót, illetve kikapálták a gazt. Az egész napos
munka a kánikulai meleg ellenére jó hangulatban zajlott. Rózsás
Hajnalka, a győri Tesco áruház személyzeti igazgatója a helyszí-
nen elmondta: az alkalmazottak nagy része győri. Közülük jó né-
hányan eljöttek a társadalmi munkára, mert szeretnének tenni
a közvetlen lakókörnyezetükért. 

Szökőkút az
adyvárosi tavon

Önkéntesek a játszótéren

kép és szöveg: nagy csaba

A Szabadhegy területén kelet-
kezett felszíni csapadékvizek
elhelyezését a 35-40 éve léte-
sített három tározó, és a hoz-
zájuk csatlakozó műtárgyak
biztosítják. Az adyvárosi I.
számú tározótó felújítására
legutoljára az 1980-as évek
végén került sor. Az elmúlt
időszakban a tóhoz kapcsoló-
dóan környezetvédelmi beru-
házásként szén-hidrogén-le-
választó műtárgyat építettek,
mely a Szabadhegy felől ér-
kező vizek egy részének tisztí-
tását látja el. A tározótó rossz
általános állapota – tartós
hőség esetén a hínár erőteljes
burjánzásnak indul, oxigén -
hiá nyos helyzet áll elő, a kör-
nyezetben kellemetlen szag-
hatás tapasztalható – a város
vezetése előtt is ismert prob-

léma. Ezért a GYŐR–SZOL
Zrt. úszó szökőkutat telepített
a tóra, amely az oxigén dúsítá-
sát is biztosítja. A polgármes-
teri hivatal emellett elkészí-
tette és engedélyeztette a tá-
rozótó felújításának tervdoku-
mentációját. A terv szerint
4.000 m3 fenékiszap és me-
deranyag eltávolítására, a nö-
vényzet gyérítésére, olajfogó
műtárgy létesítésére, a műtár-
gyak felújítására kerül sor.

Az önkormányzat ehhez
„Belterületi vízrendezési fej-
lesztések Győr Megyei Jogú
Város négy városrészében”
címmel pályázatot nyújtott be.
Miután a pályázat eredmé-
nyesnek bizonyult, a kivitele-
zésre vonatkozó közbeszer-
zési eljárás előkészítése kez-
detét vette, a munkálatok vár-
hatólag ez év második félévé-
ben megkezdődhetnek.
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APRÓ HIRDETÉS

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: 10.500.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe.  Hétvégén is!  Pál István.
Tel.: 06-20/947-3928.

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval vállalok.
30/529-7589.

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280.                  

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

ÜZLET 

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

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27 m2-
es üzlethelyiség kereskedelmi, szolgál-
tatói tevékenységre vagy irodának
hosszú távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győr-Révfaluban, 2006-
ban épült társasházban 55 m2-es, I.

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.:
20/944-6667.  

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291 

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-
telés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.  

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyvek kedvező áron. A
könyvek nagyon jó állapotban van-
nak. Listát e-mailben kérésre küldök.
Érd.: 06-30/403-3079. 

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-

ÁLLÁS

Érettségizett, telefonos ügyfélkap-
csolati munkatársat felveszünk. Ru-
galmas munkaidő, cafetéria. 06-
70/2678-190, furyliza@gmail.com. 

EGYÉB

Mini Bizi heti ajánlata: Minőségi
fajárókák, autóülések minden korosz-
tálynak most akciós áron! Továbbá
babakocsik, kiságyak, etető- és pihe-
nőszékek, utazóágyak, gyermekke-
rékpárok, gyermekruhák. Győr, Déry
T. u. 16. 06-20/918-0643. 

Tankönyvfelvásárlás! Ál-
talános iskolától az egyetemig! Szi-
gethy A. út 90. Pálffy (ker) iskola mö-
gött. H–P. 9–12-ig és 16–17.30-ig.

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg- és
kárpittisztítást vállalok intézmények és
lakosság részére. Ugyanitt ipari takarí-
tógépek, kárpit- és szőnyegtisztító
gépek kölcsönözhetők. Érdeklődni: Fa-
zekas Mihály, +36-20/9833-577.

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, EOZIN-
MÁZAS  ZSOLNAYT, ezüst-
tárgyakat, könyveket, régi
fali- és asztali órákat, antik
bútort, csillárt, teljes hagya-
tékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.  

50 cm3-es, garanciával,
szervizkönyvvel.   

Tel.: 70/942-8039

§ Dr. Császma Viktória
egyéni ügyvéd tájékoztatja ked-
ves meglévő és leendő ügyfeleit, hogy
megnyitotta irodáját Győrben, az Árpád út
81. alatt. Képviselt területek: polgári,
családi, munka, gazda-
sági, közigazgatá si és sza-
bálysértési jog. 
Tel.: 06-96/310-643. Mobil: 06-70/580-
7132, 06-30/376-1660. 
Honlap: www.drcsasz  maviktoria.hu.

emeleti, 2 szobás, erkélyes, gázfűté-
ses téglalakás eladó. Ár: 14,9 M Ft.
20/499-7736. 

Győr-belterületi zártkert városházá-
tól 3 km-re, 1,26 M forintért eladó.
30/230-6987.

Keszthelyen, a vízparttól 10
percre 40 m2-es apartman eladó, tel-
jes felszereléssel. 06-96/319-468.

Cséren 100 m2-es, földszintes, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irányár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708.

Győrszentiván-Kertvárosban kert lak-
ható házzal, sürgősen eladó. Irányár:
4,5 M Ft. 20/489-2269

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag ab-
lakos, redőnyös, egyedi mérős panel-

lakás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 06-
20/3468-994.

Győr-Nádorváros elején 4 szobás,
113 m2-es,  első emeleti, világos
téglalakás eladó a tulajdonostól. Zárt
udvaron kocsibeállási lehetőség. 06-
30/401-2042.

Albérleteket keresek újonnan Győr be
költöző, megbízható ügy feleim részére!
Érd.: 06-70/977-7838.

Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELA DÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas öve-
zetben.  Érd.: +36-30/9370-230. 

Győr-Adyvárosban teljesen korszerű-
sített és szépen felújított, 53 m2-es,
2 szobás lakás sürgősen eladó. Ára:
8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/585-9607

LAKÁSCSERE

József Attila-ltp.-i, 2 szobás, 49 m2-
es, távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses, parkettás, műanyag abla-
kos, redőnyös lakást cserélne 1+2 fél
vagy 2,5 szobás, erkélyes, 50–55 m2-
es lakásra értékkülönbözettel (hird.
szám: 283). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2+fél szobás, 67 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, részben felújított lakást
cserélne 2 szobás adyvárosi, gyárvá-
rosi vagy marcalvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra 50 m2-ig,
a bérleményen fennálló tartozás
megfizetésének átvállalásával (hird.

szám: 282). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 51 m2-es, er-
kélyes, tárolós, gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kisebb, 1 szobás lakásra. Tarto-
zás megfizetésének átvállalása szük-
séges (hird. szám: 278). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 40 m2-es, gázfűté-
ses, felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás, bel-
városi, újvárosi, révfalui, nádorvárosi
vagy szabadhegyi, 2 szobás lakásra
50 m2-ig (hird. szám: 281). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

NONSTOP 
zárszerviz! 
Szerelés, javítás, csere! 
70/297-5024

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2 m
x 2,9 m), kitűnő álla pot ban, saját vil-
lanyórával, Győr-Szigetben eladó! Ér-
deklődni: 06-30/9370-230. 

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!
YTONG falazóelemek,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75.
Telefon: 96/417-957
Mobil:  30/9588-852
www.y-ytong.hu

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Üdülési csekket, SZÉP-kártyát, étkezési jegyet (lejártat is) 
elfogadunk! 

• Hideg gyümölcsleves • Újházi tyúkhúsleves
• 2 személyes Marcal-tál, vegyes köret

• Saláta, sütemény
5.600 Ft helyett 3.600 Ft/2 fô, 1.800 Ft/fô

JÚLIUS 7—8., 14—15., 28—29.:

Szerda-csütörtök-péntek:
Maxi pácolt karaj körettel 1600 Ft helyett 690 Ft

Gyôr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

a Gyôr, Bécsi u. 2. szám alatti,
az oktató- és rutinpálya melletti 

beépítetlen területet (5.000 m2)

pályázat útján kívánja 
hasznosítani. 

Érdeklôdni a 96/507-294-es 
elérhetôségen lehet. 

A pályázattal kapcsolatos bôvebb információ
megtalálható a www.kormanyhivatal.hu/hu/
gyor-moson-sopron/hirdetmenyek oldalon
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Olimpiai melleklet’

Pezseg a levegő a Graboplast Győri
VSE körül: a győri kajak-kenusok re-
mekül szerepeltek a zágrábi felnőtt
Európa-bajnokságon, rekordlét-
számmal vesznek részt a montemori
ifjúsági és U23-as kontinensviada-
lon, és biztossá vált, hogy két győri
kajakos is indulhat a londoni olim-
pián. A kiváló szereplés alkalmából
Kadler Gusztávval, a Graboplast
Győri VSE szakosztályvezetőjével, a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség álta-
lános alelnökével beszélgettünk. 

– A remekül sikerült zágrábi EB-n
a győri versenyzők
közül mindenki a tu-
dása legjavát adta.
Közülük is kiemelke-
dett Csay Renáta, aki-
nek lelkesedése és
alázata nagyon meg-
érintett. Ő maraton-
ban világelső, mégis
olyan kislányos bájjal
készült a síkvízi megmérettetésre,
mintha ez lett volna az első világver-
senye. Persze a verseny közben már
nem zavarta, hogy olimpiai bajnokok
veszik körül, és magabiztosan sze-
rezte meg első síkvízi világbajnoki
címét – kezdte Kadler Gusztáv, aki rá-
tért a londoni szereplésre is. 

– Az olimpia szempontjából kifeje-
zetten jól sikerült az Európa-bajnok-
ság, hiszen az olimpiai számokban
három arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet szereztünk. Szívesen alá-

írnám előre, ha ilyen mérleggel jön-
nénk haza Londonból is. Azóta vég-
legessé vált, hogy két győri kajakos,
Fazekas Krisztina és Kammerer Zol-
tán is ott lehet az ötkarikás játékokon,
amire nagyon büszke vagyok. Bízom
benne, hogy sikerül egy érmet sze-
reznünk Győrnek, de a színe csak
Londonban dől el, hiszen nagyon ki-
élezett a mezőny. 

Sydney, Athén és Peking után zsi-
nórban negyedszer rendeznek olyan
olimpiát, amelyen a Graboplast
Győri VSE is képviselteti magát. Az

ötödik olimpiájára készülő Kamme-
rer Zoltán a férfi kajak négyesben, Fa-
zekas Krisztina pedig a női kajak né-
gyes tagjaként szerepel majd Lon-
donban. 

– A férfi négyesnek pontszerző
esélye van, amibe akár az érem is be-
leférhet. Nagyon kemény, kiegyensú-
lyozott a mezőny, amiben helyt kell
állniuk. Kammerer Zoltán egyébként
már az 1996-os atlantai olimpián is
ott volt, de akkor még nem győri szí-
nekben versenyzett. Női négyesben

Ujabb olimpikonok a gyori muhelybol 
is egészen biztosan ez a legjobb ma-
gyar egység, ők előre fognak lépni az
Európa-bajnoki harmadik helyhez ké-
pest. Biztos vagyok benne, hogy
sokat fognak még fejlődni az olim-
piáig. Fazekas Krisztina tavaly dön-
tött úgy, hogy hazatér az Egyesült Ál-
lamokból és nálunk folytatja a ver-
senyzést, mi pedig örömmel fogad-
tuk, hiszen rendkívül profi szemlélet-
tel rendelkezik. 

Végül arról is szó esett, hogy július
12. és 15. között a portugáliai Mon-
temorban rendezik meg az ifjúsági
és U23-as kajak-kenu Európa-baj-
nokságot, melyen a klub tizenhat ver-
senyzővel, minden szakágban képvi-
selteti magát. Az U23-asok között
Farkasdi Ramóna (K-1 1000 m), Ta-
kács Kincső (C-1 200 m), Takács Kin-
cső és Baravics Gyöngyvér (C-2 500
m), Lantos Ádám (C-1 200 m), Hé-
rics Dávid és Dushev Krisztián (K-
2 200 m), valamint Kovács Attila és
Péter Kristóf (K-4 1000 m) indul. Az if-
júságiak között Khaut Kristóf (C-1 
200 m, 500 m, 1000 m), Szalai
Bence és Varga Patrik (C-2 500 m,
1000 m, C-4 1000 m), Bordács
Blanka és Czéllai-Vörös Zsófia (K-2
1000 m), Takács Tamara (K-4 500 m),
Lakatos Zsanett (C-1 200 m), to-
vábbá Lakatos Zsanett és Balla Virág
(C-2 500 m) vesz részt. A csapatve-
zető a győri Weisz Róbert lesz, a kül-
döttség tagja még Szabados Krisz-
tián edző is. 

A korábbi olimpiai helyszíneken sok
épület vált a játékok után feleslegessé,
vagy éppen évtizedekre finanszírozási
terheket rótt a városra. Ezért London-
ban a fenntarthatóság, a racionális
építkezés soha nem látott hangsúlyt
kapott a 2012-es olimpián, így szá-
mos épületet tovább-, vagy éppen új-
rahasznosítanak a játékok után:
• A vízisportcentrum lelátóinak he-

lyet adó 2 ideiglenes szárnyat el-
bontják, a központi rész pedig nyil-
vános uszodaként működik tovább,

• a kosárlabda- és a vízilabda-arénát
teljes egészében elbontják, egyes
részeit újrahasznosítják,

• az olimpiai faluból egy új lakóne-
gyedet alakítanak ki parkokkal, kö-
zösségi terekkel, oktatási intézmé-
nyekkel,

• az Olimpiai Stadion 80.000 fő be-
fogadására képes, de a játékok
után a lelátók felső karéját elbont-
ják és újrahasznosítják, s egy
25.000 fős atlétikai központ marad
a helyén.

Olimpia a
takarekossag
jegyeben

’ ’
’

Veterán motoros expedíció indult Bu-
dapestről a londoni olimpiára, hogy a
magyar sportolókat biztassa a játéko-
kon. Az expedíció résztvevői, Treszl
Gábor és Hunyadi Bence egy 1965-ös
Pannónia T5-ös oldalkocsis motorke-
rékpárral keltek útra. A Pannónia-expe-
díció Észak-Afrikán keresztül 17 or-
szág érintésével jut ki Londonba, és a
tervek szerint 12 ezer kilométer meg-
tétele után, két hónap múlva érkezik
vissza Budapestre. Az expedíció koráb-
ban a 2004-es athéni és a 2008-as pe-
kingi olimpiai játékokat is megjárta.

Expedicio
Londonba

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: Marcali Gábor

Bízom benne, hogy
sikerül egy érmet

szereznünk Győrnek

’ ’’ ’’’’

’ ’
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PORTRÉ SPORT

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Fűzy Ákos egy éve vette át az
UNI Seat Győr vezetőedzői
posztját, bemutatkozó szezonja
pedig kiválóan sikerült. Az év ed-
zőjének is megválasztott szak-
ember a bravúrral elhódított baj-
noki címről és a következő idény-
ről is nyilatkozott lapunknak. 

Története legjobb szezonját tudhatja
maga mögött az UNI Seat Győr női ko-
sárlabdacsapata, amely megnyerte a
bajnokságot, ezüstérmes lett a kupá-
ban, és bemutatkozott az Euroligában
is. Fűzy Ákos vezetőedző szerint a klub-
nál mára mindenki feldolgozta a sikert. 

– Mivel a csapat – a válogatottak és
a légiósok kivételével – edzésben ma-
radt a bajnokság vége után, így má-
jusban volt lehetőségünk közösen
nosztalgiázni és feleleveníteni a sze-
zon legszebb pillanatait. A szakmai
stábbal is sikerült kötetlenebb légkör-
ben kielemezni a magunk mögött ha-
gyott év tapasztalatait, érzelmileg és
szakmailag is sikerült feldolgoznunk a
sikert. Júniusban volt időnk egy kis
nyaralásra, de azóta már ismét a mun-
káé a főszerep, építjük a csapatunkat
és készülünk a következő szezonra –
mondta a győri vezetőedző. Ahogy
arról a Győr Plusz korábban beszá-

A Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetsége (MKOSZ) elnök-
ségi ülést tartott, melyen hatá-
roztak klubcsapataink nemzet-
közi kupákban történő indulásá-
ról. Az MKOSZ úgy döntött, hogy
a hölgyeknél az Euroligában a
bajnok UNI Seat Győr és az
ezüst érmes Uniqa Euroleasing
Sopron indulhat. Az Európa Ku-
pában a bronzérmes Pécs 2010
és a nyolcadik helyezett Baja je-
lentkezését nem fogadták el, to-
vábbá a PTE-PEAC Adria Ligá-
ban való indulását sem támo-
gatta az MKOSZ elnöksége. A
férfiaknál az EuroChallenge-ben
a Szolnok és a Körmend indulhat. 
A női Euroliga 2012/13-as sze-
zonjának sorsolását lapunk meg-
jelenésének napján Münchenben
tartják, a tervek szerint huszon-
egy csapat részvételével. A soro-
zat lebonyolítása megegyezik a ta-
valyival, de a kevesebb résztvevő
miatt a csapatokat három hét-
tagú csoportba sorolják, ahon-
nan az első öt jut tovább a ráját-
szásba. A FINAL8 küzdelmeit
március 20–24. között játsszák,
melynek rendezésére négyszáz -
ezer euró – közel száztizenötmillió
forint – befizetése mellett lehet
pályázni. A sorsolás eredményé-
ről következő számunkban termé-
szetesen beszámolunk. 

Ismét az
Euroligában

„A bajnoki cím nem játszik a pályán”
molt, az együttesből három légiós –
Iva Ciglar, Edita Sujanová és Quanitra
Hollingsworth –, valamint Fürtös Kata
és Vincze Viktória távozik. Az érkezési
oldalon egyelőre Natalie Hurst, Raksá-
nyi Krisztina, Ieva Kublina és Chay
Chegog szerepel.

– A legnagyobb erősítés, hogy a ma-
gyar mag együtt maradt, sikerült meg-
tartanunk az értékeinket. Raksányi
Krisztinával stabilabbá válik a külső so-
runk és a taktikai repertoárunk is bővül
támadásban és védekezésben egy -
aránt. A visszatérő Ieva Kublinának két
évvel ezelőtt jó szezonja volt Győrött,
akkor megtaláltuk a közös hangot,
bízom benne, hogy ő is erősítést jelent.
A kitűnően teljesítő Iva Ciglar helyére
egy tapasztalt ausztrál válogatott irá-
nyító érkezik Natalie Hurst személyé-
ben. Az új amerikai centerünk, Chay
Chegog némiképp lutri, de remélem,
hogy nemcsak fizikai paramétereiben,
hanem emberileg és játéktudásban is
megközelíti elődjét, Quanitra Hollings-
worthöt. Bízom benne, hogy a csapat
képes lesz játékban előrelépni, és ha ez
megtörténik, akkor az eredményessé-
günk is javul majd – fogalmazott az év
edzőjének is megválasztott szakember.

A csapat mindenképpen új helyzet-
tel szembesül a következő idényben, hi-
szen mindenki a címvédőt akarja majd
legyőzni. Erre is fel kell készítenie a játé-
kosokat a szakmai stábnak.

– A bajnoki cím ellenére mi még
mindig egy fiatal klub vagyunk, amely
ugyan elvárhat némi tiszteletet, de ezt
nem a korábbi sikerekre kell alapoz-
nunk, hanem a viselkedésünkre, a mo-
rálunkra, az elvégzett munkánkra és a
pályán mutatott teljesítményünkre. A
múlt eredményeiből nem lehet meg-
élni, a bajnoki cím nem játszik a pályán.
Nem elég, ha a játékosaink odasúgják
az ellenfélnek, hogy mi bajnokok va-
gyunk, továbbra is fel kell állnunk véde-
kezni. Nem szabad megváltozunk,
ugyanannak a szerény és alázatos csa-
patnak kell maradnunk, akik voltunk. 

A győriek idén már saját jogon in-
dulnak a legrangosabb nemzetközi ku-
pasorozatban, az Euroligában. A zöld-
fehérek szeretnének ebben a közeg-
ben is előrelépni. 

– Konkrét helyezésben nem gondol-
kodtunk, viszont stabilabban kell ját-
szanunk, mint a bemutatkozó szezo-
nunkban tettük. Voltak kiváló mérkőzé-
seink, de beleszaladtunk néhány nagy
pofonba is, melyeket el kell kerülnünk.
Több ellenállást kell tanúsítanunk
akkor is, amikor a papírforma nem mel-
lettünk szól. Az előző szezonban három
mérkőzést nyertünk, ezúttal szeret-
nénk legalább négy-öt alkalommal
győztesen elhagyni a pályát, ez pedig
akár a továbbjutáshoz is elég lehet.
Szeretnénk stabilizálni a helyünket az
Euroligában, és tovább közelíteni a kö-

zépmezőny felé – mondta Fűzy Ákos,
aki két éve hagyta ott Pécset, és költö-
zött a Mecsek lankáiról a Rába partjára. 

– Eleinte leginkább a tájékozódás-
ban zavart a hegyek hiánya, hiszen
nem volt mihez viszonyítanom, hol
járok épp. Szépen lassan aztán belőt-
tem azokat a pontokat, melyek alapján
már mindenhová odataláltam. Győr
miliőjét könnyű volt megszokni, a ba-
rokk belváros pedig azóta is lenyűgöz.
A város lüktetése és hangulata azonnal
megfogott, és szerencsére a civil élet-
ben is megtaláltam a helyem. A Korall
Kávézóban, ahol amatőr sakkversenye-
ken is részt veszek, egy kiváló baráti
társaság tagja lehetek. A feleségem és
a lányom is feltalálja magát, így kerek
a győri életünk a kosárlabdán kívül is. 
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Sorra játssza a felkészülési mérkőzése-
ket a Győri ETO FC csapata. Pintér At-
tila együttese múlt pénteken 3–0-ás
vereséget szenvedett el az osztrák Mat-
tersburg együttesétől. Ezen találkozón
két próbajátékos, a lett kapus Kaspars
Ikstens és a német hátvéd Jeromé Po-
lenz is pályára lépett, azonban egyikük
sem lesz a zöld-fehérek játékosa. Ked-
den kettős mérkőzést játszott az ETO
a román Gaz Metan csapata ellen, az
első összecsapáson 2–0-ra, a máso-
dik találkozón 1–0-ra nyertek a győriek.
A gólokat Nemanja Andric és Koltai
Tamás, illetve Varga Roland jegyezték.

Az első mérkőzésen egy észt próbajá-
tékos, Mikhel Aksalu védte a győriek
kapuját, az ő sorsáról lapzártánkig
nem született döntés.

További hír, hogy a Győri ETO FC
közös megegyezéssel felbontotta két
brazil légiósa, Ji-Paraná és Nicolas Ceo -
lin szerződését. Megfelelő ajánlat ese-
tén távozhat Fehér Zoltán, Szabó Ottó,
Valentin Babic és Linas Pilibaitis is. Rati
Aleksidze maradására jó esély van, és
előfordulhat, hogy Molnár Péter tovább -
ra is Győrött véd majd. Antal Botond,
Elek Ákos és Lencse László viszont biz-
tosan nem lesz az ETO játékosa. 

Kettős hazai győzelem 

Balatonfüreden rendezték meg a Balaton Bike Fest részeként a tereptriatlon
országos bajnokságot, melyen a győri Széchenyi ESE és az X2S Team triatlo-
nistája, Poór Brigitta újabb bajnoki címet szerzett. A sportoló ezt követően a
Graz közelében megrendezett futamon is részt vett, ahol az osztrák élmezőny
mellett a környező országok sportolói is nagy számban rajthoz álltak. Poór Bri-
gitta végül szoros küzdelemben a második helyen ért célba az Európa-bajnok
Carina Wasle mögött az elmúlt évek egyik legnehezebb európai megmérette-
téseként számon tartott versenyen. 

Poór Brigitta érmei Futsal. Az Európai Labdarúgó-szövetség Nyonban elkészítette a futsal
Bajnokok Ligájának megfelelő UEFA Futsal Cup selejtezőinek beosztá-
sát. A Rába ETO egy előselejtezőből érkező ellenfél mellett a holland és
az azeri bajnokkal egy csoportba kapott besorolást. A sorsolás nehéz-
nek nevezhető, hiszen az azeri Araz Naxcivan az ebben a szakaszban
bekapcsolódó csapatok közül a legmagasabb UEFA-koefficienssel ren-
delkezik, és a holland CF Eindhovené is kicsivel magasabb a győrieké-
nél. Az már korábban eldőlt, hogy a Rába ETO Győrött adhat otthont a
selejtezőcsoport mérkőzéseinek, a találkozókat szeptember 4. és 9. kö-
zött rendezik meg. 

Autósport. Az Arrabona Rally Club az ETO Park parkolójában rendezte
meg a 2. Alexovics Szlalom Kupát, melyen hatvankét autóversenyző mérette
meg magát. Az egész napos rendezvényen három gyorsasági után alakult
ki az abszolút eredmény. A népes mezőnyben Takács Péter (Suzuki, T1-ka-
tegória) diadalmaskodott, aki a harmadik legjobb időt is magáénak tudhatta
(Suzuki, T2-kategória). A második helyen Szabados Károly (Toyota, T2-ka-
tegória) végzett. 

Gördeszka. Múlt heti számunkban beszámoltunk a győri gördeszkapark
felújításáról, melyet nagyszabású versennyel avattak fel. Szegedről, Buda-
pestről, Bécsből és a környező településekről érkeztek gördeszkások a 175
ezer forint összdíjazású megmérettetésre, melyen 16 év alatti és feletti ka-
tegóriákban indulhattak a versenyzők, a nevezés ingyenes volt. A fiatalabbak
között Siklódy Márk diadalmaskodott, megelőzve Bujdosó Viktort és a bá-
bolnai, de a győri parkban gyakorló Szíjj Balázst. Az idősebbek versenyét
Turcsik Viktor nyerte meg, a második Kakas Péter, a harmadik pedig a győri
Szeitner László lett. 
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Magyarországon a sporthorgász kö-
zösség elismert lapja az országos
szövetség által kiadott, népszerű
Magyar Horgász című havilap. Soro-
zatunk második részében az újság
rovatait mutatjuk a be a győri szár-
mazású főszerkesztő, Szalay Ferenc
segítségével. 

– A Magyar Horgász egyik legnép-
szerűbb állandó rovata az 1964 óta je-
lentkező Rekordlista, amely a Magyar-
országon megfogott, és a szabályok-
nak megfelelő módon bejelentett fo-
gások gyűjtő fejezete – tájékoztat Sza-
lay Ferenc. A horgászok szívesen kül-
dik be a szerkesztőségünkbe azokat a
fogásokat, amelyekre nagyon büsz-
kék, ezt követően pedig örömmel lát-
ják eredményeiket a Magyar Horgász

rekordlistáján. Kevesen tudják, hogy a
Magyar Horgász rekordlistáját szak-
emberek és tudósok is olvassák, il-

letve az itt közölt hiteles adatokat fel-
használják a hazai halfauna és a fogási
periódusok különböző vizsgálatánál. A
Rekordlista mellett nagyon népsze-
rűek a horgászvizeket bemutató cik-
kek. Hazánkban sokan szeretnek ki-
rándulni, az emberek gyakran kötik
össze a kirándulást a horgászattal,
ezért célunk, hogy minél több hazai
horgászvizet tudjunk a Magyar Hor-
gászban bemutatni – emelte ki a fő-
szerkesztő. – Jelenleg is tartó soroza-
tunkban a Kárpát-medence legszebb
horgászvizeiről olvashatnak az érdek-
lődők, később külföldi vizeket is bemu-
tatunk majd.  Nem kimondottan a hor-
gászathoz, sokkal inkább a gasztronó-
miához kapcsolódik a Magyar Hor-
gász konyhája című fejezet, ahol szak-
értőnk és olvasóink halételreceptjeit
jelentetjük meg. Ehhez kapcsolódóan
sok receptet kapunk, örömteli, hogy a
halétel készítésének és fogyasztásá-
nak kultúrája a horgászok között
magas színvonalú. Sokan olvassák a
Hatvan éve írtuk című rovatot, ahol la-
punk korábbi számaiból idézünk a ko-
rabeli írásmódot megtartva. Népszerű
az Olvasó kérdez című rész is. Itt jelen-
tetjük meg a horgászoktól érkezett,
szakíróink és versenyhorgászaink által
megválaszolt kérdéseket, amelyek té-
májukat tekintve gyakorlatilag átfedik
az egész sporthorgászatot, és kapcso-
lódnak a környezetvédelemhez is –
mondta el lapunknak Szalay Ferenc. 

A Magyar Horgász külföldi példá-
kat bemutató rovatait és versenyhor-
gászattal kapcsolatos fejezeteit soro-
zatunk következő részében ismerhetik
meg olvasóink.

Bemutatkozik 
a Magyar Horgász

Huszonegy év után ismét győri férficsa-
pat szerepelhet a Szuperligában, a leg-
magasabb osztályú tekebajnokságban.
A GYŐR-SZOL TC sikerrel vette a Hor-
váth-Gravitáció TKSE elleni osztályozót,
így a következő szezonban a legjobbak
között léphet pályára Mráz László csa-
pata. Az első mérkőzésen a Pannon-
Flax-pályán magabiztosan, 7:1-re dia-

dalmaskodtak a győriek, akiknek a
szombathelyi visszavágón mindössze
két csapatpontra volt szükségük a felju-
tás kivívásához. Ezt Kiss Norbert és
Gosztola Gábor révén már a második
kör végére teljesítették is. A második
mérkőzésen ugyan 5:3-ra a Horváth-
Gravitáció győzött, de a GYŐR-SZOL
TC ünnepelhetett feljutást. 

GYŐR-SZOL TC: Szuperliga

Első sor: Kiss Norbert, ifj. Horváth Péter, Babos Tamás, ifj. Brancsek
János, Akurátni Károly, Kázár Tibor. Második sor: Kristyán István,
Gosztola Gábor, Pintér-Péntek Imre, Mráz László edző, Szőke Gábor,
Lempek György. A képről hiányzik Németh Gábor. 

szerző: bögi viktor 

A testépítés igazi „megszállottjai”, a
vaspumpálók körében még mindig
gyakori nézet, hogy a kardioedzés (hu-
zamos időn keresztül végzett fu tás,
úszás, evezés stb.) végzése felesleges,
hiszen a nehezen megszerzett és fel-
épített izomtömeget „égeti”, ráa dásul
unalmas és egyhangú. Nos, itt az idő,
hogy eddigi gondolkodásmódjukat
félretéve kipróbálják a következő mód-
szert, amellyel fejleszteni tudják erejü-
ket, kitartásukat, és csökkenthetik
testzsírszázalékukat. 

A többletsúllyal végzett futásról van
szó. Fogjon meg egy már nem hasz-
nált hátizsákot, töltse meg homokkal

Hatásos kardioedzés
vagy más nehéz tárggyal, s máris
megvan a szükséges „plusz”, melyet a
hátára szorosan rögzítve teljesítse a
következőket: bemelegítésként sétál-
jon 5 percet, utána sprinteljen 30 má-
sodpercet, majd pihenjen ugyanennyi
időt. A sprinteket és a pihenőidőket
egymást váltogatva dolgozzon össze-
sen 12 percig, majd levezetésként la-
zítsa és nyújtsa meg az izmait! Szintén
remek edzéslehetőség az emelke-
dőre-lépcsőkre történő futás (kiváló
kondíció esetén a már említett többlet-
súllyal), illetve az úgynevezett farmer-
járás (két nehéz tárgyat kezünkben
tartva minél hosszabb ideig, gyorsan
sétálunk). Várjuk szeretettel stúdiónk-
ban! Speedfit – Fitnesz mindenkinek!



32 / + / 2012. július 6.

KALAUZ ÁLLATKERT, HOROSZKÓP, HIRDETÉS

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön
17 órakor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 
Kodály Z. u. 32/A.

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

KOS
Nagyon sikeres hét elé néznek. Legyenek
nagyon optimisták, vidámak, ez még inkább 
előreviszi terveiket, önöket. Érdemes minél több
feladat végére járniuk, nagyon alkalmas erre az
idő. Párjukról se feledkezzenek meg! 

BIKA
Figyeljenek most pénzükre, nagyon jó
döntéseket hozhatnak a héten. Hivatalos ügyei-
ket, munkával kapcsolatos kérdéseiket nagyon
sikeresen tudják most intézni. Párjuk támogatja
önöket mindenben, ne hagyják köszönet nélkül.

IKREK
A család most első helyen szerepel. Men-
jenek szabadságra, ha tudnak, és az elmaradt
ügyeiket sem árt befejezni. Használják fel hasz-
nosan idejüket, hogy ne legyenek idegesek, ki-
merültek, betegek. 

RÁK
Jó pénzügyi döntéseket hoznak a héten.
Nem árt átgondolniuk befektetéseiket, most
nagy haszonra tehetnek szert jó választásukkal.
Párjukkal beszéljenek meg mindent, kerüljék a
felesleges vitákat. Vigyázzanak lelkükre. 

OROSZLÁN
Eljött a pihenés ideje. Ha lehet, kapcso-
lódjanak ki, utazzanak el, különben lebeteged-
hetnek. Sportoljanak, tervezzenek vidám progra-
mokat, ne fokozzák még tovább a feszültséget
életükben. 

SZŰZ
Figyeljenek minden becsapásra, hazugságra,
megviselheti önöket mindez. Ne maradjanak
egyedül a csalódásukkal, beszéljék meg család-
jukkal, barátaikkal. Kérjenek segítséget. Amikor
tudnak, pihenjenek, lazítsanak. 

MÉRLEG
Életükben a párkapcsolat kerül előtérbe. Beszél-
jenek meg mindent, ne halmozzák a félreértése-
ket. Tervezzenek közös programokat. Vigyázza-
nak vérnyomásukra, tegyenek meg mindent
egészségükért. 

SKORPIÓ
Nagyon sok elhallgatott dologra jönnek rá mun-
kájukkal kapcsolatban. Össze tudják rakni a tel-
jes képet munkatársaikról. Ne hergeljék magu-
kat, inkább a megoldáson gondolkozzanak. Csa-
ládjuk önök mellett áll. 

Horoszkóp
NYILAS
Menjenek szabadságra, lazítsanak, törőd-
jenek többet párjukkal. Rendezzék át program -
jai kat, hogy mindenre maradjon idejük, külön-
ben besokallnak és munkájukat sem tudják úgy
végezni, ahogy szeretnék. 

BAK
Nagy hangulati ingadozást élhetnek
meg a héten.  Ne legyenek nagyon kritikusak,
ezzel sok kedves embert bánthatnak meg. Mun-
kájukra figyeljenek jobban, ne hibázzanak. Ve-
zessék le sporttal a feszültséget. 

VÍZÖNTŐ
Ne költekezzenek most, nem alkalmas
befektetésre sem ez az időszak. Ne legyenek nai-
vak, különben becsapják önöket. Munkájukban
ha szeretnének, most változtathatnak. Család-
juk, párjuk önök mellett áll.

HALAK
Változatos, tevékeny hét elé néznek. Min-
dent el tudnak intézni, amit csak szeretnének,
érdemes erre a hétre időzíteni ezeket a teendő-
ket. Amin változtatni szeretnének, azt tegyék
meg, párjuk mellettük áll.

kép és szöveg: xantus-állatkert 

Egy kis hűsítő az állatkert lakóinak is jár, az örvös medvék a medence
friss vizén kívül medvefagyit kapnak a tartós melegben. Döme, Bátor,
Burkus és Csofi évek óta élnek békés négyesben. Fekete bundájuk és a
nyakukon látható V alakú, fehér vagy sárgás színű sáv jelzi, hogy vala-

Diákok készítettek fagyit a medvéknek
mennyien örvös medvék. A kétméteresre is meg-
növő állatok növényi és állati táplálékot egyaránt fo-
gyasztanak, de mondanunk sem kell, a méz a ked-
vencük. Egy héten kétszer koplalónapot tartanak,
hogy ne hízzanak el. A nagy melegben a bundás
örvös medvéket a zoo-tábor diákjai kényeztetik,
medvefagyit készítenek nekik. Döméék a finom
gyümölcsökből készített jégkrémet élvezettel fo-
gyasztják, majd megmártóznak medencéjükben,
hiszen a vizet is nagyon szeretik. 


