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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

10. oldal „Vidám zenekar vagyunk, szeretjük élvezni az életet. A jó
hangulatot pedig igyekszünk átadni a közönségnek is” – nyilatkozta
Lepés Gábor, a Balkan Fanatik tagja annak kapcsán, hogy ők is fel-
lépnek az V. Győri Bornapokon augusztus 25-én, szombaton 19.30
órától. A zenekar az elektronikus zenét vegyíti népzenei elemekkel, és
fúziójuk egyre sikeresebb.

31. oldal Megkezdte felkészülését az új idényre
az UNI Seat Győr női kosárlabdacsapata. Fűzy
Ákos az első héten a magyar játékosoknak vezé-
nyel ráhangoló edzéseket, egyedül az U18-as válo-
gatottban szerepelt Nagy Dóra kapott még öt nap
pihenőt. 

3. oldal Amikor Berki Krisztián
megnyerte a döntőt, egyszerre él-
jenzett a megyeháza előtti té ren
felállított sportterasz közönsége.
Sokan szabad téren követték az
ötkarikás játékokat.

5. oldal Egyre több szorongást,
végzetes tragédiát okoz, hogy bizo-
nyos szituációkat nem tudnak az em-
berek megoldani. A szakemberek
szerint megelőzhetőek lennének a
tettlegességig fajuló nézeteltérések.

4. oldal Mi nem síelni megyünk, hanem jövünk
a gyönyörű Győrbe – mondja a Rába partjáról el-
származott, Stuttgartban élő operaénekesnő, Ve-
rebics Ibolya Miért szeretem Győrt? rovatunkban.

Új programok a munkaerőpiacon – 6. oldal

Munkát találnak
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

percet kellett júliusban átlagosan várakozni a NAV győri,
Szent István úti ügyfélszolgálatán. Ezt a jövőben a ha-
tósághoz fordulók is nyomon követhetik, a NAV regio-
nális főigazgatósága ugyanis minden hét első munka-
napján közzéteszi honlapján az átlagos várakozási időt.

5 1000 darab, egy ismert szoftvereket gyártó cég logójával
ellátott kötött pulóverre bukkantak a pénzügyőrök
Rajkán. Az Olaszországból Lengyelországba tartó
teherautóban szállított ruhaneműket a versenytárs
hozzájárulása nélkül akarták forgalomba hozni. 

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 10.

Augusztus 11.

Augusztus 12.

Augusztus 13.

Augusztus 14.

Augusztus 15.

Augusztus 16.

Baleset. Súlyosan megsérült egy
motoros, amikor összeütközött egy
személyautóval Écsen. Az autós nagy
ívben balra akart lekanyarodni a 82-es
főútról, de nem adta meg az elsőbbsé-
get a szemből érkező motorosnak.

Uszoda. A GYŐR-SZOL a tervezett-
nél hamarabb befejezte a Magyar Vil-
mos Uszoda karbantartási munkála-
tait. A létesítmény újra a megszokott
rend szerint várja a látogatókat.

Fodrászverseny. A XX. Barokk Es-
küvő záróakkordjaként rendezték meg
az I. Nemzetközi Barokk Fodrászver-
senyt az Esterházy-család egykori vá-
rosi palotájában. A nem mindennapi haj-
költeményeket a Széchenyi téri felvonu-
láson láthatta a közönség. 

Szerződés. Az Audi Hungaria Függet-
len Szakszervezet, az Audi Hungaria
Services Zrt. és az Audi Hungaria
Motor Kft. képviselői aláírták az új kol-
lektív szerződést, amelyre az új Munka
Törvénykönyve hatályba lépése miatt
volt szükség.

Kiállítás. Barokk kori rézkarcokból
és rézmetszetekből nyílt kiállítás a Ma-
gyar Ispitában. A tárlat Giovanni Bat-
tista Piranesi 18. századi olasz művész
rézkarcait vonultatja fel. 

Gyógynövényáldás. Hortobágyi Ci-
rill, a Pannonhalmi Apátság perjele ál-
dotta meg az arborétum gyógynövé-
nyeit, valamint az ünnepre vitt gyógy-
hatású készítményeket Nagyboldog-
asszony napján.

Évforduló. A Simor János püspök
terén álló templom felszentelésének
300. évfordulójára megújult az épület
előtti tér, valamint az azt körülölelő
park. A jeles esemény alkalmából dr.
Pápai Lajos megyés püspök celebrált
ünnepi szentmisét.

Játékunk
nyertese
A Győr Plusz 32. heti já-
tékát Velancsics Antal -
né nyerte. Szerencsés
játékosunk Árpa Attila
Holtomiglan című
könyvét veheti át.

Hotelstars-
csillagokkal
büszkélked-
het a Kálvária
Hotel
Július elsejétől az ed-
digi gyakorlattól elté-
rően csak a Hotelstars
Nemzeti Szállodai Ta-
núsító Védjeggyel ren-
delkező szállodák hasz-
nálhatnak csillagokat.
A minősítés nem köte-
lező, a győri Kálvária
Hotel azonban ennek
ellenére már megsze-
rezte, megvédte eddigi
három-, illetve négy-
csillagos besorolását.

Két keréken
Velencébe egy
nap alatt
Velencébe indul a Ta-
tanka Racing Team
Sportegyesület. Az el-
szánt kerékpárosok la-
punk megjelenésével
egy időben startolnak
a pannonhalmi főapát-
ságtól, és 18-án dél-
előtt kilenc órára
érnek céljukhoz. A 24
órás megfeszített túrát
egészséges és mozgás-
sérült versenyzők kö-
zösen teljesítik. 

A belügyminiszter a
hónap végével vissza-
vonta több rendőri ve-
zető, köztük Takács
Tibor dandártábornok, a
Győr-Moson-Sopron
megyei rendőrfőkapi-
tány vezetői megbízatá-
sát – jelentette be Papp
Károly, a rendőrség át-
szervezéséért felelős mi-
niszteri biztos.
Takács Tibort még
2010-ben nevezték ki a
megyei kapitányság élé -
re, a köztársasági elnök
pedig ez év áprilisában,
a rendőrnap alkalmából
nevezte ki őt dandártá-
bornokká. 

Takács Tibort bűnügyi fő-
igazgatónak, országos
rendőrfőkapitány-helyet-
tesnek nevezte ki Pintér
Sándor belügyminiszter.
Szeptember elsejétől
Bán halmi Zsolt lesz Győr-
Moson-Sopron megye
rendőrfőkapitánya.
Papp Károly kérdésre vá-
laszolva elmondta, hogy
a leváltások, illetve kine-
vezések a rendőrség ko-
rábban bejelentett átszer-
vezésének részét képezik,
így döntő többségükben
nincsenek ok-okozati
össze függésben a nem-
rég kirobbant rendőrségi
korrupciós botránnyal.

Bánhalmi Zsolt
lesz az új megyei
rendőrfőkapitány
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Újra fel kellett szedni a győri Jedlik Ányos utca bur-
kolatát, mert a lapok közé túl keskeny hézag került,
és a nyári melegben kitáguló kövek gyakorlatilag
egymást törték össze. A garanciális munka a hét
elején kezdődött el, a kivitelező a Bornapokig mint -
egy 180 négyzetméteren cseréli ki a burkolatot – tá-
jékoztatta lapunkat Máthé-Tóth Péter, a Győri Útke-
zelő Szervezet műszaki vezetője.

Garanciális
javítás
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Jó volt magyarnak lenni a
londoni olimpián, ahol még
az újságíró is rengeteg gratu-
lációt kapott sportolóink
nagyszerű szereplése miatt.
Hazánk nyolc arany-, négy
ezüst- és öt bronzéremmel ki-
lencedik lett az éremtábláza-
ton, amivel minden előzetes
várakozást felülmúlt a ma-
gyar küldöttség. Valóságos
csodát tettek a versenyzők,
akik nemcsak fantasztikus
eredményeikkel kerültek a fi-
gyelem középpontjába, ha -
nem emberségük híre is be-
járta a nagyvilágot. A hatalma-
sat esett kínai riválisa karját
magasba emelő Baji Ta más, az
elhunyt barátja családjának
aranyérméről másolatot
küldő Gyurta Dániel, a néhai
edzője fényképével tisztelet-
kört futó Pars Krisztián, vagy
éppen a sérülten is tovább
küzdő Joó Abigél ezen a téren
is példát mutatott nekünk. 
Örömteli volt látni, hogy ér-
meseink milyen intelligens,
szerény és közvetlen sport-
emberek, akik elképesztően
pozitív kisugárzással rendel-
keznek. Árad belőlük a maga-
biztosság, és nem azért, mert
érem került a nyakukba,
hanem éppen ellenkezőleg.
Azért állhattak fel a dobogóra,
mert hittek magukban, az ed-
zőikben és az elvégzett mun-
kában. Mindemellett élvezték
a közönség támogatását, akik-
ről szintén meg kell emlé-
kezni, hiszen a hangerejéről
és létszámáról városszerte el-
híresült magyar tábor min-
den egyes helyszínen fantasz-
tikus hangulatot varázsolt a
lelátókra, amitől otthon érez-
hették magukat a versenyzők. 
A hazatérő sportolókat ott-
hon is hasonló szeretet veszi
körül, mint az olimpián, hi-
szen ez most az ünneplés
ideje. A megérdemelt pihenés
után azonban hamarosan
újra edzésbe állnak az olimpi-
konok, hiszen négy év múlva
várja őket Rio de Janeiro. A
lécet pedig elég magasra he-
lyezték Londonban…
Lakner Gábor

Büszkeségeink

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Amikor Berki Krisztián meg-
nyerte a döntőt, egyszerre éljen-
zett a megyeháza előtti téren fel-
állított sportterasz közönsége.
Sok győri a szabadban felállított
kivetítők előtt követte az ötkari-
kás játékokat.

„Az olimpia idejére felállított sportte-
rasz általában az esti órákban volt nép-
szerű. A legtöbb érdeklődőt a csa-
patsportok vonzották a térre, és az,
amikor magyar versenyzők mérettek
meg” – mondta Domanyik Eszter, a vá-
rosháza marketing, turizmus és kom-
munikációs osztályának vezetője. A
délelőtti órákban is megfordultak néze-
lődők a kivetítő körül, de kevesebben,
mivel ilyenkor sokan dolgoztak. Azok
álltak meg szorítani az evezősöknek,
úszóknak és a más sportágban ver-
senyző magyaroknak, akik ügyes-
bajos dolgukat intézték a városban és
felfigyeltek a közvetítő buzdító hang-
jára – magyarázta az osztályvezető.

Domanyik Eszter kifejtette, fel-
emelő érzés volt, amikor Berki Krisz-
tián győzelménél egyszerre kiáltott fel
a közönség és ünnepelte a tornászt.

Egyként énekelte a magyar Him-
nuszt az Aranyparton összegyűlt
népes sereg is, mikor a nemzeti lobo-
gót a magasba vonták – erről már
Szarvas Zoltán, az Aranypart 23. Kft.
ügyvezetője mesélt lapunknak. Ta-
pasztalatai szerint a délutáni össze-
foglalókat és az esti versenyeket ke-
resték a szurkolók. Természetesen
voltak kivételek, az evezős futamok
idejére rendszeresen a kivetítőhöz
gyűltek a Graboplast Győri Vízisport
Egyesület tagjai. Akik célirányosan az

olimpia miatt keresték fel az Aranypar-
tot, általában csapatsportokat válasz-
tottak – mutatott rá Szarvas Zoltán.

Röck Samu, a hazai tornasport hal-
hatatlanjai közé választott mester -
edző lapunknak elmondta, egykori ta-
nítványainak – Csollány Szilveszter-
nek és Borkai Zsoltnak – köszönhe-
tően tudja, hogy mit jelent megméret-
tetni az olimpián. „Mint edző nagy iz-
galommal éltem végig a szereplései-
ket. Ugyan Berki Krisztián nem a tanít-
ványom, de jól ismerem, a gyakorlatai -
nál ugyanaz az érzés fogott el, mint
régen” – mesélte az edző.

Krisztián a döntőben élete legjobb-
ját nyújtotta, azután, hogy a selejtező
nem sikerült neki olyan jól. Miután
megszokta a légkört, edzőjével
rendbe tették a dolgokat, már fejben
is ott tudott lenni az ötkarikás játéko-
kon. Ez nagy teljesítmény – magya-
rázta Röck Samu, aki az erős, hiba nél-
küli, elegáns gyakor-
lat után egyből írt a
sportolónak: „Te vagy
az olimpiai bajnok!”

Röck Samu edző-
táborból követte vé -
gig az olimpiát. Azt
mondja, kicsit irigy-
kedett is azokra, akik
élőben nézhették a
versenyeket. Az edző szerint a kint
szurkoló tömegnek nagy szerepe volt
a remek eredmények elérésében, a
hősies buzdítás erővel tölti fel a spor-
tolókat. 

„Én itthon is igazi szurkoló voltam,
s a győzelemnél együtt hatódtam
meg a sportolóinkkal” – mesélte a
mesteredző, aki beismerte, nagyon
örül, hogy tévedett az aranyérmek szá-
mának megbecsülésekor. „Sportoló-
ink rácáfoltak minden reményünkre

és túlszárnyalták az álmokat” –
mondta, majd hozzátette, annál na-
gyobb reklám nem kell Magyarország-
nak, mint hogy az olimpia alatt 17 al-
kalommal húzták magasba a nemzeti
lobogónkat. Röck Samu szerint ez a
nagyszerű eredmény arra sarkallja a
sportolókat, hogy tovább dolgozza-
nak a jövőbeli sikerekért.

Kocsis Róbert, a Security Patent
cégvezetője, a Győri Vízisport Egyesü-
let elnöke az olimpia előtt az optimista
becslők közé tartozott, de ekkora si-
kerre ő sem számított. „Hat aranyban
reménykedtem, ezt szerencsére sike-
rült túlszárnyalni. Volt olyan sportoló,
akitől aranyra számítottam, de nem
jött össze, és volt, aki kellemes megle-
petést okozott” – mondta.

Az egykori kenus természetesen
legjobban az evezősöknek szurkolt,
tőlük várta a legjobb teljesítményt. Ko-
csis Róbert a 2004-es athéni olimpiát

a helyszínről nézte, így tudja, hogy ha-
talmas élmény együtt szurkolni a zász-
lót lengető magyar tömeggel. Most
kép ernyőn keresztül követte végig a já-
tékokat. „Többször úgy éreztem, hogy
szívinfarktus közeli állapotba kerülök,
például a kézilabdásaink Izland elleni
küzdelménél is” – jegyezte meg. Hoz-
zátette, nagyon pozitívan élte meg az
olimpiai játékokat, a verseny össze-
hozta az embereket, jó volt hallani,
hogy az utcán is ez volt a téma.

Együtt szurkolt a város 
a magyar olimpikonoknak

Egyként énekelték 
a Himnuszt

az Aranyparton 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Egy Baross úti teraszon találkozom a győri származású,
Stuttgartban élő, Bartók- és Liszt-díjas operaénekesnővel.
A felszolgálók ismerősként köszöntik, művésznőnek szólít-
ják. Ezért a szeretetért is menekül haza az énekesnő, amikor
csak teheti. Ő fogalmaz így, beszélgetésünkkor szülővárosa
visszatérő téma a Pavarottival való közös éneklések, és sok
más kaland mellett. Verebics Ibolya Győrrel való összefonó-
dásának számos erős szála van, kezdve a szülői köteléktől,
az iskolákon, a barátokon át a város különleges levegőjéig.

„Nincs még egy város, melynek ilyen jó illata van, mint
Győrnek” – szögezi le, és belekezd a mesélésbe. Tehetsé-
gét édesapjától örökölte, aki a gyárvárosi templomban volt
kántor, és mint mondja, a győri zeneiskolák is rengeteget
adtak neki. A Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskolában
„csodálatos népdalokat és zenei ismereteket” tanult, mégis
az óvónőképzőbe került. Szerencsére ott is működött egy
leánykar, ahol énekelt, és zongorán kísérte a dalokat. Egy
tanára észrevette tehetségét, és eltanácsolta az óvónői pá-
lyától. „Nem neked való ilyen gyönyörű hanggal” – mondta.
Ezután iratkozott a győri „konziba”, ahol Gonda Anna szár-
nyai alá került, a bécsi Staatsoper énekeséhez. Fél év után
már nem tudták megkülönböztetni, melyikük hangja is szól.
Tanulmányait a Zeneakadémián folytatta. „Budapesten
csodálatos volt, de minden hétvégén menekültem haza. A
két szabad napomon énekeltem a Palestrina kórusban.
Egy ilyen győri hétvégén vált biztossá, hogy az operaéne-
kesi pályát választom: amikor a székesegyházban megen-
gedték, hogy énekeljek, óriási élmény volt, hogyan cseng
a hangom abban a gyönyörű, hatalmas térben.” 

A Zeneakadémia után Elisabeth Schwarzkopf énekkur-
zusát egy ajánlólevéllel fejezte be, a világhírű operaéne-
kesnő azzal engedte útjára: „Aki Mozartot tud énekelni, az
mindent tud.”

Ezután számos nemzetközi énekversenyt megnyert. 23
éves volt még csupán, mikor egy philadelphiai verseny
előtti selejtezőn Pavarotti hallgatta meg az énekeseket Mo-
denában, köztük három magyart.

„A legszebb ruhámba bújtam és Puccinit énekeltem. A
mester a nézőtéren ült, és azt mondta, becsüli a magyarokat,
hogy ennyire tiszteljük a színpadot. Pavarotti többször is
megjegyezte, hogy gyönyörű a kultúránk. Majd csatlakozott
az előadásomhoz, együtt énekeltük ki a magas C-t. Ezután
meghívott hármunkat Pesaróba, a nyári rezidenciájára.”

Az életút következő, meghatározó állomása Stuttgart
volt. Helyettesítenie kellett egy kollégáját egy előadáson,
és ez az egyalkalmas beugrás olyan jól sikerült, hogy újra
és újra őt hívták. „Az egyik koncert Izraelben volt, ahol meg-
kérdezte a kórusból egy fiú, a stuttgarti Joachim, hogy in -
nék-e vele egy
kávét. Mond-
tam, hogy ká -
vét nem iszom,
mert így is elég
temperamen-
tumos vagyok,
de egy fél diny-
nyét szívesen
megeszek a tengerparton veled. Megismerkedtünk, egy
évre rá összeházasodtunk. Aztán megszületett a fiunk, Kor-
néliusz.” Azóta eltelt pár év, de amikor csak tehetik, vissza-
térnek a Rába partjára.

„Mi nem síelni megyünk, hanem jövünk a gyönyörű
Győrbe. A férjem és a fiam is imádják a várost. Ha Joachim
nyugdíjba megy, ideköltözünk, és nyitok egy énekiskolát.
Már keresem az új itthoni otthonomat, szép nappalival,
magas falakkal, ahol majd taníthatom a tehetségeket. Lesz
évente 2-3 jótékonysági koncertünk egy templom javára,
vagy éppen akinek a legnagyobb szüksége van rá – mesél
a végállomásról a mosolygós operaénekesnő.

Verebics Ibolya: Ha hazaköltö-
zünk, nyitok egy énekiskolát

Hit

Mi nem síelni 
megyünk, hanem

jövünk Győrbe 

Karrier

„Az életemet végigkí-
sérte a hit, mindig
ebből merítek erőt,
akkor is, amikor már
annyira hiányzik a
szeretett szülőváro-
som. Mindenem,
amim van, azt az Úrtól
kaptam. Csak azt
tudom mondani, mint
amit a zeneakadémiai
felvételin énekeltem,
hogy „szívem ujjong
megváltó Istenem-
ben..., mert nagy dol-
got cselekedett velem
a Hatalmas...”

„Számomra a koncer-
tek, az oratóriumok
éneklése hozta a na-
gyobb örömöt, de az
Állami Operaházban
is jól éreztem magam,
szép szerepeket éne-
keltem. Például Bizet
Carmenjéből Michae-
lát, Gounod Faustjából
Margitot, Mozart Fi-
garo házasságából a
Grófnőt, vagy a János
vitézből Iluskát. Több
CD-n is közreműköd-
tem, melyekből három
darab önálló előadás.
Stuttgartban tanítok
is, amit ha minden jól
megy, Győrben folytat-
hatok.”
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szerző: szigethy teodóra
fotó: molnár g. tamás

Egyre több szorongást,
végzetes tragédiát okoz,
hogy bizonyos szituációkat
nem tudnak az emberek
megoldani. Győrött au-
gusztus 8-án egy 60 éves
férfi lelőtte 47 éves felesé-
gét, majd maga ellen fordí-
totta a fegyverét. A szak-
emberek szerint megelőz-
hetőek lennének a tettle-
gességig fajuló nézetelté-
rések, ha a párok időben
fordulnának segítségért.

Mindig van előzménye egy tra-
gédiába fulladó vitának, csak
nem hallatszik ki, mert bezárják
a párok a veszekedéseket a la-
kásba, ha kihallatszik, akkor
pedig senki nem vállalja be,
hogy beavatkozzon – mondta la-
punak dr. Végh József klinikai
szakpszichológus, az Európai
Lélektaktikai Intézet vezető tré-
nere. Kifejtette, a párok sokszor
több fel nem dolgozott konflik-
tust gyűjtenek össze, ami szé-
pen egymásra rakódva a végén
szétfeszíti őket.

Dr. Varga Gábor pszichiáter, a
Nyugat-dunántúli Térségi Egész-
ségügyi Szolgáltató Központ
igazgatója hozzátette, az, hogy

halogatjuk a probléma megbe-
szélését, egy idő után visszaüt az
egyénre és a kapcsolatra. Sze-
rinte az is hozzájárul a problémá-
hoz, hogy egyre nagyobb az em-
bereken a teljesítménykényszer,
bonyolult lett a társadalom, nem
ismerjük a gazdasági folyamato-
kat, s ez frusztrációt okoz. A pszi-

chiáter rámutatott, ha már egyes
kérdések megoldására nincs
saját kapacitás vagy a régi esz-
közök nem válnak be, külső se-
gítséget kell kérni, különben be-
következhet a tragédia.

S hogy mi járhat ilyenkor a
fegyvert ragadó tettes/áldozat
fejében? Mindegy,
hogy hogyan, csak
hatékonyan megsza-
badulni a majd szét-
feszítő, önmegsem-
misítő feszültségtől.
Nincs racionális féke-
zettség, erkölcsi gát,
kulturáltság, empá-
tia, amelyek fékezhet-
nék az agresszív kiürülést, kifu-
tást – sorolta Végh József.

Az érzelmi működésünk
egyébként egy körfolyamatot ír
le: telítődés, feszülés, kiürülés,
ami lehet robbanás, tehát ember -
ölés, majd jön egy kiürült csend
állapot, ekkor képesek vagyunk
racionálisan gondolkodni. Míg az
első három lépés tele van érze-
lemmel, indulattal, a negyedik
egy teljesen légüres tér, nyuga-
lom. Ezt a döbbenet, feldolgozás
követi, majd újrakezdjük, és ismét
új feszültségeket gyűjtünk be –
fejtette ki a szakpszichológus.

Az ilyen és ehhez hasonló tra-
gédiáknak mindig egyértelmű
jelei vannak: a párok jellemzően

nem arról kommunikálnak, ami
az igazi oka a konfliktusnak,
hanem elbeszélgetnek mellette.
Ha nem megfelelő a szexuális
élet, nem annak okait keresik,
hanem ehelyett azon vitáznak,
hogy a férjnek miért nem ízlik a
feleség bablevese. Vagy ha szük-
sége van egy kicsi magányra az

asszonynak, addig molesztálja a
férjet, ameddig el nem megy a
kocsmába. Ennek újabb haszna
van: átélheti az asszony, hogy mi-
lyen nagy hős, eltartja a csalá-
dot, a férjet, tűri a verést. Min-
denki megkapja, amire vágyott –
magyarázta Végh József.

A szakember hozzátette, ha
eléggé súlyos a helyzet, a rend-
őrség beavatkozhat, de a tapasz-
talatok szerint ekkor a párok ösz-
szefognak, és együtt támadják a
rendőröket, hiszen zavarják a
játszmájukat, nem jutnak hozzá
a kétes „nyereséghez”. A krimi-
nálpszichológus megjegyezte,
egy párkapcsolat sikeressége
nagymértékben attól függ, hogy
mennyire profik a felek a konflik-
tusok felvállalásában és megol-
dásában. Minden változás gene-
rátora a konfliktus, tehát érde-
mes megtanulni a kezelését.

Szerinte ezt már az iskolában
kellene tanítani, tréningezni. Ki-
fejtette, az elkerülő magatartás-
nak akkor van létjogosultsága,
ha jelen pillanatban nem tudják
felvállalni a konfliktust a felek.
Az alkalmazkodás akkor elő-
nyös, ha a másiknak igaza van,
vagy a kapcsolat fontos. Komp-
romisszumkötés esetén egyik
is, másik is enged, és nyer is va-
lamit, de ez sem végleges meg-
oldás. A versengés akkor jó, ha
fontos, hogy valami úgy történ-
jen, ahogyan az egyik fél elkép-
zelte. A kriminálpszichológus
szerint a problémamegoldó stí-
lust kellene a leggyakrabban
használni, keresni a közös jó
megoldásokat. Végh József azt
mondja, nagyon fontos lenne le-
hetővé tenni a párterápiákat
szélesebb körben.

A szakember úgy látja, nincs
lényegesen több tragédiába ful-
ladó családi konfliktus, mint
régen, de még ezt a keveset is a
média felerősíti, s sajnos bizo-
nyos szinten még mintát is
kínál.

A ki nem beszélt konfliktusok
robbanáshoz vezethetnek

Mindegy hogyan,
csak szabadulni 

a feszültségtől
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Győr-Moson-Sopron megye a mér-
hető mutatók alapján a legjobb
eredményeket hozza a munkanélkü-
liség kezelése területén. A kedve-
zőbb mutatók a régió gazdaságá-
nak húzóereje mellett annak is kö-
szönhetőek, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja mindent
megtesz azért, hogy a munkaerő-kí-
nálat találkozzon a piac igényeivel.
Rimányiné Somogyi Szilvia, a köz-
pont vezetője ennek jegyében két új
kezdeményezésről is beszámolt.

Lassan vége a nyárnak, és tapasztalata-
ink szerint a még állás nélküli fiatalok úgy
szeptembertől kezdenek intenzíven a
munkakeresésbe. Ezért most nekik pró-
bálunk fokozottan segíteni az „Első mun-
kahely garancia” elnevezésű központi
munkaerő-piaci program révén – avatott
be a részletekbe a hivatalvezető. – Orszá-
gos szinten mintegy hárommilliárd forint
áll rendelkezésre, hogy a munkaügyi köz-
pontokon keresztül a pályakezdőket fog-
lalkoztató munkaadók nagy arányú bér-
költség-támogatáshoz jussanak, sőt, a
keret lehetőséget biztosít az utazási költ-
ségek megtérítésére is. Ezért várjuk 25
éves korig, illetve a felsőoktatási intézmé-
nyekben végzettek esetén 30 éves korig
azoknak a fiataloknak a jelentkezését,
akik élnének ezzel a lehetőséggel. Akik
ebbe a korcsoportba tartoznak, és hoz-
zánk fordulnak, azoknak most az eddigi-
nél jóval nagyobb eséllyel tudunk állást
találni, hiszen ez a támogatás nagyban ja-
vítja az elhelyezkedési lehetőségeket és
a munkáltatók létszámnövelési kedvét. A
programhoz ebben a naptári évben lehet
csatlakozni, ezért jó lenne, ha a még
munka nélkül lévő fiatalok minél előbb el-

jönnének hozzánk, és jelentkeznének a
munkaügyi központ kirendeltségein.
Nekik személyre szabott segítséget tu-
dunk adni az elhelyezkedéshez.

A fiatalok elhelyezkedését támo-
gató program mellett milyen újdon-
ságot kínál még a megyei munka-
ügyi szervezet? 

Másik kezdeményezésünk egy kísér-
leti program, amely a kis- és középvállal-
kozások munkaerőigényét hivatott kielé-
gíteni. Lényege, hogy a Borsod-Abaúj-
Zemplén, valamint Nógrád megyében re-
gisztrált munkanélkülieknek kínálunk le-
hetőséget elhelyezkedésre azokban a
szakmákban, melyekből az itteni cégek-
nél hiányzik a képzett munkaerő. A hivatal
a kapcsolatfelvétel, az utazás és a lakha-
tás feltételeinek megteremtésében mű-
ködne közre, ehhez anyagi segítséget is
nyújtanánk, a cégek pedig munkát adná-
nak a leendő dolgozóknak.

A hiányszakmákat érintő munkaerő-
utánpótlási programban a munkaügyi köz-
pont partnere a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint a Professio Fémipari és Szakképzési
Klaszter. Horváth Szabolcs, mint az utóbbi
szervezet elnökségének tagja – és a Bor-
sodi Műhely Kft. stratégiai vezetője – a kö-
vetkezőket mondta a minisztériumi jóvá-
hagyásra váró együttműködésről:

– Abból az alaphelyzetből kellett kiin-
dulnunk, hogy a régióban működő, pros-
peráló ipari vállalkozások már nem tud-
nak megfelelő minőségű tudással rendel-
kező szakmunkást találni a helyi munka-
erőpiacon. Ugyanakkor az ország más ré-
szeiben sokan keresnek állást olyan kép-
zettséggel, amelyre itt lenne igény. Azt
szeretnénk, ha ez a két párhuzamos
adottság nem a végtelenben, hanem itt,
Győrben találkozna. Ennek érdekében
működünk együtt a munkaügyi központ-
tal, amely a saját kapcsolatain keresztül
eljut a jelenleg munka nélkül lévő szak-

munkásokhoz Borsodban és Nógrádban.
Úgy gondoljuk, tesztek segítségével vá-
lasztanánk ki – első lépésben – 160 em-
bert, akik itt, Győrben kapnának három
hónapos képzést. Ez alatt az idő alatt
megtörténne szakismeretük felfrissítése
– ebben a város szakképző intézményei is
szerepet vállalnának –, megismerkedné-
nek az egyes cégeknél a feladatokkal, il-
letve amit nagyon fontosnak tartunk, az
itt meghonosodott munkakultúrával.
Azoknak pedig, akikről feltételezhető,
hogy be tudnak illeszkedni az új környe-
zetbe, a klaszter tagvállalatai munkahe-
lyet biztosítanának, legalább egy évre.

Hány cég biztosítana munkahe-
lyet a dolgozóknak?

Jelenleg 20-25 cég van a klaszteren
belül, amely megfelelő minőségű munka-
erőnek tartós foglalkoztatást biztosítana.

Hogyan képzelik a program fi-
nanszírozását?

A három hónapos képzés ideje alatt
mint regisztrált munkanélküliek kapná-
nak támogatást a programban résztve-
vők, az ezt követő egy évben pedig bértá-
mogatással kiegészített fizetést kapná-
nak az őket alkalmazó cégektől. A minisz-
tériumtól várunk jóváhagyást arra is,
hogy a munkaügyi központon keresztül
bizonyos ideig hozzájáruljanak a munka-
vállalók lakhatásához, utazási költségei-
hez. Akik képesek lesznek beilleszkedni
a vállalkozások munkájába, az itteni kör-
nyezetbe, azok egy év után keresnek any-
nyit, hogy a továbbiakban a saját lábukon
is megálljanak.

A munkaügyi központ, a kamara és a
klaszter együttműködése a központi finan-
szírozás jóváhagyására vár, a kezdeménye-
zés hírére azonban már most több vállalko-
zás felfigyelt, és jelezte, hogy szintén igényt
tartana képzett szakmunkásokra. Amennyi-
ben a kísérleti program elindulhat, és sike-
resnek bizonyul, a modell más iparágak-
ban, szélesebb körben is alkalmazható.

Új programok 
a munkaerőpiacon 

Útlezárás 
az Extrém 
Motorsport 
Fesztivál
miatt

Augusztus 17-én
8.00 órától a 15 és
15A jelzésű autó-
buszjáratok a
Szent István út–
Mártírok útja tere-
lőútvonalon közle-
kednek az Extrém
Motorsport Fesz-
tivál miatti útlezá-
rások következté-
ben. A járatok
nem érintik a Má-
tyás király tér, az
Ipar utca, ETO
Park és Likócsi
híd megállóhelye-
ket, de mindkét
irányban megáll-
nak a Mártírok
útja megállóhe-
lyen. A lezárás a 8
és a 14 jelzésű au-
tóbuszjáratok út-
vonalát nem érinti.

Augusztus 16.
és augusztus
20. között min-
dennemű gép-
járműforgalom
elől lezárják az
alábbi útszaka-
szokat:

• ETO Park par-
kolója – 2012.
augusztus 16-
án 13 órától.

• Nagysándor
József út Ipar
út és Stadion
út közötti sza-
kasza – Au-
gusztus 16-
án 13 órától.

• Ipar út Nagy-
sándor Jó-
zsef út és
Mártírok útja
közötti szaka-
sza – Augusz-
tus 17-én 8
órától. 

A forgalomkorlá-
tozások feloldása
augusztus 20-án
23 órától várható.
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95 m2-es, 3 szobás, nappalis, nagy
konyhás családi ház garázzsal, mellék -
épülettel, áron alul, sürgôsen ela dó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes
tüzelésû fûtésre is. Az eladási árba
gyôri panellakást beszámítunk.

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

A környék infrastruktúrája kiváló, ABC,
bölcsôde, óvoda, általános iskola, autó-
busz, fodrászat, kozmetika stb. mind-mind
egy lépésnyire megtalálható. A lakás rend-
kívül csendes, ablakai a gyö nyö rûen rend-
ben tartott belsô udvarra néznek. 

A panelprogram-pályázata befogadásra
került, rövidesen megtörténik a fûtés-kor -
szerûsítés, legkésôbb jövô tavasszal. A
földszinten lévô, kb. 15 m2-es közös táro-
lót két család használja mindösszesen. Az
autópálya-feljáró is nagyon közel van. 

1985-ben épült, négyemeletes
társasházban lévô, 3 szobás, 
68 m2-es, mûanyag ablakos, 

erkélyes, napfényes 
LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 10.990.000 Ft 
Tel.: 70/942-8039

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

szerző: gy. p.

Bűncselekmény hiányában meg -
szüntette a nyomozást a Győri
Kommunális Szolgáltató Kft.
ügyében a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az eljárás során a hatóság sem-
milyen bűncselekményre utaló
tevékenységet nem talált.

A nyomozás – az eljárás meg-
szüntetéséről szóló határozat
szerint – a magukat Kiss Zoltán-
nak, illetve Kovács Jánosnak
kiadó személyek levele alapján
indult még 2011-ben. A bejelen-
tők szerint a Győri Kommunális
Szolgáltató Kft.-nél a 2004. és
2010. közötti időszakban több

esetben megszegték a jogsza-
bályokat, és anyagi kárt okoztak
a társaságnak. Ezért a rendőr-
ség hűtlen kezelés és egyéb
bűncselekmények gyanújával in-
dított nyomozást. Ám a hatóság
a szolgáltató és jogutódja mun-
katársainak meghallgatása, je-
lentős mennyiségű dokumen-
tum áttanulmányozása után
sem bukkant semmilyen bűn-
cselekményre utaló adatra. A
vizsgálat megállapította, hogy a
kft. a törvényeknek és belső sza-
bályainak megfelelően járt el,
ettől csupán néhány alkalommal
tért el, ám ezekben az esetek-
ben sem okozott semmilyen
anyagi hátrányt a szolgáltatónak,

illetve a cég tulajdonosának.
Ezért a nyomozást az ügyben el-
járó Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendőr-főkapitányság bűn-
cselekmény hiányában meg-
szüntette.

A GYŐR-SZOL Zrt. mint a tár-
saság jogutódja a határozat kéz-
hezvételét követően a Győri Vá-
rosi Rendőrkapitányságon felje-
lentést tett hamis vád miatt. A
GYŐR-SZOL Zrt. ahogyan ed -
dig, úgy a  jövőben is a törvé-
nyek, jogszabályok és a belső
előírások betartásával végzi te-
vékenységét, így jó hírének meg-
óvása érdekében, ha szükséges,
minden esetben a hatósághoz
fordul. 

Megszüntették a nyomozást,
feljelentés hamis vád miatt

A GYÕR-SZOL Zrt.  
Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételre keres

• hegesztő szakmunkást.
Előnyt jelent, ha a munkavállaló ren -
delkezik csőhegesztésre érvényes
bevont elektródás vagy AWI-mi nő sí -
téssel. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés levélben, önéletrajzzal:
9024 Győr, Orgona u. 10.
Munka-bérügyi osztály.
Jelige: Hegesztő.

szerző: mti

A kormánynak a járások kialakítá-
sáról szóló döntése szerint hét já-
rási székhely lesz Győr-Moson-
Sopron megyében.

A Magyar Közlönyben hétfőn közzétett
kormányrendelet melléklete szerint
2013. január elsejétől Csornán, Győr-
ben, Kapuváron, Mosonmagyaróváron,
Pannonhalmán, Sopronban és Téten
működik majd járási hivatal.

A járások és a járási székhelyek kiala-
kításának alapelve az volt, hogy a me-
gyék határaihoz igazodva az állampolgá-
rok számára biztosítsa az államigazga-
tási szolgáltatásokhoz való gyors és
könnyű hozzáférést.

A járások kialakításának elveiről és az
előkészítés feladatairól tavaly szeptem-
ber 1-jén döntött a kormány, jövő január-
tól országszerte 175 járási, a fővárosban
pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi
meg működését.

szerző: gy. p.

A szabadhegyi Lovas és a Vándor utcák mögötti
zöldterület játszóterén egy új csúszdát és homoko-
zót is kiépítettek nemrégiben a környékbeli gyere-
kek és szüleik nagy örömére. Az új eszközök felsze-
relésének költségeit Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester, a városrész önkormányzati képviselője
saját keretéből biztosította. A munkálatokat a
GYŐR-SZOL Zrt. szakemberei végezték.

Hét járás -
központ lesz
megyénkben

Új játszóeszközök
Szabadhegyen
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ÜNNEP PROGRAMOK

szerző: földvári gabriella 

Szent István király és az ál-
lamalapítás napját idén is
számos eseménnyel, több
helyszínen ünnepelhetjük
meg városunkban és szű-
kebb régiónkban. Győrben
az önkormányzat által szer-
vezett programokon és a
hagyományos búcsún túl
Szabadhegyen, Kismegye-
ren, Bácsán és Győrszent -
ivánon lesznek színes mű-
sorok. Pannonhalmán is ün-
nepelnek.

Kismegyeren, az Arató utcai Szent
István-emlékhelynél hétfőn 16 órá-
tól államalapító Szent István király
emlékére tartanak megemlékezést.
Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, a városrész önkormányzati kép-
viselője mond ünnepi beszédet, fel-

Ünnepi programok 
lépnek a kismegyeri iskolások és a
Győrsági Dalkör.

Győrszentivánon vasárnap 10
órakor telepi szentmise lesz a
Sugár úti óvoda udvarán, majd
megemlékező műsort tartanak 17
órakor a Kincses-házban. Az esti
program a Molnár Vid Bertalan
Közösségi Ház díszterén 20 óra-
kor kezdődik, a szlovák Arcok
énekegyüttes ad elő megzenésí-
tett verseket, slágereket a magyar-
ságról, a hazaszeretetről. Az Idő-
gép 21 órától koncertezik, a sztár-
vendég Varga Miklós lesz. A nap
22 óra 30-kor tűzijátékkal zárul.

A megyei önkormányzat idén
Bősárkányban, szombati ünnepi
közgyűlésen emlékezik meg ál-
lamalapító királyunkról. A Szent-
háromság-plébániatemplomban
10 órától ökumenikus igeliturgia
lesz, majd Marics István, a Győri
Hittudományi Főiskola lelki igaz-

gatója mond ünnepi beszédet. 
A megye kitüntetéseit dr. Szakács
Imre, a megyei közgyűlés elnöke
adja át a díjazottaknak. A rendez-
vényen közreműködik a Hangra-
forgó együttes.

Pannonhalmán augusztus 20-
án 10 órától ünnepi szentmise
lesz a Boldogasszony-kápolná-
ban, 11 és 15 óra között a Karzat
Színház és játékos programok
várják a családokat. Kiss Zsolt or-
gonaművész hangversenye 15
óra 30 perckor kezdődik a Bol-
dogasszony-kápolnában, 18 órá-
tól Pál István Szalonna és ban-
dája ad népzenei koncertet és
rendez táncházat a gyógynövény-
kert udvarán. 

Szent István Imre herceghez
címzett intelmeit Újhelyi Kinga és
Lukács Miklós tolmácsolja közön-
ségének 20 órától, a Hospodár-
kertben. 

A hatéves Koós-Komjáthi Szonja képviseli
megyénket „mini” kategóriában a Magyaror-
szág Királynője (Queen of Hungary) orszá-
gos versenyen augusztus 25-én, mint a
Megye Hercegnője. A verseny előtt felké-
szítő táborban vesz részt Siófokon, ahol óvó-
nők vigyáznak rájuk. A táborban többek kö-
zött koreográfiát tanulnak a döntőre, és
egész napos programokkal szórakoztatják
őket. Szonjára bárki szavazhat a  www.ma-
gyarorszagkiralynoje.hu weboldalon.
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szerző: földvári gabriella 
fotó: szigethy teodóra

Sztárokat, köztük Oláh Ibolyát,
Xantus Barbarát és Timkó Já-
nost láthatja a győri közönség
szombaton az Aida víziszín-
padi előadásán. A musicalt
Szurdi Miklós rendezte. 

Szurdi Miklós először öt évvel ezelőtt
vitte színpadra az Aida című musi-
calt Székesfehérváron, óriási siker-
rel. A premier után a darab jogtulaj-
donosa úgy nyilatkozott, hogy ez a
világ legjobb Aidája. Szurdi 2010
nyarán új dalokkal, új szövegkönyv-
vel, de zömében a korábbi szereplők-

kel másodszor is megrendezte a mu-
sicalt. A nagyszabású produkció
akkor Győrbe is ellátogatott, az
egyetemi csarnokban láthatta a kö-
zönség.

A rendező elmesélte lapunknak,
hogy a történet, valamint Elton John
és Tim Rice eklektikus zenéje any-
nyira magával ragadta, hogy muszáj
volt megrendeznie a darabot, amely
2010 óta több száz előadást ért
meg. A második rendezésre némi
jogvita miatt került sor, de Szurdi

A világ legjobb Aidája
szerint az új változat, az újrafordítás
még jobbá tette a musicalt.

A történet egy tragikus szerelem-
ről szól, de tele van humorral, egy
rabszolgává tett núbiai hercegnő és
egy egyiptomi hódító hadvezér vívó-
dásait mutatja be. A kötelesség és
szerelem közötti örök érvényű harc
szemtanúi vagyunk. Időtálló téma, a
szerzők ráadásul a jelenbe rántják a
történetet.

Aidát Oláh Ibolya alakítja, akinek ez
igazán testhez álló a szerep. Radames,
az egyiptomi hadvezér Timkó János,
akit a győri közönség jól ismerhet a vá-
rosi színház produkcióiból. A fáraó lá-
nyát, Amnerist Xantus Barbara, a ren-
dező felesége formálja meg.

A százfős, nagyszabású produkció
miatt kibővítették a víziszínpad játékte-
rét, így a gyönyörű díszletek mellett ze-
nekar és a tánckar teheti felejthetet-
lenné és izgalmassá a háromórás elő-
adást. A rendező azt mondja, a darab
korhatárok nélküli, a nyolcévestől a
százéves nézőkig mindenkinek ajánlja.
A musical augusztus 18-án, este fél ki-
lenckor kezdődik a Rába-parti víziszín-
padon, rossz idő esetén másnap, va-
sárnap 20.30-kor mutatják be. Az elő-
adás ingyenes.

Tóth Imre határőr vezérnagy (Csorna, Győr I. Határőr Kerület-, majd
Határőrség országos parancsnoka) 85. születésnapja (halálának 3.
évfordulója) alkalmából emléktáblát avatnak a győr-kertvárosi lőtéren
a határőr emlékhelynél augusztus 20-án 15 órakor. Avatási beszédet
mond Béndek József altábornagy, a határőrség volt parancsnoka. 
A szervezők szeretettel várják a bajtársakat, érdeklődőket. 
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KULTÚRA  INTERJÚ

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Kardvirágok, hortenziák, gerbe-
rák, négyezer szál virág díszíti
majd augusztus utolsó hétvégé-
jén a győri belvárost, a ter-
ményáldás helyszínét.  A kom-
pozíciókat, a jeles esemény ro-
mantikus stílusúra tervezett de-
korációját Poleczki Ádám virág-
kötő és csapata készíti. 

Poleczki Ádám az előző évekhez ké-
pest számos meglepetést és újdonsá-
got ígér. A helyszín is új lesz, ezúttal a
Kazinczy utca és a Baross út ad teret a
hagyományos terményáldásnak. A de-
koráció a romantika jegyében készül,
uralkodni fognak a pasztellszínek, a

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

„Vidám zenekar vagyunk, szeretjük él-
vezni az életet. A jó hangulatot pedig
igyekszünk átadni a közönségnek is”
– nyilatkozta Lepés Gábor, a Balkan
Fanatik tagja annak kapcsán, hogy ők
is fellépnek az V. Győri Bornapokon
augusztus 25-én, szombaton 19.30
órától. A zenekar az elektronikus zenét
vegyíti népzenei elemekkel, és fúzió-
juk egyre sikeresebb: Repülj, madár,
repülj című feldolgozásuk a 2011-es
Magyarország-imázsfilm aláfestő ze-
néje volt.

Nagyon jó hangulatú együt-
tes vagytok, azt hiszem, hogy
nem sírva fogunk vigadni a győri
borfesztiválon. Jól gondolom?

Egészen biztos, bár jellemzőek a
lírai magyar népdalfeldolgozások is
ránk, de természetesen a borfesztivál
közönségének vidámabb és táncolha-
tóbb repertoárt viszünk. A nyári tur-
nék során bármerre jártunk az ország-
ban mindenhol nagyon jó hangulatot
tudtunk varázsolni, úgyhogy reméljük,
hogy Győrben is jól szórakozik majd a
közönség.

Több stílus keverékéből áll a
zenétek, van recept rá, hogy
mondjuk végy egy kis elektroni-
kus zenét, tégy hozzá népzené-
ből, majd fűszerezd rappel, vagy

„Hegedű, bor, pálinka” – a Balkan
Fanatik is fellép a borfesztiválon

érzés szerint keveritek a stíluso-
kat? Van valami vezérelv, amit
követtek?

Az volt mindig is a vezérelv, hogy a
Kárpát-medencei és a balkáni népze-
nei elemeket vegyítsük modernebb
zenei stílusokkal, így születnek a dala-
ink. Van, amelyik technósabb, elektró-
sabb, dance-esebb, de vannak olyan
számaink, melyek hip-hop alapokra
épülnek. A népzenét kellemesen páro-
sítjuk a könnyűzenével.

Szeret kísérletezni a zenekar,
milyen terveitek vannak, készül-
tök-e valamilyen újdonsággal?

Győrbe hozunk egy friss dalt, nyár
elején készült el az Egy feles, két feles

című, pálinkát és bort éljenző dalocs-
kánk. Az ősztől kezdődő pedig az az
időszak, amikor a zenekar újra tud ha-
sonló hangulatú dalokat komponálni,
hogy a jövő évi fesztiválszezonban
még frissebb bulizós zenéket tudjunk
a közönségnek adni.

Nálatok csak a pálinka jöhet
szóba, „egy feles, két feles”,
vagy szeretitek a bort is?

„Hegedű, bor, pálinka” – így szól a
dal első sora. A jó hangulat és a vidám
zenék biztosan szóba jöhetnek ná-
lunk, de például a dobosunk és a gitá-
rosunk heavy metal-rajongó, ő a sört
szereti. Vidám zenekar vagyunk, sze-
retjük élvezni az életet. A jó hangulatot

pedig igyekszünk átadni a közönség-
nek is.

Maradtok még a koncert után
a borfesztiválon, vagy utaztok
tovább?

Ez a hétvégénk elég sűrű lesz,
Győr után megyünk Szerencsre és
Balatonalmádiba is.

Van több angol nyelvű számo-
tok is, illetve külön angol webol-
dalatok. Hol több a zenéteket
szerető fanatikus? Belföldön
vagy külföldön?

Ez egy folyamat volt. Majdnem tíz -
éves a zenekar, a korai időszakban in-
kább nemzetközi szinten akartunk
megszólalni, megmutatni a Kárpát-
medencei kultúrát a külföldi közönség
számára. De tudjuk, hogy a hazai kö-
zönséget magyar nyelvű dalokkal illik
megtisztelni. Egy ideje angol és ma-
gyar nyelvű számaink is vannak. Kül-
földön annyiban más a helyzet – nem
jobb vagy rosszabb –, hogy korábban
nyitottak erre a fúzióra 

Az biztos, hogy bejött a ma-
gyar közönség felé való nyitás,
mert többek között a Repülj,
madár, repülj nagy siker lett.

Igen, és ezt sorolhatnánk, például
a Ha te tudnád című nóta, és a vidá-
mabb, mulatósabb dalaink, a Csá, az
Én az éjjel nem aludtam, a Hol jártál
az éjjel, cinegemadár egyre kedveseb-
bek a hazai közönség számára.

Egy kis romantika a terményáldáson
kompozíciók a megszokottnál látvá-
nyosabbak, nagyszabásúak lesznek, a
szalmabálák helyett boroshordók és
más tároló eszközök adják a csokrok
alapját. A díszítés a Baross úti Látoga-

tóközpontnál kezdődik, a csónakos
szobornál virágkapu invitálja a látoga-
tókat a Széchenyi térre. Izgalmas díszí-
tést kap a Kis-Baross út sarkán álló
szobor, egy másik virágkapu a Ka-
zinczy és a Jedlik utcák sarkán áll majd.

A tervek a virágkötő fejében már el-
készültek, de azt mondja, csak a hely-
színen válik véglegessé, mi, hogyan
lesz a legszebb, a legjobb. A virágokat
Ádám a nagybani piacon, hazai ter-
melőktől szerzi be, a munkát csütör-
tökön délután kezdi, s szombaton ki-
lencre fejezi be öt virágkötő társával.
Csak remélni meri, hogy az időjárás
kedvezni fog, nem lesz vihar vagy
hőség, hiszen élő növény az alap-
anyag, s a természet nagy úr.

Poleczki Ádám eredeti szakmája
épületgépész, egy sérülés miatt kel-

lett más munka után néznie. Mindig
szerette a virágokat, szeretett kertész-
kedni, ezért négy éve úgy döntött, vi-
rágboltot nyit. Egy éve, amikor alkal-
mazottja elment a fővárosba dolgozni,
kényszerűségből tanulta ki a virágkö-
tést. Azt mondja, nagyon megsze-
rette, de ő egyedi stílust képvisel, ha-
sonló virágkötési technikákat alkal-
maz, mint az angolok, a romantikus dí-
szítések kedvesek a számára.

Ádám vasárnap négy órától a hely-
színen virágbemutatót is tart, amiről
annyit árult el, hogy látványosabb lesz
a tavalyinál, hiszen nem helyben köt,
hanem kész dolgokat visz. Amolyan
búcsúféle is lesz a bemutató, hiszen
győri virágüzletét bezárta, ősztől
Bécsben köti egyedi, nyugati stílusú
csokrait, díszeit.  
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KÉPRIPORT BAROKK ESKÜVŐ

A barokk varázsa

Fotó: Marcali Gábor
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
A HANSÁG BIG BAND Majsai Gábor társa-
ságában ad koncertet csütörtökön este kilenc-
től a Széchenyi téri bornapok vendégeinek. A
kapuvári székhelyű zenekar elsősorban swing-
zenét játszik, csakúgy, mint Majsai. Otthono-
san mozognak a latin és a modernebb funky és
a boogie világában is. Az este folyamán fel-
csendülnek többek között Benny Goodman,
Duke Ellington, Frank Sinatra számai. 

SZENT ISTVÁN-NAPI megemlékezésre
várják az érdeklődőket a szabadhegyi Ró-
zsák terére augusztus 19-én 17 órára.  Az ün-
nepséget követően ingyenes koncertet ad a
Friends Big Band. A helyszínen kedvezmé-
nyes áron helyben készített gulyásételek
kaphatók, amelynek bevételével a szervezők
a Radó Tibor Általános Iskolát támogatják.

A NÉMET KULTURÁLIS EGYESÜLET
Hazai Dallamok Kórusa és Harmonika Zene-
kara ad hangversenyt vasárnap délelőtt 11
órától a Radó-szigetre látogatóknak. A zene-
paviloni koncertsorozat utolsó előtti előadása
fergetegesnek ígérkezik német muzsikával,
dallamokkal. 

HONFOGLALÓ-BAJNOKSÁG. Augusztus
24-én 14 órakor Honfoglaló játék kezdődik a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastély könyvtárá-
ban. Az internetről ismert, népszerű teszt
során kiderül, kinek a tudása a legsokolda-
lúbb. A győztes jutalmat kap. 

PIRANESI ÁLMA: Architectura címmel látható időszaki kiállítás a
Magyar Ispitában. Az építészettörténeti tárlat Giovanni Battista Pira-
nesi (1720–1778) világhírű rézkarcsorozataiból válogatva, Róma pél-
dáján keresztül mutatja be az antik műemlékek és a barokk városkép
ábrázolásában rejlő sokrétű lehetőséget. A kiállítás bepillantást ad a
régi építészeti mintalapok világába. A legismertebb, legtöbbet forga-
tott és gazdagon illusztrált geometriai, illetve építészeti szakkönyvek
között a kiállítás részét képezi Albrecht Dürer a mérésről írott művének
első kiadása (Unterweisung der Messung, 1525), vagy Andrea Pozzo
építészeti traktátusa 1709-ből. A tárlat november 15-ig látogatható. 

BORÁSZOK ÉJ-
SZAKÁJA kezdő-

dik augusztus 24-
én este tízkor az Es-

terházy-palotában. Az
érdeklődők a Győri Borna-

pok borászaival találkozhatnak.
A jazz-zenével kísért est során a pincésze-

tek legkiválóbb „zászlós boraikat” különleges
borkorcsolyák társaságában kínálják. A rendez-
vény házigazdája Lukács Szabolcs sommelier,
aki a bor- és csokoládékóstolás világába vezeti
be a kulináris élményre vágyó borbarátokat.

EXTRÉM MOTORSPORT FESZTIVÁL,
nemzetközi utcai gokartverseny helyszíne lesz
az ETO Park augusztus 17. és 20. között.  Az idei
versenyen rajthoz áll a Rotax Világbajnokság je-
lenlegi címvédője, Ben Cooper, és a korábbi he-
lyezettek: Josh Hart és Kancsár Ferenc is. A
fesztiválon az érdeklődők testközelből tekinthe-
tik meg az autókülönlegességeket. A rendez-
vény családbarát, a vendégek színpadi bemuta-
tókon, esti koncerteken szórakozhatnak.

RÉGISÉGVÁSÁR várja augusztus 19-én, va-
sárnap 7 órától a gyűjtőket, a szép tárgyak hí-
veit és a kíváncsiskodókat a városréti piactéren,
az Árkád mögött. 

A VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM augusz-
tus 20-i, ünnepi nyitva tartása a következő-
képpen alakul. A Kovács Margit Állandó Kiál-
lítás, a Borsos Miklós Állandó Kiállítás és a
Napóleon-ház 10–14 óráig, az Esterházy-pa-
lota, a Váczy Péter Gyűjtemény és a zsina-
góga 14–18 óráig látogatható. Az állandó ki-
állítások mellett A gyűjtés egy nagy kaland,
a Fotónapló – Írország, az Ékszerdoboz, a 44.
Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása, a
Házaló és a Töredékek című időszaki tárlatok
tekinthetőek meg. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 18., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Erdőjárók
05:55 Magyar gazda
06:25 Szellem a palackból... 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Mozdulj! 
09:30 Pecatúra
10:00 Angi jelenti
10:30 Aranyfeszt 2012
11:00 KorTárs  
11:30 Bor-ÁSZ
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 HungarIQ
12:35 Kincsünk a víz - Bükfürdő 

50 éves
12:55 A Szent Mihály-kápolna  
13:10 Kerékpártúra
13:45 Telesport 
16:10 Éden a Csúnyaföldön  
16:45 A király kalóza  
17:40 Doc Martin  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Retró kabaré  
21:10 Sherlock  
22:45 Nagyon zene  
23:45 Lángoló Mississippi  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Boci és Pipi  
10:30 Asztro Show
11:25 Törzsutas
12:00 Autómánia
12:35 Jópofa kofa  
13:10 Míg a halál el nem választ  
13:40 Míg a halál el nem választ  
14:10 Édes, drága titkaink  
15:20 Chuck  
16:20 Galaxis útikalauz 

stopposoknak  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Mrs. Doubtfire - Apa csak 

egy van  
22:00 Törvényre törve  
00:00 Suttogás  
01:45 Fókusz Plusz  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:20 EZO.TV
10:50 Babavilág  
11:20 9 hónap  
11:50 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:50 Duval és Moretti  
13:50 Sheena, a dzsungel 

királynője  
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Rejtélyek kalandorai  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Felvéve  

21:25 Sulihuligánok  
23:10 Luxusdoki  
00:10 A médium  
01:10 EZO.TV
02:10 Kalandjárat  

05:40 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:15 Ki ez a lány?  
06:30 Elvált Gary  
07:00 Elvált Gary  
07:25 Zsírégetők  
08:15 Gordon Ramsay - A konyha

ördöge  
09:10 Óriási nyomozó: A díva  
10:50 A nagy csapat 3.  
12:45 A salemi boszorkányper  
14:30 Hook  

17:10 Ace Ventura 2. - 
Hív a természet

19:00 Meseautó  
21:00 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme  
23:45 A szerelem bősége  
01:40 Rejtélyes alkony  
03:10 A szerelem bősége  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Tinka 
07:50 Hungária Kávéház  
08:20 Hungária Kávéház  
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari  
10:00 Élő egyház 
10:30 Isten kezében 
11:00 Élő világegyház 
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Költők társaságában
12:15 Nótacsokor
12:30 Száműzött magyar irodalom
13:00 Vannak vidékek  
13:30 Heuréka! Megtaláltam!
14:00 Sírjaik hol domborulnak... 
14:25 Talpalatnyi zöld
14:55 Pannon expressz  
15:25 Táncvarázs 
16:20 Éretlenek a tengerparton  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Hogy volt!?
19:30 Hegyen-völgyön lakodalom 
21:35 Táncírók 
22:00 Kultikon +  
23:00 Három szín: kék  
00:35 A tél 53 napja  
02:00 Vers

AUGUSZTUS 17., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Múlt-kor  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Társbérletben a tárgyakkal
07:00 Hírek
07:05 Európa egészsége  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:25 Kenderbe szőtt újjászületés
09:00 Balatoni nyár
11:05 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám 
14:15 Fábry  
15:35 A király kalóza  
16:25 Balatoni nyár
17:20 A korona hercege  
18:30 Vérvörös nyár  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Borvacsora  
22:05 Munkaügyek - IrReality Show 
22:35 Munkaügyek - IrReality Show 

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  
14:10 Dennis, a komisz  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Sziklaöklű szerzetes  

21:05 CSI: Miami helyszínelők  
22:05 Gyilkos elmék  
23:15 Odaát  
00:10 Reflektor  
00:25 Törzsutas 
01:00 Nagyágyúk  
01:50 Autómánia 

05:25 Teleshop
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  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Hal a tortán  
21:05 Ezek megőrültek!  
22:05 Éberség  

A film egy zavarba ejtően való-
ságos orvosi jelenséggel indít.
A ritka és ijesztő „altatási éber-
ség” állapotában a műtét előtt
elaltatott beteg éber marad és
bár fizikailag lebénul, érzékel
mindent, ami körülötte és vele
történik, még a fájdalmat is. 

23:50 Aktív  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:55 Éberség  
03:15 Doktor House  

05:00 A Nagy Ő - The Bachelor  
05:15 Tuti gimi  
06:50 A nagy házalakítás  
07:40 Gyilkos sorok  
08:30 Monk - Flúgos nyomozó  
09:15 Doktor House  
10:10 Égiposta  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Harmadik műszak  
14:05 Harmadik műszak  
15:00 Monk - Flúgos nyomozó  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Rejtélyes alkony  

23:00 CSI: A helyszínelők  
23:55 Viktor/Viktória  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
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 Sírjaik hol domborulnak... 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Székely kapu  
14:40 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:00 Ness Hungary NB II. 

labdarúgó-bajnokság
16:50 Hagyaték 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Öskü 
19:35 Sophie szerint a világ 
20:05 Ménes élet  
20:55 Híradó

Viasat3, augusztus 17., péntek, 10:10

Égiposta
Amerikai vígjáték

Tom Turnert, a szélhámost lefülelik. A bíróság ítélete
könyörtelen: igazi munkát kell keresnie. Egy posta-

hivatal leglehetetlenebb osztályán
köt ki, ott, ahol a kézbesíthetetlen
küldemények végzik. A Jóistennek,
a Mikulásnak és Elvis Presley-nek
címzett borítékok árnyékában las-
san telnek a „szorgos” hétközna-
pok, mígnem Tom fogja magát, és
felbont néhány levelet. 

RTL Klub, augusztus 18., szombat, 19:30

Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van
Amerikai vígjáték

Daniel Hillardot egyszerre több
csapás is sújtja. Elveszti az állását,
felesége, Miranda elválik tőle. A bí-
róság döntése kegyetlen, Daniel el-
veszti mind a két gyerekét, bár hi-
vatalosan hetente egyszer lát-
hatja őket. A kétségbeesett apa úgy érzi, a heti egy alkalom
neki nem elég és őrült tervet sző: középkorú özvegyasszony-
nak adja ki magát, és Mrs. Doubtfire néven jelentkezik az
álláshirdetésre, amelyben volt felesége házvezetőnőt keres. 

Duna Televízió, augusztus 18., szombat, 23:00

Három szín: kék
Francia–lengyel–svájci–angol filmdráma

A Kék főszereplője egy fiatalasszony, aki autóbalesetben
elveszíti gyermekét és férjét, a híres zeneszerzőt. Elveszít
mindent, ami az élethez köti. Elveszíti az Egyesült Eu-
rópa himnuszán munkálkodó művészt, akinek halálával
mintha maga a zene pusztult volna
el és az emberiség testvéri egyesü-
lése hiúsulna meg. A folytatás terhe
az asszonyra marad, s ő fájdalma
elől a magány szabadságába, a szere-
tetlenségbe menekül.

• Ôszi nyevtanfolyamok IX. 22-tôl.
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelv-

vizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• IX. 3-tól 60 órás intenzív német nyelvtanfolyamok állás-

keresôk számára
• 20 órás francia, spanyol, orosz, olasz nyelvi kurzusok

minden nyelvi szinten

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

AUGUSZTUS 20., HÉTFŐ
M1
05:35 Hajnali gondolatok
05:40 Roma Magazin
06:05 Domovina
06:35 Magyarok 1000 esztendeje 

Rómában
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
07:55 Szent István napja a Balatonnál
08:30 Együtt az ország - ünnepi 

közvetítés augusztus 20. 
alkalmából

10:00 Légi-vízi parádé a Dunán
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szent István napja a Balatonnál
12:40 Fehérlófia
14:05 Negyvenéves a táncház-

mozgalom
14:55 Álomkeringő  
16:25 Rendhagyó történelemóra 
16:55 Szent Jobb-körmenet
18:55 Isten kezében 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Havasi: Ecset és Zongora 

koncert  
21:00 Tűzijáték
21:35 Sacra Corona  
23:35 Antonio Caldara: Szent István, 

Magyarország első királya 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Micimackó és a Zelefánt
11:20 Mi lenne, ha?  
14:35 Kicsi kocsi - Tele a tank  

Maggie vérében van az autó-
versenyzés, de apja, Mr. Pay-
ton  eltiltja a veszélyes sporttól.
Kárpótlásul felajánlja lányának,
hogy maga választhat egy or-
szágúti cirkálót. A roncstelep
kopott verdái közül Maggie
egy rozsdásodó, de nagyon is
formás bogárhátút választ.
Maggie hamarosan felfedezi,
hogy kisautója, Herbie önálló
értelemmel rendelkezik. 

16:40 Spionfióka  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Dr. Dolittle 2.  

20:45 Csúcsformában  
22:40 Oltári frigy  
00:30 Tökéletes teremtmény  

06:00 Tv2 matiné
08:25 Eperke - Határ a csillagos ég! 
09:35 A Jetson család  
11:00 Sárkányszív  
12:50 Segítség, elraboltam 

magam!  
14:45 Junior  
16:45 Papák a partvonalon   
18:30 Tények
19:00 Madagaszkár  

Alex, az oroszlán a nagyvárosi
dzsungel királya, mivel ő a
New York-i Central Park állat-
kertjének fő attrakciója. Ő és
legjobb barátai, Marty, a zebra,
Melman, a zsiráf és Gloria, a ví-
ziló egész eddigi életüket kelle-
mes fogságban töltötték,
pazar étkek közt, zöldövezeti
környezetben. 

20:45 Egy szoknya, egy nadrág  

22:45 A cég  
01:30 Vers éjfélkor - magyar versek  

06:30 Tuti gimi  
07:25 A Nagy Ő - The Bachelor  
08:15 A nagy házalakítás  
09:05 Gyilkos sorok  
10:00 Doktor House  
10:50 A nagy házalakítás  
11:50 Judy Garland: Én és 

az árnyékaim  
13:40 Judy Garland: Én és 

az árnyékaim  
15:25 Hippolyt  
17:10 Egy bogár élete  

18:55 Magyar vándor  
21:00 Allan Quatermain és a 

koponyák temploma  
22:55 Az utolsó mohikán  
01:00 Allan Quatermain és a 

koponyák temploma  
02:40 Zsírégetők  
03:30 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Miért ferde a kereszt a 

Szent Koronán? 
06:00 Élő egyház 
06:30 „Magyarok fénye, ország 

reménye”
07:25 Isten kezében 
08:00 Debreceni Virágkarnevál 
11:00 Nemzeti ereklyénk: 

a Szent Jobb 
11:30 Élő népzene 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 István, a király  
16:00 Vad Magyarország - A vizek 

birodalma 
16:55 Szent Jobb körmenet (élő)
18:30 Híradó
18:55 Dunasport
19:00 Időjárás-jelentés
19:05 Kitüntetések átadása a 

Parlament Kupolatermében
19:35 Égi élő igazság  
20:40 A Noszty fiú esete Tóth Marival 
22:15 Honfoglalás  
00:05 Koncertek az A38 hajón  
00:55 Koncertek az A38 hajón  
01:45 Vers
01:50 Légi-vízi parádé a Dunán 
03:05 Himnusz

AUGUSZTUS 19., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Pecatúra
06:55 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 „Így szól az Úr!”
09:10 Katolikus krónika
09:35 Megkeresni az embert 
10:05 Zsinagógák
10:15 A sokszínű vallás
10:30 Református magazin
10:55 Unitárius magazin
11:20 Baptista ifjúsági műsor
11:30 Szélrózsa
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hunyadi Járat 2012
12:40 A harapós férj  
14:05 Út Londonba
14:35 Zűrös kamaszok  
16:20 Telesport 
18:50 Telesport 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt  
21:00 Nagy Sándor, a hódító  
23:55 Szűzlányok ajándéka  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Trendmánia
10:45 Teleshop
11:40 Törzsutas 
12:25 Barátok közt - maraton  
15:25 Tru Calling - Az őrangyal 
16:35 Scooby Doo 2.: Szörnyek 

póráz nélkül  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 A Gyűrűk Ura - A király 

visszatér  
00:00 Halálklinika  
01:45 Hülyeség nem akadály  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:15 Nagy Vagy, Balaton! 
10:45 EgészségMánia  
11:15 EZO.TV
11:45 Kalandjárat  
12:15 Borkultusz  
12:45 Stahl konyhája  
13:15 Több mint TestŐr  
13:45 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:45 Monk - Flúgos nyomozó  
15:45 Bűbájos boszorkák  
16:45 Felvéve  
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Oviapu  

21:55 Az Amazonas kincse  
23:45 Összeesküvés  
00:45 EZO.TV
01:20 Napló  

05:35 Meztelen szépség  
06:30 Romantikus kaland  
06:55 Romantikus kaland  
07:20 Véznák kontra dagik  
08:20 Álomgyári feleség  
09:10 Szerelem nyilasa  
10:00 Szex és New York light  
10:30 Szex és New York light  
11:05 A nagy házalakítás  
12:00 A nagy házalakítás  
12:50 A salemi boszorkányper  
14:35 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme  
17:15 Meseautó  

Szűcs János egy nagy buda-
pesti üzletközpont igazgatóta-
nácsának elnöke. Harmincöt
éves, gazdag, sikeres és még
nőtlen. Évek óta először hosz-
szabb szabadságra készül.
Ennek örömére gyönyörű
autót vásárol autókereskedő
nagybátyjától, Péterfitől. 

19:10 Hippolyt 
21:00 Az utolsó mohikán  
23:05 A bosszú bosszúja  
01:05 Star Trek 10. - Nemezis  
03:05 Meztelen szépség  

VIASAT3
04:20 Talpalatnyi zöld
04:50 Heuréka! Megtaláltam! 
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Magyar történelmi arckép-

csarnok 
06:45 Tizenötezer pengő jutalom  
08:00 7. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
09:05 És még egymillió lépés 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében  
11:00 Nagyboldogasszony-napi 

búcsú Máriabesnyőről 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Nyelvőrző
12:50 Akadálytalanul
13:15 Csellengők  
13:45 Határtalanul magyar 
14:15 Szerelmes földrajz 
14:45 Hazajáró 
15:15 Hungária Kávéház  
15:45 Hungária Kávéház  
16:15 Fel a fejjel  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Önök kérték!  
19:35 Szellem a házban  
21:50 Dunasport
22:10 12 majom  
00:15 Egy szerencsés nap  

Duna Televízió, augusztus 19., vasárnap, 19:35

Szellem a házban
Angol–japán filmdráma

Három egymástól különböző társa-
dalmi réteg nagytalálkozása a szá-
zadforduló Angliájában. Egy ódon
angol kúria repkénnyel befutott
falai között különös események zaj-
lanak. A zavartalannak tűnő nyuga-

lom csak látszólagos. Két család sorsa fonódik össze
olyan kuszán, hogy lassacskán már senki nem ismeri
ki magát benne. Szerelem, csalódás, hiú vágyak és
hazug remények kötik őket össze eltéphetetlenül. 

M1, augusztus 19., vasárnap, 21:00

Nagy Sándor, a hódító
Francia–amerikai–angol–német–holland történelmi
dráma

Gyermekkora óta diadalról és harc-
ról álmodozott. Egy csöpp ország-
ból indult el, és mire 25 éves lett,
meghódította az ismert világ nagy

részét. A kis macedón sereget a hatalmas Perzsa Biro-
dalom ellen vezette, elfoglalta Egyiptomot, majd India
jelentős részét is meghódította. Nagy Sándor a világ ura
lett, mégis magányosan halt titokzatos halált alig 33
éves korában. 

Duna Televízió, augusztus 20., hétfő, 14:10

István, a király
Magyar zenés film

Húsz évvel a magyarországi bemutató után, 2003 júliu -
sában Erdélyben, Csíksomlyón is bemutatták Szörényi
Levente és Bródy János István, a király című rockope-
ráját. 997-ben meghal Géza fejedelem. Az ősi jog értel-
mében a fejedelmi család legidősebb férfitagja, Kop-
pány az örökös. Géza azonban –
halála előtt – megeskette a ma-
gyar főurakat, hogy a keresztény
jogrend szerint fiát, Istvánt vá-
lasszák fejedelemnek. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 22., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Kerékpártúra
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Balatoni nyár
09:55 Útravaló
10:15 Európa egészsége  
11:10 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám
14:15 Gasztroangyal  
15:10 Capri - Az álmok szigete  
16:05 Balatoni nyár
17:20 A korona hercege  
18:30 Vérvörös nyár  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Pesty Fekete Doboz  
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 Munkaügyek - IrReality Show 
23:00 Csernobil Öröksége: a Zóna  
23:55 Vérvörös nyár  
00:50 Balatoni nyár

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 Ruffian, a csodakanca  

16:15 Marichuy - A szerelem 
diadala  

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz  
20:20 Barátok közt  
21:00 Dallas: A Ewingok háborúja  
23:00 Reflektor  
23:15 Agymenők  
23:45 Doktor Addison  
00:40 Doktor Addison  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:35 EZO.TV
12:30 Fiatal tehetségek  

A több rangos nemzetközi díj-
jal is elismert dokumentum-
film a 2007-es Eurovíziós Dal-
fesztivál junior kategóriájú je-
löltjeit mutatja be. A verseny-
zők közvetlen közelében élhet-
jük át a felkészülés időszakát,
valamint szinte a saját bőrün-
kön tapasztalhatjuk meg a ver-
seny okozta izgalmakat is...

14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:05 Hal a tortán  
20:05 Aktív  
20:35 Jóban Rosszban  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Átkozott szerencse  
23:30 Aktív  
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Átkozott szerencse  

06:00 Tuti gimi  
06:45 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:35 A nagy házalakítás  
08:25 Gyilkos sorok  
09:20 Doktor House  
10:10 A szeretet szimfóniája  
12:15 A nagy házalakítás  
13:05 Harmadik műszak  
14:00 Harmadik műszak  
14:55 Monk - Flúgos nyomozó  
15:50 CSI: A helyszínelők  
16:45 A főnök   
17:40 A főnök   
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  

20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Alpha Dog  
23:30 CSI: A helyszínelők  
00:30 Lépéselőnyben  
01:15 Terepen  
02:05 Zsírégetők  
02:50 Dawson és a haverok  

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 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Zarándokutakon 
09:00 Pannóniától a csillagokig 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Nyelvőrző
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Univerzum  
16:25 „Ember lenni mindig...” 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Rácalmás 
19:40 Sophie szerint a világ 
20:10 Az öt zsaru  

AUGUSZTUS 21., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Hunyadi Járat 2012 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Balatoni nyár
10:15 Európa egészsége 
11:10 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám
14:15 DTK Arcok  
15:10 Capri - Az álmok szigete  
16:05 Balatoni nyár
17:20 A korona hercege  
18:30 Vérvörös nyár  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Csak semmi pánik  
21:40 Munkaügyek - IrReality Show 
22:10 Munkaügyek - IrReality Show 
22:40 A rejtélyes XX. század  
23:15 Mozgó modern
23:45 Vérvörös nyár  
00:40 Balatoni nyár

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  
14:25 Dr. Dolittle 2.  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz  
20:20 Barátok közt  

Hogyan alakul Júlia sorsa?
Zsófi teljesíti Miklós meghök-
kentő kérését? Miként alakul
Kinga és Ádám kapcsolata?

21:00 Castle  
22:00 Döglött akták  
23:10 Reflektor  
23:25 Doktor Addison  
00:20 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:35 Három pacák és az idegenek  

14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:05 Hal a tortán
20:05 Aktív  
20:35 Jóban Rosszban  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Holtidő  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 A Rózsa énekei  
02:45 Doktor House  

06:10 Tuti gimi  
06:55 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:45 Gyilkos sorok  
08:40 Gyilkos sorok  
09:35 A nagy házalakítás  
10:25 Judy Garland: Én és az 

árnyékaim  
12:15 A nagy házalakítás  
13:05 Harmadik műszak  
14:00 Harmadik műszak  
14:55 Monk - Flúgos nyomozó  
15:50 CSI: A helyszínelők  
16:45 A főnök  
17:40 A főnök  
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 New York-i nyomozók  
23:55 Terepen  
00:50 CSI: A helyszínelők  
01:40 Doktor House  
02:30 Zsírégetők  
03:15 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 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 A boldogok szobrásza 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Akadálytalanul
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Hazajáró 
15:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:50 A világ felfedezése 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Bucsuta 
19:40 Sophie szerint a világ
20:05 Öregberény  

Viasat3, augusztus 21., kedd, 10:25

Judy Garland: Én és az árnyékaim
Amerikai–kanadai filmdráma

Egy megható és elgondolkoztató kétrészes film, a szí-
nésznőként és énekesnőként is kiváló Judy Garland tra-

gikus életéről, melyben nyomon
követhetjük elbűvölő kislány-
ként csillogóan induló karrierjét,
számos magánéleti problémáját,
küzdelmét az alkohol- és gyógy-
szerfüggőségével, anyagi gondjait
és válásainak sorát, egészen korai
haláláig.

Duna Televízió, augusztus 21., kedd, 21:25

Bonnie és Clyde
Amerikai krimi

Bonnie Parker és Clyde Barrow legen-
dás története az amerikai gazdasági
válság éveiben játszódik. Számtalan
rablótámadás után Bonnie és Clyde
kettőse öttagú bandává bővül, miután
csatlakozik hozzájuk Moss, Clyde börtönből szabadult
bátyja, Buck, és a felesége, Blanche. Egyre több rablást kö-
vetnek el, s széles körű ismertségre tesznek szert. Azon-
ban hirtelen egy gyilkosság következtében minden ál-
lamban körözött veszélyes bűnözőkké válnak. 

TV2, augusztus 22., szerda, 21:30

Átkozott szerencse
Amerikai krimi

Luckyt, az egykori drogkereskedőt jó útra térése óta ül-
dözi a balszerencse. Amikor jobb belátása ellenére el-
megy egy gengszter születésnapi partijára, rájön, hogy
csapdába csalták és életveszélyes macska-egér játékba
keveredett egy korrupt zsarukból álló bandával. Mire
észbe kap, ellopott többmillió dol-
lárt, elrabolt egy nagyszájú tán-
cosnőt, és rendőrök, fejvadászok
és szadista sorozatgyilkosok li-
hegnek a nyomában.

TUDÁSÁT KORONÁZZA MEG A DELFINÉL!
Kazinczy Ferenc Gimnázium  Győr Eötvös tér 1.  Tel.: 96/526 060, 62/648-228, 20/440-2582 www.delfikoronaja.hu

Érettségi akár két év* alatt is! Újdonságként már 8 osztállyal* is jelentkezhet!
Legyen Ön is anyagilag megbecsült munkavállaló! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal

• A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait. • Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!

(*meglévő képesítés beszámításával)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A rejtélyes XX. század  
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Balatoni nyár
10:15 Európa egészsége  
11:10 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:30 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám
14:15 Tökéletes házasság  
15:05 Capri - Az álmok szigete  
16:00 Balatoni nyár
17:15 A korona hercege  
18:30 Vérvörös nyár  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Munkaügyek - IrReality Show 
22:30 Négy szellem  
23:25 Vérvörös nyár  
00:20 Balatoni nyár 

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  

Manos felajánlja Evának, hogy
éljenek együtt és Mariliát is ve-
gyék magukhoz, de Eva to-
vábbra sem akar hozzámenni
feleségül, mivel úgy gondolja,
hogy az együttélésből ezután
sem jönnek ki jól. Manos és
Amalia ismét ellentétbe kerül-
nek egymással.

14:15 Dallas: A Ewingok háborúja  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala   
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz  
20:20 Barátok közt  
21:00 Ezt jól kifőztük!  
23:00 Reflektor  
23:20 Agymenők  
23:45 Doktor Addison  
00:20 Doktor Addison  
01:35 Infománia  

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  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:05 Hal a tortán
20:05 Aktív  
20:35 Jóban Rosszban  
21:00 Jóban Rosszban   
21:30 Alfie  

23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Alfie  
02:50 Doktor House  

05:15 Tuti gimi  
06:00 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:55 A nagy házalakítás  
07:45 Gyilkos sorok  
08:40 Doktor House  
09:35 Avanti!  
12:15 A nagy házalakítás  
13:05 Harmadik műszak  
14:00 Harmadik műszak  
14:55 Monk - Flúgos nyomozó  
15:50 CSI: A helyszínelők  
16:45 A főnök  
17:40 A főnök  
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  
23:00 CSI: A helyszínelők  
23:55 CSI: New York-i helyszínelők  
00:45 Nikita  
01:35 Lépéselőnyben  
02:20 Zsírégetők  
03:05 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 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 Magyar elsők 
09:20 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 Világvédett lehetne 
15:50 A világ felfedezése 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Görgeteg 
19:35 Sophie szerint a világ
20:10 Égető Eszter 

RTL Klub, augusztus 23., csütörtök, 21:00

Ezt jól kifőztük!
Amerikai vígjáték

Dean már négy éve dolgozik pincérként. Mikor meg-
tudja, hogy egykori osztálytársa milyen sokra vitte a
karrierjével, Dean elkezd aggódni sorsa kilátástalan-

sága miatt. Kollégája, Mon ty ha-
sonló cipőben jár. Monty kapja a fel-
adatot, hogy betanítsa a félénk új
alkalmazottat, Mitchet. 

Duna Televízió, augusztus 23., csütörtök, 19:05

Ízőrzők: Görgeteg
Magyar ismeretterjesztő film

Görgeteg Somogy megye déli részén fekvő, 1200 lelkes
kisközség. A filmben a helyi asszonyok olyan közismert
ételek elkészítési fortélyait mutatják be, mint a kakasbe-
csinált-leves daragaluskával, a krumplis tészta, a kenyér
és a tésztájából készült fokhagymás-tejfölös langali, de
elkészítik a helyben fogyasztott babos-csülkös káposztát
és a kukorica kelt prószát is, amit mákkal ízesítenek.

Viasat3, augusztus 23., csütörtök, 9:35

Avanti!
Amerikai vígjáték

Wendell Armbustern Itáliába utazik
balesetben elhunyt édesapja holttesté-
ért, hogy tisztességben eltemethessék
az Egyesült Államokban. Wendell abban a hiszemben
van, hogy apja azért utazott Olaszországba, hogy kúrálja
magát. Hamarosan rá kell jönnie azonban, hogy apja
nem egyedül halt meg, hanem a szeretője is vele volt. 

kép és szöveg: ozsvárt tamás

A gyerekek csodálatosak, aranyosak, őszinték – állítja
Czébán Ferenc, a győri vásárcsarnok egyik ismert fi-
gurája, s ez egyúttal magyarázat arra is, miért éppen
gyermekruhákkal kereskedik immár 12 éve a piacon.
A családban kissé rendhagyóan alakult az élet, hiszen
náluk az apa lépett a fiú nyomdokaiba, amikor az ifjab-
bik Czébán Ferenc sikerein felbuzdulva 12 évvel ezelőtt
belevágott a vásárcsarnokban a ruhakereskedésbe,
sőt, azóta az anyuka is csatlakozott a férfiakhoz.

A mi standjainkon az alsóneműtől a kabátig min-
denféle ruhanemű megtalálható, amire csecsemőko-
rától kamaszkoráig egy gyereknek szüksége lehet –
mutatja a kínálatot Czébán Ferenc. – Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy jó minőségű árut vigyenek tőlünk,
ezért döntő többségében magyar termékeket árulunk.
Ahhoz, hogy a vevők visszatérjenek, bízniuk kell ben-
nünk, és nem csalódhatnak a vásárfiában sem. Mi
már 12 éve minden héten keddtől szombatig itt va-
gyunk. Az éppen aktuális kínálatról Sarolta asszony tá-
jékoztat: A választék 60 százaléka most célzottan az

Gyerekeknek tetőtől talpig

iskolakezdést szolgálja. Keresik az alsóneműket, zok-
nikat, a melegítőket, de népszerűek a tanévnyitóra
szánt ünneplők is. Ilyenkor szinte minden ruhaféle job-
ban fogy, hiszen szüksége van a gyerekeknek új blúzra,
pulóverre, még pizsamára is. Azon vagyunk, hogy az
üzleteknél olcsóbban, de jó minőségben kínáljuk eze-
ket a szülőknek.

Maximálisan igyekszünk kiszolgálni a vevőket –
veszi vissza a szót a családfő. – Ha kell, megrendelésre
is hozunk árut. És ha véletlenül méretprobléma adó-
dik, vagy csak nem tetszik a csemetének, amit anyuka
vett, készséggel kicseréljük, vagy akár a vételárat is
visszaadjuk. Ahogy mondtam, mi itt vagyunk és itt is
leszünk, ezért a legfontosabb számunkra, hogy min-
den kuncsaftunk elégedetten távozzon a standtól.  

A fogyasztói kosár:
Nyári alma 250–350 Ft/kg
Csemegekukorica  70 Ft/cső 
Koktélparadicsom 300 Ft/kg   
Körte 300 Ft/kg   
Brokkoli 400 Ft/kg  
Padlizsán 300 Ft/kg 
Patisszon 100 Ft/kg

Városréti vásárnaptár
Augusztus 18. Országos kirakodóvásár 

és élelmiszerpiac
Augusztus 19. AntikExpo
Augusztus 26. Kisállatvásár
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

„Mire elolvassa, leszokik a dohányzás-
ról" – ígéri nekünk a könyv szerzője,
Allen Carr. A szerző 1983-ban kidol-
gozott egy olyan új módszert, amelyet
ma már világszerte alkalmaznak és
millióknak segít a sikeres leszokás-
ban. A Park Kiadó gondozásában

szerző: huszár margit dietetikus
fotó: illusztráció

Sokan a nyaraláson kívül még egy fontos
dolgot várnak a nyári időszakban: a diny-
nyét! A görög- és sárgadinnye idénygyü-
mölcs, így ilyenkor július–augusztus kör-
nyékén  fogyasszunk minél többet belőle. A
dinnyével fogyni is lehet, az egyik leghaté-
konyabb diétás gyümölcs.

Folyadékot pótol
A dinnye közel 92%-a víz, így a nyári melegben fo-

kozott folyadékszükségletünknek különösen jót tesz

megjelent könyvet ajánljuk mindenki-
nek, aki most határozta el, hogy fel-
hagy a dohányzással, de annak is, aki
megpróbált már fokozatosan, vagy
más eszközök segítségével leszokni,
és mindeddig egyik próbálkozása
sem járt sikerrel.

e lédús gyümölcs fogyasztása. Létezik olyan diéta,
amely a dinnye kizárólagos fogyasztását javasolja,
ami szigorú szakmai felügyeletet igényel. A dinnye
szénhidráttartalma nagyobbrészt szőlő- és gyü-
mölcscukorból áll, ami gyorsan hasznosítható ener-
giaforrásnak számít, akár szellemi, akár fizikai igény-
bevételről van szó. Kiemelendő élelmirost-tartalma,
amely elegendő folyadékbevitel mellett segíti a sa-
lakanyagok távozását, a bélflóra egyensúlyban tartá-
sát, illetve a vércukorszintnek a mérséklését. 

Immunrendszert erősít
A görögdinnye húsának vörös színét adó karotinoi-

dok antioxidáns hatásúak, így fogyasztá-
suk hozzájárul az immunrendszer erősíté-
séhez, a daganatos betegségek megelőzé-
séhez, a szív védelméhez és az öregedési
folyamatok lassításához is. A görögdinnye-
fajták gazdagok káliumban, magnézium-
ban, kalciumban és mérsékelt mennyiség-
ben nátriumban és foszforban is. Ezen ás-
ványi anyagok megfelelő arányú bevitele a

keringési rendszer egészségét szolgálja. A  B-vitami-
nok, a C-vitamin, valamint a folsav segíti a megfelelő
anyagcserét  és az immunrendszer erősségét. 

Segíti az emésztést is
Mint minden üdítő gyümölcsben, a dinnyében

is találhatóak gyümölcssavak, mint a citrom- vagy
almasav, illetve kellemes illatot kölcsönző illóola-
jok is. Ezek fokozzák az emésztést és étvágyger-
jesztő hatásúak, azonban a dinnye nagy víztar-
talma révén erősen telítő hatású is egyben. Fontos
ki emelni, hogy a gyümölcsök, így a dinnye a ki -
egyensúlyozott táplálkozás alapvető elemei. Az
egy napig tartó gyümölcsnap, dinnyenap akár
több alkalommal is megismételhető a nyár folya-
mán, ugyanis élelmirost- és víztartalma kiválóan
alkalmas a kiválasztás serkentésére, míg cukortar-
talma gyorsan hasznosuló energiát ad a létfontos-
ságú folyamatokhoz.

Szépíti a bőrünket
A görögdinnyében található citrulin a fehérje -

építő anyagok egyik fontos alkotóeleme. Elenged-
hetetlen a mozgásszervek egészséges működésé-
hez. A kötőszövet erőssége pedig különösen a na-
rancsbőrre hajlamos nőknek lehet fontos, hiszen
minél feszesebb a kötőszövet, annál szebb és si-
mább a bőr felülete. Mindezen érvek mellett fo-
gyasszunk gyakran dinnyét a nyári hónapokban!

A dohányzás nem pusztán ártal-
mas társasági szokás, több annál: a
kábítószer egy formája, valamint nap-
jainkban az egyik vezető halálok, a tü-
dőrák okozója. A szerző forradalmian
új módszerével kínzó elvonási tünetek
nélkül szokhatunk le a dohányzásról.

Olvasni jó!
Leszokni a dohányzásról? – Így könnyű!

A hét orvosi témája:

A húsának vörös színét 
adó karotinoidok 
antioxidáns hatásúak

Dinnyediéta
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EGÉSZSÉGÜGY VÉNY NÉLKÜL

A hét kérdése: a csontritkulásról

Válaszol: Dr. Horváth Katalin endokrinológus,
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főorvosa

szöveg: kovács veronika
fotó: illusztráció, k. v.

A mozgásszegény életmód, a dohányzás, a
szénsavas italok és a kávé túlzott fogyasz-
tása fokozza a csontritkulás kialakulásának
a veszélyét – hívta fel olvasóink figyelmét dr.
Horváth Katalin endokrinológus főorvos.

Milyen tünetek megjelenése esetén kell arra
gondolnunk, hogy csontritkulásban szenve-
dünk?

Sajnos a tünetek jelentkezésekor már kialakult be-
tegséggel van dolgunk. Legjellemzőbb tünet a jelleg-
zetes csonttörés, a csukló, a combnyak vagy a csigolya
törése. A hajlamosító tényezők mérséklésével csök-
kenthetjük a csontritkulás kialakulásának a kockázatát.

Melyek ezek a hajlamosító tényezők, sze-
repet játszik-e az étkezés, az életmód a meg-
előzésben?

Végzetes lehet az anyajegy!

Igen. Különösen veszé-
lyeztetettek azok, akiknek a
családjában már előfordul-
tak tipikus csonttörések. A vékony alkat, a korán jött vál-
tozókor, a pajzsmirigybetegség, a felszívódási zavarok-
kal járó kór, s bizonyos gyógyszerek szedése hajlamosít
a csontritkulásra. Kerülni kell a szénsavas üdítőitalokat,
s kávéból is csak legfeljebb kettőt, hármat fogyasszunk
naponta. A dohányzás is rontja a csont anyagcseréjét.
Fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, ugyanis a moz-
gásszegény életmód is csontritkuláshoz vezethet.  

Mit tud tenni az orvos a csontritkulásban
szenvedők gyógyulásáért?

Nem nagyon van olyan gyógyszerünk, mely az egy-
szer elvesztett csontot újra tudná növeszteni. A kalci-
umtartalmú gyógyszereink hatásosnak bizonyulnak, és
ajánlom a tej és tejtermékek beillesztését étkezési szo-
kásainkba. A személyre szabott mozgás a már kialakult
betegségek esetén is elengedhetetlen. Vannak speciá -
lis szerek, amelyek enyhítik a tüneteket, s csökkentik a
csonttörés veszélyét. Sajnos a combnyaktörést elszen-
vedők egyharmada ma is egy éven belül meghal, ezért
is mindenképpen meg kell előzni a baleseteket. 

Napjainkban sokat hallani a biztonsá-
gos napozásról, UV-veszélyről, fényvé-
delemről. Védekezésként korántsem
elég kerülni a déli napfényt, illetve
magas faktorszámú fényvédőket hasz-
nálni. A sugárzás, amely elég koncent-
rált ahhoz, hogy napégést okozzon, ká-
rosítani képes a sejtek DNS-ét is. Nem
véletlen, hogy a bőrrák elsősorban a
napfénynek leginkább kitett testtájakon
jelenik meg. 

Azt javasoljuk mindenkinek, szakem-
berrel végeztesse el anyajegyeinek
kontrollját. Az elváltozás sokszor olyan
jelentéktelen, hogy szabad szemmel
nehéz észrevenni, ám a műszeres vizs-
gálat már korai a stádiumban is kimu-
tathatja a problémát.

Tünetek
Mikor a daganatos átalakulástól fel-

tűnően megváltozik az anyajegy, vagy
új, gyanús folt jelenik meg a bőrön, vér-

zés, varképződés jelentkezik, az valószí-
nűleg már annak a jele, hogy a rosszin-
dulatú sejtek áttörtek az irhába is.
Onnan pedig a vérereken, nyirokrend-
szeren át tovább terjedhetnek a szerve-
zetben. Mindenki számára biztonságos
évente egyszer elvégeztetni az anya-
jegyszűrést, ám akinek bőrén sok az
anyajegy vagy úgynevezett atípusos
anyajegyei vannak, inkább félévente ke-
resse fel bőrgyógyászát. A melanoma
azoknak a festéktartalmú sejteknek a
rosszindulatú burjánzása, melyeknek
egyébként szép aranybarna nyári bőr-
színünket is köszönhetjük. A mela-
noma sajnos rendkívül rosszindulatú
daganattípus, bár a bőrből kiinduló da-
ganatos elváltozásoknak mindössze 2-

3%-át alkotja. Már kezdeti fázisban is
áttétet adhat a nyirokcsomókba, belső
szervekbe, májba, agyba, tüdőbe,
csontokba, ezért a későn felismert ese-
tek életveszélyesek lehetnek. Korai fel-
ismerés esetén azonban ez az arány
mindössze tíz százalék. 

Fontos az önvizsgálat
Figyeljük meg az anyajegyeket, pél-

dául nézzük meg, hogy szimmetriku-
sak-e. Rendszeresen vizsgáljuk meg
őket, hiszen idővel változtathatják
alakjukat, színüket, méretüket, felszí-
nüket. Minden eltéréssel orvoshoz
kell fordulni, legyen szó akár kitürem-
kedésről, sötétedésről vagy világoso-
dásról. Az anyajegy ezenkívül nőhet,
de össze is mehet. 

Szorongás és öregedés
Amerikai kutatók össze-
függést találtak a fóbiás
szorongás és a kromoszó-
mák végeit lezáró telome-
rek rövidülése között, ami
gyorsabb biológiai öregedést jelenthet.  A
rövidült telomereket összefüggésbe hoz-
ták már a rák, a szívbetegség és a demen-
cia nagyobb kockázatával, általánosság-
ban pedig a rövidebb életkilátásokkal.

Napkiütés
Mindenkinek ügyelnie kell arra, nehogy
leégjen, de elsősorban a fehér bőrűeknek,

vörös hajúaknak kell vi-
gyázniuk. Gyerekeknél, fia-
tal felnőtteknél és egyes
gyógyszereket szedőknél a
napsütés allergiás reakciót
is okozhat. A napnak kitett
bőrfelületeken apró, vörös

hólyagok vagy kisebb-nagyobb foltok je-
lennek meg már néhány perccel vagy né-
hány órával napozás után.  Az érzékeny
bőrűek legalább 15-ös faktorszámú fény-
védő készítményt használjanak.

Véradás és egészség
Javíthatja egyes elhízott, metabolikus
szindrómában szenvedő emberek egész-
ségi állapotát, ha vért ad nak – állapították
meg a német kutatók. A metabolikus szind-
róma egy tünetegyüttes, fennállása esetén
emelkedett a vércukorszint,
magas a vérnyomás, és ala-
csony a védő, HDL-koleszte-
rin szintje. A vizsgálatba be-
vont, metabolikus szindrómával élő embe -
reknek csökkent a vérnyomása és javultak
más, szív- és érrendszeri kockázatra utaló
paramétereik is, miután vért adtak.
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GASZTRONÓMIA  ASZTROLÓGIA

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

A kínai asztrológia több ezer
éves ősi tan, sorselemzés, mely-
nek segítségével nem csak a jö-
vőnket, de a jelenünket és a
múltunkat is megismerhetjük.
Szakértőnk, Kerecsényi Éva
szerint a feng shui horoszkópja
útmutatás a boldogsághoz.  

A boldogság valójában a belső har-
mónia és a lelki béke elérése, ehhez
tisztában kell lennünk adottságaink-
kal, képességeinkkel, lehetőségeink-
kel, amelyhez kulcs a kínai asztrológia. 

A feng shui horoszkópja a világmin-
denséget alkotó öt őselem, a föld, a
tűz, a fém, a víz és a fa egymásra gya-
korolt hatásán keresztül vizsgálja az

szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p.

Győr idei legnépszerűbb nyári
koktéljait már megkeverte szá-
munkra Orbán László, a Napsu-
gár bár mixere, ideje tehát kö-
rülnéznünk, mi újság más vidé-
keken. Például Budapesten, az
angyalföldi La Bodegita bár-
ban, ahol Lajsz András a bármi-
xer és a tulajdonos. A népszerű
showman örömmel készítette el
saját kedvenc koktélját, lapunk
olvasóinak ajánlva.   

Nyári koktél a koktélkirálytól  
Lajsz András a televíziós fellépések, a
bármixerek oktatása és egyéb bokros
elfoglaltságai mellett egy magyaros,
mediterrán és karibi ételeket kínáló ét-
terem és bár üzemeltetője a főváros-
ban. Kevesen tudják róla, hogy először
a konyhával ismerkedett meg, eredeti
szakmája szakács, huszonöt évet töl-
tött el a ma is nagyhírű Gundel étte-
remben. Bármixerként ismeri az or-
szág, pedig szakácsnak is kitűnő, ven-
dégei körében leginkább a felesége és
a nagymamája receptjei szerint készült
ételek népszerűek. Csak azt tartja étla-
pon, amit maga is szeret, legyen az

Hogyan legyünk boldogok? 
életutat. A sorsmeghatározáshoz a
születés helye mellett percre pontos
születési időpont -
ra van szükség. A
dátum minden
egyes eleme kínai
írásjelekből áll,
melyekhez az öt
alapelem vala-
melyik szim-
b ó l u m a
kapcso-
l ó d i k .
Ezek se-
gítségé-
vel kap-
juk meg le-
születési kép-
letünket.

Kerecsényi Éva azt mondja, sor-
sunk alakulásában fontos szerepe van

a születési dátumnak, annak, hogy vi-
lágra jöttünk időpontjában milyen ele-

mek és energiák várnak ránk. Ez
a sorselemző rendszer a

múltat, a jelent és a
jövőt is megmutatja,
felfedi személyiségün-
ket és lehetőségeinket
a párkapcsolatban
épp úgy, mint a munká-

ban, a karrierben. 
A feng shui
h o r o s z k ó p

megismer-
teti ve-

l ü n k
szeren-
csevál-

tozásunk ciklusait,
segít betegségeink meghatározásá-
ban, egészségünk megőrzésében, a

siker és a nehéz időszakok elviselésé-
ben. A kínai kultúrában a mai napig
minden fontos esemény előtt, legyen
az esküvő, költözés, utazás, egy szer-
ződés aláírása, az emberek szeretik ki-
választani szerencsenapjukat, akár
szerencsés órájukat is, hogy minden
rendben menjen. A kiválasztásban
segít a négyoszlopos sorselemzés. 

Az ősi tanítás rávezet bennünket
arra, hogy mely elemekkel, életünk
mely területeivel kell barátságosabb-
nak, figyelmesebbnek lennünk. A
négyoszlopos sorselemzés jelzi a le-
hetőségeket és az esélyeket, de a
döntések saját akaratunkból teljese-
dik ki – hangsúlyozza a szakértő. Ami-
kor az öt őselem egyensúlyban van,
akkor kerülünk harmóniába önma-
gunkkal és érjük el fő célunkat, a bol-
dogságot. 

strucctojás, medúza vagy polip. A
La Bodegita itallapján több száz kok-
tél szerepel, de a koktélkirály min-
den vendégnek személyre szóló
italt kever. Lapunk olvasóinak
saját nyári kedvencét kínálja,
a La Bodegita koktélt. Kell
hozzá 4 cl gin, egy öntet
passion szirup, egy öntet
zöldalmaszirup, tonik és
a felöntéshez szódavíz.
Az italba tegyünk lime-
gerezdeket és szezonális
gyümölcsöket. Nagyon
hidegen fogyasszuk. 
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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: Na komám, hogy ízlik az
idei kaktuszpálinka? Nyertes: Téglás Johanna (Győr). Nyereményét a szerkesz-
tőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Az anyós főztje

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 4 1
7 2 5 9

5 3 8
6 1
4 8 5 3 9 2 7

7 4 1 5
4 7 2

2 8 6 4
5 7 1

7 8 6 4
2 9 1

2 8 3
1 4 3 2

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

1 7 2 3

4 6 2
2 9
6 4 2

2 1 7 4 6
1 9 2 7
5 6 4 9

5 9 6
2 8 3 4

5 1 9

193584627
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419652738
756843912
571498263
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: tóth lászló
fotó: illusztráció 

„Én személy szerint a rómaiak
három legnagyszerűbb alkotá-
sainak, amelyek leginkább mu-
tatják a Római Birodalom nagy-
szerűségét, a vízvezetékeket, a
kövezett utakat és a szennyvíz-
csatornákat tartom, nemcsak a
hasznosságuk okán, hanem a
beléjük fektetett irdatlan költ-
ség miatt is" – vallotta a halikar-
nasszoszi Dionüsziosz, a Kr. e.
1. században élt görög–római
történész.

És valóban, a római aqua -
eductusokat az ókor legjelentő-
sebb mérnöki teljesítményei-
ként tarthatjuk számon. A spa-
nyolországi Segoviában és Tar-
ragonában, vagy éppen a dél-
franciaországi Gard folyó felett
magasodó vízvezeték, a Pont-
du-Gard fantasztikus méretei-
vel és harmonikus felépítésével
ma is méltán váltja ki csodála-
tunkat.

Történészek számításai sze -
rint a korai császárkorban,
mikor Róma lakossága elérte

Találkozzunk augusztus 25-én az Aranyparton!

A maximum A/4-es méretű, tetszőleges
technikával elkészített pályamunkákat
augusztus 21-ig várják az alábbi címen:
Győr Plusz szerkesztősége,
9002 Győr, Pf. 78.
Jelige: 
Rajzverseny

Augusztus 25-én a győri Aranypart ad otthont a
XXXVIII. Országos Halfôzô Versenynek, ahol a halételek
kedvelői kedvükre megkóstolhatják az ország minden
részéről érkező versenyzők halétel-különlegességeit. 

A rendezvényhez kapcsolódóan a szervező Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet
rajversenyt hirdet 14 év alatti gyermekeknek, amelynek témája:

A nyeremények és az oklevelek
ünnepélyes átadása az augusztus
25-i rendezvényen történik, ahol

a beérkezett pályamunkákból
kiállítás nyílik.

A nyári szünetre
jó rajzolást kívánunk!

Fôvédnök: Borkai Zsolt
Gyôr polgármestere

Védnök: Dr. Kardeván Endre
VM-államtitkár

Dr. Németh István
MAHAL-elnök

Dr. Orosz Sándor
MAHAL-igazgató

Szilágyi Gábor
Gyôri Elôre HTSZ
ügyvezetô elnök

SZERETETTEL VÁRJUK!

Program
08.00—08.45 Versenyzôi regisztráció
08.45—09.00 Ünnepélyes megnyitó
09.30—12.30 Halfôzés
11.30—13.00 Zsûrizés
15.00 órától Eredményhirdetés

A verseny fô célja a halételek nép sze -
 rûsítése. Ennek érdekében a látoga-
tók kóstolójegyet vásárolhatnak,

amit a versenyzôk által készített
kiváló ételekre is beválthat-

nak. Különféle halké-
szítményeket lehet
megkóstolni és meg-

vásárolni. A színpadon
10.00 órától szórakoz-

tató programok, halas
kvízjáték, bohócmû sor,
zene, tánc. 

Tisztelettel

meghívjuk

Önt és partnerét

a XXXVIII. Országos 

Halfôzô Versenyre

melyet a Magyar Hal-

termelôk és Halászati

Vízterület-hasznosítók

Szövetsége és

a Gyôri Elôre HTSZ

2012. augusztus 25-én

Gyôrben,

az Aranyparton

közösen rendez

A helyszínen:
halászati eszközök kiállítása,

kutyakiképzési bemutató
és büfé várja a látogatókat!

az egymillió főt, a vezetékek
által szállított vízből potenciáli-
san minden lakosra egy köb-
méter jutott naponta. Ez több
mint a mai nagyvárosok átla-
gos vízfelhasználása. Az elosztó
ciszternákból a vizet nem csak

a császári palotákba és a gaz-
dagok magánvilláiba vezették.
A városban százméterenként
közkutak álltak a lakosság ren-
delkezésére, és ezek látták el a
közfürdőket is, melyeknek
száma a 3. századra megha-
ladta az ezret. A rómaiak külö-
nös gondot fordítottak vízveze-
tékeik védelmére. Az ókori víz-

építés egyik legnagyobb alakja,
Sextus Julius Frontinus fel jegy -
zé sei ből tudjuk, hogy a római
szenátus határozatot fogadott
el, amely szerint a vízvezetékek
útját emlékművekkel, épületek-
kel vagy fák beültetésével nem

lehet akadályozni. A határoza-
tok megszegői 10 ezer sester-
cius büntetést voltak kötelesek
a kincstárba fizetni. Hogy az el-
lenőrzés és a határozat betar-
tása kellően hatékony legyen, a
szenátus intézkedett, hogy a
befizetett büntetés felét jutal-
mul a mindenkori a feljelentő
kapja meg.

Ókori vízvezetékek

A GYŐR-SZOL Zrt. jogelődje, a városi kommunális szol-
gáltató három egykori munkatársát, három generációt so-
dort egy fedél alá az élet, s ráadásként a három hölgy
egyike idén ünnepelte 100. születésnapját. A matuzsálemi
kort megért Czeiner Mihályné Ilonka nénit, miután egye-
dül maradt, a 92 esztendős Tóth Lajosné Eszter néni és
lánya, Jáger Sándorné fogadta be győrújbaráti otthonába,
hogy gondoskodjanak a magát önállóan ellátni már nem
tudó volt kollégáról. Ilonka néni 10 évig az úgynevezett ciá -
nozóban fertőtlenítőként, Eszter néni 18 évig takarítóként
dolgozott, Jáger Sándorné pedig 31 évig volt a cég ablak-
tisztítói csapatának a művezetője. Az egykori komszoloso-
kat – a 100. életévén túl járó idős asszonyt külön figyelem-
mel is – Szécsi Tamás, a GYŐR-SZOL  Zrt. üzletágvezetője
virággal és ajándékcsomaggal köszöntötte, és a társaság
valamennyi dolgozója nevében jó egészséget kívánt.

Egykori
komszolosokat
köszöntöttek
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HIRDETÉS APRÓ

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

Augusztus 31-én 19 órától BLUES-est!

Fellép a Mojo WorKings együttes.

Egy pohár ital, finom vacsora mellett
élvezze Szabó Tamás

és zenésztársai kiváló muzsikáját!
Recsegős, öreg blues-számok, 

könnyed jammelés, profi előadásban!
Jöjjön el Ön is, töltsünk együtt egy kellemes estét!

A borbarátoknak, az ország
borvidékeinek legjobb borait

kínáljuk, egy helyen.

Ajánlunk még:
kiváló tokaji borral töltött,

egyedi címkés díszüvegeket
lekvár- és szörpkülönleges-

ségeket, bioszôlôlevet,
bio szôlômagôrleményt.

Nézzen be hozzánk, mert érdemes!

Gyôr, Kormos I. u. 8., az OTP-fiók mellett.
tothi.gyor@vipmail.hu

Ny.: k–p.: 8–11, 14–19, szo.: 8–14, h.: szünnap

MEGNYITOTTUNK! 
BORBARÁTOK BOLTJA

www.borbaratokboltja.hu

ÉRETTSÉGI: 1, 2 vagy 4 év alatt (Komárom)

IDÉN UTOLJÁRA, RÉGI FELTÉTELEKKEL:

8. osztályt végzetteknek (esti):
• óvodai dajka (Komárom)
• lóápoló és gondozó (Komárom)
• lótartó és -tenyésztô (Komárom)

Érettségizetteknek (esti):
• gyógypedagógiai asszisztens (Komárom)
• kisgyermekgondozó, -nevelô (Gyôr)
• fogászati vagy gyógyszertári asszisztens (Gyôr)

Szakirányú asszisztensi végzettségûeknek (esti):
• klinikai fogászati higiénikus (Gyôr)
• gyógyszerkiadó szakasszisztens (Gyôr)

Érd: info@pkgkomarom.hu
34/343-007, 30/568-7354

Ny.sz.:
11-0104-05OM 200 356 

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

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

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.         

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

ÜZLET 

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

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

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 3 szobás, 114 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1+2 szobás,
belvárosi vagy gyárvárosi, kizárólag
földszinti, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hird. szám: 291). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 41 m2-es, telje-
sen felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 45 m2-es, erkélyes lakásra, lif-
tes házban max 3. emeletig. Újváros
kizárva (hird. szám: 292). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 46 m2-es, teljesen
felújított, virágoskerttel rendelkező
házban lévő, gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás, 50-60 m2-es, lehe-
tőség szerint erkélyes, tárolós, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra,
Újváros kivételével (hird. szám: 293).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és te-
lefonos munkatársat biztosítóhoz fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com. 

EGYÉB

MINI-BIZI átvesz: Divatos baba-
kocsit, kiságyat, etetőszéket, autó -
ülést, légzésfigyelőt, bébiőrt, márkás
őszi-téli gyermekruhát, lábzsákot,
cipőt. Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/918-0643.

PARLAGFŰIRTÁS, kaszálás, fűnyírás,
fakivágás, gyökérkivétel, kerti mun-
kák! 96/826-322, 06-30/403-6810

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gott vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

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

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

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg-
és kárpittisztítást vállalok intézmé-
nyek és lakosság részére. Ugyanitt
ipari takarítógépek, kárpit- és sző-
nyegtisztító gépek kölcsönözhetők.
Érd.: Fazekas Mihály, 20/9833-577.

Költöztetést, bútorszállí-
tást, lomtalanítást ponyvás te-
herautóval vállalok. 30/529-
7589.

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

Whirlpool fagyasztószekrény eladó.
Ötfiókos, A kategóriás, új állapotú. Ér-
deklődés: 30/288-1587.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-es, táv-
fűtéses, teljesen felújított, fűtéskor-
szerűsített, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szoba-hal-
los vagy 1+2 fél szobás, nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi vagy marcal-
városi, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hird. szám: 294). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 87 m2-es, fél-
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 36-40 m2-
es lakásra bármelyik városrészben.
Tartozás megfizetésének átvállalása
szükséges (hird. szám: 295). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 52 m2-es, fél-
komfortos, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
2-3 szobás, 63-68 m2-es, határozat-
lan idejű szerződéssel rendelkező
bérleményre Sziget, Újváros és Gyár-
város kivételével (hird. szám: 296).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

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

Győr-Sashegyen, Volán utcában 800
m2-es zártkert, 30 m2 téliesített, alá-
pincézett, beépíthető tetőterű tégla-
házzal eladó. Víz, villany van. Ár: 3,8
M Ft. 20/801-5541.

Győr-Nádorváros elején 4 szobás,
113 m2-es, első emeleti, világos tég -
la lakás eladó a tulajdonostól. Zárt ud-
varon kocsibeállási lehetőség. 06-
30/401-2042.

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

Albérleteket keresek újonnan Győr -
be költöző, megbízható ügyfeleim ré-
szére! Érd.: 06-70/977-7838.

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

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag abla-
kos, redőnyös, egyedi mérős panella-
kás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 20/3468-994.

SZOLGÁLTATÁS

Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porckorong-
sérvet gyógykezelek.
Samodai Péter gyógymasszőr,
30/7543-114, 
www.egeszsegovo.hu.   

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, 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. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil:  30/9588-852
www.y-ytong.hu 

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

A Krúdy Gyula Középiskola és Szakiskola 
(9024 Gyôr, Örkény I. u. 8–10.) 

szakács szakoktató, informatika-matematika szakos 
középiskolai tanár, gazdasági ismeretek (német nyelven) 
vendéglátás-idegenforgalom szakon középiskolai tanár

munkakör betöltésére határozott idejû (1 éves) és 
oktatástechnikus  munkakörre határozatlan idejû pályázatot hirdet.

Pályázathoz mellékelendô az önéletrajz, a végzettségek 
másolata, erkölcsi bizonyítvány másolata. 
Érdeklôdni: 96/510-672-es telefonszámon.
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Több ezren, köztük szurkolók, barátok, hozzátartozók felfo-
kozott hangulatban köszöntötték a Londonból hazatért ma-
gyar olimpikonokat hétfő délután a budapesti Syma-csar-
nokban. Az eseményen megjelent Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes, Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) elnöke, Schmitt Pál, a MOB tiszteletbeli elnöke, volt
köztársasági elnök és Czene Attila, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportpolitikáért felelős államtitkára.

A londoni magyar hősöket már a parkolóban megro-
hamozták a rajongók, ezért hivatalos köszöntésük csak
félórás csúszással, fél háromkor kezdődött meg. A Him-
nusz felcsendülése után a Londonban érmet nyerő ma-
gyar sportolókat szólították a színpadra, elsőként Gyurta
Dánielt. Az aranyérmesek közül csak a kardvívó Szilágyi
Áron és a hosszútávúszó Risztov Éva hiányzott. Ezután
kivetítőkön videoklipben felidézték az olimpia magyar
szempontból legemlékezetesebb pillanatait.

Borkai Zsolt köszöntőjét azzal kezdte: megérkezett a ma-
gyar olimpiai csapat, amelynek tagjai nyolc arany-, négy
ezüst- és öt bronzérmet gyűjtöttek a londoni olimpián.  

– Nincs miért szégyenkeznünk – mondta –, hiszen a
magyar olimpiai csapat tagjainak több mint ötven szá-
zaléka pontszerzőként tért haza. Azért is büszkék lehe-
tünk rájuk, mert nemcsak eredményeikkel, hanem visel-
kedésükkel és cselekedeteikkel is kivívták a világ elisme-
rését – folytatta, majd megköszönte az edzők, az egész-
ségügyi munkatársak és a családtagok, hozzátartozók
áldozatos munkáját, valamint a szurkolók támogatását.
Külön köszöntötte Schmitt Pált, akitől átvette a staféta-
botot a MOB élén. Beszéde zárásaként azt kérte a szur-
kolóktól, hogy a közeljövőben is legalább úgy szeressék
a magyar olimpiai csapat versenyzőit és edzőit, ahogyan
most, mert megérdemlik.

Semjén Zsolt azzal kezdte beszédét, hogy büszke
lehet az a nemzet, amelynek ilyen olimpikonjai vannak,
majd kiemelte, a versenyzőkért határon innen tízmillió, a
határon túl pedig ötmillió magyar szorított. – Vannak-e
nagyszerűbb nagykövetei Magyarországnak, mint az
olimpikonjaink? – tette fel a kérdést a politikus. Végül
minden sportbarátot meghívott augusztus 20-ára a Pus-
kás Ferenc Stadionba, a Gyulai István atlétikai emlékver-
senyre, amelyen 19 órakor kezdődik a magyar olimpiko-
nok hivatalos állami köszöntése. (MTI)

Ezrek koszontottek a hazateroket

Az Olimpiai Stadionban rende-
zett vasárnapi záróünnepségen
kialudt a láng, ezzel véget ért a
XXX. nyári olimpia Londonban. A
háromórás, magával ragadó
műsor központi eleme „A brit
zene szimfóniája” című összeállí-
tás volt, ebben a Londoni Szimfo-
nikus Zenekar mellett a brit pop
és rock utóbbi 50 évének legna-
gyobbjai is felléptek. A produk -

Kialudt a lang, veget ert
a XXX. nyari olimpia

ció nak 4.100 részvevője volt –
köztük két magyar artistamű-
vész, Simet László és felesége,
Olga –, a tematikája pedig Lon-
donra összpontosult.

A záróünnepségen a kala-
pácsvetésben aranyérmes Pars
Krisztián vitte a magyar küldött-
ség zászlóját, az olimpiai lobo-
gót pedig átadták a 2016-os
nyári játékokat rendező város-

nak, Rio de Janeirónak. A négy -
évente sorra kerülő, idén július
27-én kezdődött seregszemlén
csaknem 10.500 sportoló in-
dult és 302 számban hirdettek
győztest. Magyarország nyolc
arany-, négy ezüst- és öt bronz -
érmet gyűjtött.  London – 1908
és 1948 után – rekordot jelen-
tően harmadszor volt olimpiai
házigazda. (MTI)
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Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Olimpiai melleklet’

szerző: lakner gábor
fotó: mti/kovács tamás

Kiválóan teljesített a Graboplast Győri
VSE két sportolója a londoni olimpián:
Fazekas Krisztina aranyérme után Kam-
merer Zoltán ezüstérmet nyert a férfi
kajaknégyes tagjaként. Célba érkezés
után elsőként Storcz Botond szövet-
ségi kapitány gratulált az egység vezér-
evezősének, akivel „Kamera” korábban
hosszú időn át közösen versenyzett.

– Amikor Botonddal egy hajóban
ültünk és ezüstérmet szereztünk, min-

dig mondtuk egymásnak nyugtatás-
ként, hogy nem baj, ez fehérarany.
Most még ki sem szálltunk a hajóból,
Botond már ott állt a parton, és
mondta, hogy „Zolika, fehérarany!”,
amin mindketten jót nevettünk. Ami
érdekes volt számomra, hogy hosszú
pályafutásom alatt most először áll-
tam könnyes szemmel a rajtvonalon.
Még a stégnél ültünk a hajóban, ami-
kor Kati néni odajött, leguggolt mel-
lém, adott egy puszit, és annyit mon-
dott: „Húzd meg, öreg!”. Ettől teljesen
elérzékenyültem, és úgy éreztem, már

csak az ő kedvéért is hajtanunk kell,
és ezt meg is tettük – mondta Kam-
merer Zoltán, aki a döntő után vissza-
adta a puszit Fábiánné Rozsnyói Kata-
linnak, a négyes edzőjének.

– A fiúk mondták, hogy a végén
mentünk az ausztrálokra, de úgy érez-
tem, a mezőny is jött ránk. Ez nagyon
szép eredmény volt, pontszerzésért jöt-
tünk ki, nem számítottunk favoritnak,
és csak titkon reménykedtünk egy
éremben. Maximálisan meg tudtuk csi-
nálni azt, amit akartunk, fejben is le-
győztünk önmagunkat. Az ezüstöt min-

denki elfogadta volna előzetesen, így
nincs bennem semmi keserűség ami-
att, hogy nem lett meg a negyedik
aranyam. Kökény Roland jó példa szá-
momra, hogy ennél idősebben is lehet
aranyérmet nyerni, tehát nekem is lehet
még négy évem. Egyelőre szeretnék
ünnepelni és egy kicsit pihenni, hiszen
minden olimpia után megfogadtam,
hogy így teszek, de sosem jött össze.
Hosszú volt ez a négy év, így rám fér
egy kis szünet, hogy aztán újult erővel
vághassak bele a munkába – mondta
lapunknak Kammerer Zoltán.

’Naprol napra – A magyarok szereplese
Augusztus 9., csutortok
Ezüstérmet nyert a Kammerer Zoltán,
Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman
Dániel összeállítású kajaknégyes
1000 méteren. 
Kozák Danuta aranyérmet szerzett a
női kajak egyesek 500 méteres
döntőjében.
A Kovács Katalin, Douchev-Janics
Natasa kajakpáros ezüstérmes lett
500 méteren. 
Risztov Éva aranyérmet nyert a nyílt-
vízi úszók 10 km-es számában. 
A női vízilabda-válogatott hosz-
szabbítás után 13–11-es vereséget
szenvedett az ausztrál csapattól, így
negyedikként zárt a tornán.
A tízpróbázó Szabó Attila a 24. he-
lyen végzett. 

Augusztus 10., pentek
Dudás Miklós és Douchev-Janics Na-
tasa bejutott a szombati nyolcas dön-
tőbe a kajak egyesek 200 m-es

számában, a kenu egyesek között ver-
senyző Vajda Attila a B döntőbe kvali-
fikálta magát. 
Gercsák Csaba a 18. helyen végzett a
nyílt vízi úszók 10 km-es számá-
ban.
A férfi kézilabda-válogatott az
utolsó pillanatokig kiélezett csatában
27–26-ra kikapott a svéd csapattól az
elődöntőben. 
Hatos Gábor ötödik helyen zárt a sza-
badfogású birkózók 74 kg-os súly-
csoportjában. 
A férfi vízilabda-válogatott 10–9-
re nyert az ausztrálok ellen, így az ötö-
dik helyért mérkőzhetett.

Augusztus 11., szombat
A kajakos Dudás Miklós hatodik lett
200 méteren. A kenus Vajda Attila
harmadik helyen végzett a B döntő-
ben, így 11. lett. A kajakos Douchev-
Janics Natasa bronzérmet nyert. 
Benkó Barbara 27. lett a női hegyi-
kerékpárosok versenyében. 

Ligeti Dániel a nyolcaddöntőben bú-
csúzott a szabadfogású birkózók
120 kg-os kategóriájában. 
Madarász Viktória a 41. helyen ért
célba 20 km-es gyaloglásban.

Augusztus 12., vasarnap

A negyedik helyen végzett a férfi ké-
zilabda-válogatott, miután a
bronzmérkőzésen 33–26-ra kikapott
a horvát csapattól.

Az ötödik helyen zárt az előző
három olimpián egyaránt győztes
férfi vízilabda-válogatott, mivel
a helyosztón 14–8-ra verte a spa-
nyol együttest. 

Tóth Adrienn a 20., Kovács Sarolta pedig
a 33. helyen végzett az öttusázókközött. 
A hegyikerékpározó Parti András
bukását követően nem ért célba. 
Kovács Tamás 72. lett a maratonfu-
tók versenyében. 

Az öttusázó Marosi
Ádám bronzérmet
szerzett, Kasza Róbert
a 12. helyen zárt.

Fotó: MTI/Kollányi Péter
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A londoni olimpia női kézi-
labdatornájának döntőjében
Norvégia és Montenegró ta-
lálkozott, így a Győri Audi
ETO KC játékosai is farkas-
szemet néztek egymással.

A norvég válogatottban
Katrine Lunde Haraldsen
és Heidi Löke, míg a mon-
tenegrói csapatban Jo-
vanka Radicevic képviselte
a zöld-fehér színeket. A
mérkőzés után az északiak
örülhettek, hiszen 26–23-
ra nyertek és megvédték
olimpiai bajnoki címüket.
A háromnegyed órát pá-
lyán töltő Heidi Löke egy-

Gyori kulonmeccs a kezilabdadontoben
szer, a mérkőzést végigját-
szó Jovanka Radicevic há-
romszor volt eredményes a
fináléban. Katrine Lunde
Haraldsen negyvenöt per-
cen át állt a norvég kapu-
ban, és ez alatt huszon-
négy százalékkal védett. 

A győriek új igazolása,
Raphaelle Tervel ötödik he-
lyen végzett a francia válo-
gatottal, míg Eduarda Amo-
rim hatodik lett a brazil csa-
pat tagjaként. Az olimpiát
megjárt öt játékos némi pi-
henőt követően csak ké-
sőbb kapcsolódik be az
Audi ETO felkészülésébe.

””” ”” ’
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MOZAIK SPORT

A Győri ETO FC nagy nehézségek árán begyűjtötte első
győzelmét a bajnokságban, miután hazai pályán 2–1-
re győzött a Kaposvár ellen. A vendégek sokáig vezettek
az ötlettelenül futballozó zöld-fehérek ellen, akik harma-
dik mérkőzésükön is büntetőt hibáztak, ezúttal Krona-
veter gurított mellé. A hajrában aztán két cserejátékos,
Varga Roland és Mihai Dina góljaival fordított az ETO,

A Rába ETO kerete alaposan át-
alakult a következő szezonra, hi-
szen a bajnokcsapatból távozott
Gyurcsányi Zsolt, Csopaki István
és Gabriel Dobre. A zöld-fehérek
már korábban leigazolták Hor-

Horgászat. A Szigetköz Horgász Egyesü-
let augusztus 19-én rendezi meg a XXXIV.
Sinkó Lajos nyílt emlékversenyt Ásványrá-
rón az Árvai-záráson és környékén. A ver-
seny 8 órától 11 óráig tart, ingyenesen ne-
vezni a helyszínen fél héttől az Árvai-réten
lévő emlékműnél lehet. 

Megkezdte felkészülését az új idényre
az UNI Seat Győr női kosárlabdacsa-
pata. Fűzy Ákos az első héten a ma-
gyar játékosoknak vezényel ráhangoló
edzéseket, egyedül az U18-as váloga-
tottban szerepelt Nagy Dóra kapott
még öt nap pihenőt. A légiósok közül
Hurst és Kublina szeptember elején,
míg az amerikai Shegog csak várha-
tóan októberben érkezik Győrbe. A
csapat szeptemberben a csehországi
Trutnovban, októberben pedig az

A hajrában fordítottak
és otthon tartotta a három pontot. A csapat legköze-
lebb szombaton 20.45 órakor Siófokon játszik. Meg-
kezdi szereplését a másodosztályban a Győri ETO FC
B csapata és az élvonalbeli játékosokkal erősítő Gyir-
mót, utóbbi ismét a feljutást tűzte ki célul. Szombaton
18 órakor Gyirmót–Szigetszentmiklós, vasárnap 17.30
órakor ETO B–ZTE mérkőzéseket rendeznek. 

A német Hoffenheim nyerte meg a II.
Audi Hungaria ETO-kupa nemzetközi
utánpótlástornát, miután a döntőben
2–1-re győzött a horvát NK Zagreb ellen.
A házigazda Győri ETO FC csapata az
ötödik helyen végzett a nyolccsapatos
tornán, melyen az 1997. január elseje
után született fiatalok vehettek részt. 

Erősítés Spanyolországból
váth Gergőt, a portugál Fabio
Aguiart és a spanyol Juan
Ramón Rodriguezt, hozzájuk
csatlakozott most a szintén spa-
nyol Isidoro Garrido Luque. A
győriek célja a magyar címek be-

gyűjtése és nemzetközi poron-
don a legjobb tizenhat közé jutás.
A Rába ETO pénteken 19 órakor
Salgótarjánban a Szuperkupáért
lép pályára a nagy rivális Berety-
tyóújfalu ellen. 

Újra pattog a labda

oroszországi Jekatyerinburgban szere-
pel majd rangos nemzetközi tornákon. 

– Tavaly még titkos favoritok vol-
tunk, de a bajnoki cím miatt a titkos jel-
zőt idén már el lehet hagyni a nevünk
mellől. Más célunk nem is lehet, pró-
bálunk címet védeni és előrelépni a
Magyar Kupában. Az Euroligában sta-
bilitást és kiegyensúlyozottabb játékot
szeretnék, és ha ez megvalósul, titkos
álmunkat, a továbbjutást is elérhetjük
– mondta Fűzy Ákos vezetőedző. 



32 / + / 2012. augusztus 17.

KALAUZ HOROSZKÓP, HIRDETÉS, ÁLLATKERT

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.

Gyógyszertári ügyelet. Au-
gusztus 20-án, hétfőn reggel
nyolctól másnap reggel nyol-
cig az Aranyhajó Patika tart
ügyeletet a Jedlik Ányos u. 16.
szám alatt. Tel.: 96/328-881

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 ügyfélszolgálat
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

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
Figyeljenek most jobban a bará-
tokra, párjukra. Próbálják összeegyeztetni
életükben, különben sértődés lesz a vége.
Munkahelyükön sok most a változás, és
nem minden pozitív, valaki nagyon irigy
önökre. 

BIKA
Most nagyon sokat dolgoznak, de
ennek örülnek, szívesen csinálják. Próbál-
janak sikereikben örömet lelni. Magánéle-
tük is rendezett, minden a terv szerint
halad. Legyenek kicsit többet párjukkal, le-
gyenek vidámak.

IKREK
Munkahelyükön akad némi problé -
ma, félreértés, keverés. Próbáljanak nyu-
godtak maradni. Pénzükre vigyázzanak,
gondolják végig anyagi helyzetüket. Csa-
ládjuk önök mellett áll, próbáljanak feltöl-
tődni társaságukban.  

RÁK
Végre hátradőlhetnek, most min-
den úgy alakul, ahogyan azt elképzelték.
Amikor tudnak, pihenjenek, ne hajszolják
túl magukat. Ne hagyjanak félreértéseket,
mindent azonnal beszéljenek meg. Párjuk-
kal élvezzék az életet.

OROSZLÁN
Maradjanak nyugodtak, optimis-
ták, ezzel a hozzáállással minden problé-
mát el tudnak simítani a héten. Írják össze
céljaikat, vágyaikat, tervezzenek a jövőre
nézve. Kicsit kíméljék magukat. 

SZŰZ
Most sok változást, fejlődést élhet-
nek meg, legyenek nyitottak. Gondolják
végig munkájukat, ha kell vagy akarnak,
ideje változtatni. Építsék le a rosszindulatú
embereket, ne hagyják magukat elnyomni. 

MÉRLEG
Még mindig a párkapcsolat áll a kö-
zéppontban. Járjanak nyitott szemmel, ha
még nincs párjuk, ez az időszak nagyon po-
zitív. Azért figyeljenek kicsit munkájukra
is, pénzügyeiket is rakják rendbe. 

SKORPIÓ
Munkájukban most pozitív fordu-
lat következik. Csak olyan emberekkel ve-
gyék körbe magukat, akikben megbíznak.
Párjukkal beszélgessenek sokat, vonják le
a tanulságot, ne halmozzák egymás között
a feszültséget. 

NYILAS
Mint mindig, most is sokat dolgoz-
nak. Ideje kicsit többet törődni párjukkal
is, különben féltékenység lesz a vége. Zárja-
nak le minden félbehagyott ügyet, és ki-
csit a pihenésre is gondoljanak. Figyelje-
nek egészségükre. 

BAK
Életük pozitív fordulatot vesz, min-
den úgy történik, ahogyan azt eltervezték.
Elismerik munkájukat, ez jóleső érzéssel
tölti el önöket. Magánéletük nagyon jól
alakul, önökre talál a szerelem. Az étke-
zésre figyeljenek.

VÍZÖNTŐ
Életükben a párkapcsolat van a kö-
zéppontban. Nagyon jól alakul párjukkal
életük, ha még nincs, járjanak nyitott
szemmel. Próbálják élvezni az életet, ne
idegeskedjenek most sokat. Egyszerűen le-
gyenek vidámak. 

HALAK
Pihenhetnek végre, ennek ideje volt,
mert nagyon kifárasztották magukat. Most
a pihenésé a főszerep, tegyék félre a problé-
mákat. Ha tudnak, utazzanak el, párjukkal
legyenek többet, regenerálódjanak .

Horoszkóp

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

NYÁRON SE HAGYJA ÉRTÉKEIT ÔRIZETLENÜL!

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

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

kép és szöveg: xantus-állatkert

Egy angliai állatkertben látta meg
a napvilágot 9 évvel ezelőtt egy
fehér színváltozatú tigriskölyök,
aki mára már hatalmas méretű
nagymacskává cseperedett. Ez az
impozáns megjelenésű hím három
évvel ezelőtt került a Nyíregyházi
Állatparkba, ahonnan most egy te-
nyésztési program keretében ér-
kezett Győrbe. A két állatkert szo-
rosan együttműködve dolgozik
mostantól ennek a különleges
színváltozatnak a tenyésztésén. 

A fehér tigris nem külön faj, hanem a tigri-
sek egyik alfajának, a bengáli tigrisnek a
különleges színváltozata, amely ritkán
ugyan, de a természetben is előfordul. A
normál színezetű tigrisek bundájának
alapszíne a test nagy részén vöröses na-
rancssárga, és csak a hasi tájékon fehér;
csíkozásuk fekete színű. Ennél a különle-
ges színváltozatnál az egész testet krémes

Raul, a fehér bengáli tigris
gént. Ebből az öröklődésmenetből adó-
dik, hogy két normál színű szülőnek
lehet normál és fehér színű kölyke is,
akár egy almon belül is. Míg két fehér tig-
risnek csak fehér kölykei születhetnek.

Európa egyik legszebb fehér bengáli
tigrise, Raul társául várhatóan tavasszal
egy fehér nőstény érkezik majd az állat-
kertbe. Reméljük, hamarosan fehér köly-
kök születéséről is beszámolhatunk.

fehér szőrzet borítja, a csíkok pedig szür-
késfeketék vagy csokoládébarnák. Sze-
mük világoskék színű, orruk rózsaszín. A
fehér tigrisek nem albínók, ezek az állatok
mind születésükkor, mind kifejlett koruk-
ban nagyobb testűek, mint normál színe-
zetű társaik. A fehér színért egy ún. re -
cesszíven (rejtetten) öröklődő mutáció
felelős. Ez azt jelenti, hogy csak akkor
születhetnek fehér színű kölykök, ha
mindkét szülő hordozza és át is örökíti
utódaira ezt a


