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3. oldal A balesetek visszaszorí-
tása érdekében 365 fix telepítésű
Komplex Közlekedési Ellenőrző
Pontot, valamint további 160 mobil
eszközt is üzembe helyeznek Ma-
gyarországon.

4. oldal Győr a segítőkész em-
berek városa – mondta lapunk
Miért szeretem Győrt? rovatának
Kálmánné Fekete Mária, aki nem-
rég vehette át a Köz szolgálatáért
érdemjel ezüst fokozatát.

13. oldal Szomorkás hangulat helyett fergeteges lelkesedés, ami
még az esőt is visszatartotta – így összegezhető a Győri Nemzeti
Színház hétvégi szereplése a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
Hatalmas sikert aratott a Csinibaba Budapesten, a színészeket a va-
sárnapi előadás után negyedórás tapssal jutalmazta a közönség. A
színház felhívta magára a főváros figyelmét.

CCssáábbíítt  aa  ssttrraanndd
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal A Győri ETO FC 30 év után ismét az
első számú európai kupasorozatban lép pályára
szerdán. A zöld-fehérek a Debrecen ellen készül-
nek a Bajnokok Ligája selejtezőjére.
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forinttal nőtt szerdán a benzin és a gázolaj ára a
hazai kutakon. A benzin országos átlagos ára így
414 forintra, a gázolajé pedig 422 forintra emelke-
dett. A legdrágább kutakon ismét 450 forint felett
lehet az üzemanyagok ára. 

4 6650 személyi sérüléses közúti baleset történt 2013 első
felében. A halálos kimenetelű balesetek száma
12,75 százalékkal, míg a könnyű sérüléssel járó bal-
esetek száma csaknem 4 százalékkal csökkent. 

NAPRÓL NAPRA
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Kiállítás. Megnyílt Tóth Gábriel Nemzeti
Kulturális Örökség Minősítéssel jutalma-
zott, Jelenlét-díjas festőművész és Sza-
badi Zoltán-díjas faszobrász művész kiál-
lítása a kereskedelmi és iparkamara épü-
letében. A tárlat három hétig látogatható. 

Uszoda. Újra várja a fürdőzőket a Ma-
gyar Vilmos Uszoda, miután a helyreállí-
tási munkák befejeződtek. A kis- és a
nagymedence üzemel, az alagsori helyi-
ségekben működő szau na és gőzkabin
még egyelőre nem látogatható.

Repülőnap. Városunkba érkezett a
kecskeméti nemzetközi repülőnapot és
haditechnikai bemutatót népszerűsítő
rendezvénykamion. A 4D-s élményeket
is ígérő, interaktív kamion a Győrkőc-
fesztivál ideje alatt várta a látogatókat. 

Baleset. Összeroncsolódott egy sze-
mélyautó a vasúti sín mellett Écsnél,
miután a sofőr a vasúti átjáróban fi-
gyelmen kívül hagyta a fénysorompó
tilos jelzését és egy személyvonat ol-
dalának hajtott. 

Újabb szúnyogirtás. Kiegészítő
szúnyogirtás kezdődött a júniusi dunai
árvízben érintett területeken. Az irtás
harmadik ütemében a Duna teljes ma-
gyarországi szakaszán földi és légi ké-
miai gyérítést végeztek 46 ezer, illetve
50 ezer hektáron. 

Sorrendmódosítás. Lejárt a felsőok-
tatási sorrendmódosítás határideje.
Már nem kérhetik az egyetemekre, főis-
kolákra felvételizők a korábban megje-
lölt szakok rangsorának átrendezését.

Útfelújítás. Elkezdődött Győrszent -
ivánon a Váci Mihály utca felújítása. Az
első ütemben a Déryné utca és az iskola
előtti autóbuszöböl közötti szakaszt épí-
tik át új csapadékvíz-elvezető csatorná-
val és új burkolattal, parkolókkal. 

Vizes játszótér
Hazánkban ebben a for-
mában egyedülálló, úgy-
nevezett „vizes játszó-
tér” készült el Győrben,
a Bisinger sétányon. A
játszóteret dr. Somogyi
Tivadar és Fekete Dávid,
a város alpolgármeste-
rei adták át lapunk meg-
jelenésével egy időben.

Melegvíz-
szünet
A Győr-Szol Zrt. távhő-
szolgáltatási igazgató-
sága értesíti a fogyasz-
tókat, hogy karbantar-
tási munkálatok miatt
a melegvíz-szolgáltatás
július 31-én hajnali 3
órától 20 óráig a város
egész területén szüne-
tel. Kérik a fogyasztók
megértését és szíves tü-
relmét.

Szélesebb híd
Elkezdődött a Kossuth-
híd második ütemű fel-
újítása, melynek kereté-
ben kiszélesítik a járdát.
A felújítást úgy lehet el-
végezni, hogy az egyik
forgalmi sávot a munka-
gépek veszik igénybe, az
egy sávon haladó, vál-
tott irányú forgalmat
ideiglenesen jelző-
lámpa irányítja. A mun-
kálatok várhatóan au-
gusztus végéig tartanak.

Átalakítják 
a csomópontot
A 83-as főút egyik jelző-
lámpás csomópontján,
Ménfőcsanak és Gyir-
mót felől nehézkes az
átjutás a belváros irá-
nyába. Aki a Malom ut-
cából jobbra vagy a
Szent László útról balra
szeretne kanyarodni
Marcalváros felé, zöld
jelzésnél meg kell vár-
nia a szintén zöld jel-
zésre átkelő kerékpáro-
sokat, gyalogosokat.
Főleg a csúcsidősza-
kokban fordul elő, hogy
zöld jelzés alatt egy-két
autó tud áthajtani. A
problémát Takács
Tímea és Szabó Jenő
képviselők jelezték az
útkezelő szervezet felé,
amely hamarosan meg-
teszi a szükséges lépé -
seket.

A mellékirányú zöld-
idő nyújtására nincs le-
hetőség, mert az a 83-
as főút forgalmára rossz
hatással lenne. A szak-
emberek több lehető-
ség megvizsgálása

után úgy határoztak,
hogy a csomópontban
a 83-as főutat keresz-
tező kerékpáros-gyalo-
gos átkelőt át kell he-
lyezni a főúti ág déli ré-
szére, így nem a Marcal-
város irányába, hanem
a Pápa felé kanyarodók-
nak kell elsőbbséget
biztosítani a kerékpáro-
sok, gyalogosok szá-
mára. A zökkenőmente-
sebb közlekedés érde-
kében a mellékirányú
sávokat kiszélesítik.

Az átépítésről szóló
terveket már tavaly elké-
szíttette az útkezelő
szervezet, s idén meg-
kapták az építési enge-
délyt is. A korszerűsítés-
hez a 83-as főút keze-
lője, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. is pozití-
van állt.

A munka július 15-
én kezdődik a mellék-
ágak szélesítésével, né-
hány hét múlva teljes
körűen használható lesz
a csomópont.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Tegnap bekapcsoltam a té -
vét, egy göndör fiú kétségbe-
esetten járkált fel s alá,
mégis miért nem tud telefo-
nálni, mi lesz így, úristen!
Barátja talált megoldást a
problémára, kiderült, sze-
gény fiú rosszul gondolta,
hogy Győr körzetszáma 90,
őt bizony átvágta a búgó
hangú hölgy, kit többször is
felhívott, hiszen olyan ked-
vesen elbeszélgettek min-
den alkalommal. „Nagyon iz-
galmasnak” találtam a mű -
sor problémafelvetését, így
elkapcsoltam, de az is lehet,
hogy szórakoztatónak szán-
ták a jelenetet, nem tudom.
Több „magyar doku-reality
sorozat” is fut néhány keres-
kedelmi csatornán, az egyi-
ken egy nap hármat is meg-
nézhetünk, ha nincs az éle -
tünkben elég „ármány és sze-
relem”. Valamelyikben sötét
bőrű gyermeke születik a
fehér házaspárnak, a másik-
ban a lány arra gyanakszik,
párja az édesanyjával csalja
meg, a harmadikban meg a
férfi rájön, nem is ő az apja a
15 éve nevelt Dzsenifernek.
Mindezt úgy hirdetik, amit
látunk, igaz történetek, és ne
gondoljuk, hogy velünk nem
történhetnek meg.  Olyanok
ezek a „doku-realityk”, mint
a régebbi beszélgetős show-k,
csak most elárulják a készí-
tők, hogy megírták a forgató-
könyvet. Németországban
az egy ideje sikerrel futó mű-
sorokat hazug televíziózás-
nak is nevezik, egy felmérés
szerint a 6–18 év közöttiek
mindössze 22 százaléka tu-
dott arról, hogy nem a való-
ságot látják. Jósolták már a
nyomtatott betűk halálát,
majd a televízióét, de az
egyre laposabb dobozból
egyre hangosabban kiabál-
nak és egyre inkább „csap-
dába csalnak” minket. Most
jön a digitális átállás, amit új
korszaknak neveznek, jobb
lesz a kép meg a hang minő-
sége, ha  már a tartalomé
egyre inkább süllyed.
Zoljánszky Alexandra

Átállás

szerző: sz. t.
fotó: gy. p.

Magyarországon 365 fix telepí-
tésű Komplex Közlekedési Ellen-
őrző Pontot (KKEP) állítanak fel,
valamint további 160 mobil esz-
közt is üzembe helyeznek. Azt
még nem tudni, hogy a készülé-
kekből mennyi dolgozik majd
megyénkben.

A közúti balesetek csökkentése érde-
kében 12,5 milliárd forintból 525 traf-
fipaxkészüléket szerez be a Belügymi-
nisztérium. Ugyanis a rendőrségi
adatok azt mutatják, hogy az idén
május végéig történt 5.183 személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset
30,8 százalékáért a gyorshajtók tehe-
tők felelőssé.

Közlekedéssel foglalkozó szakem-
berek között ugyanakkor vita zajlik
arról, hogy a gyorshajtás közvetlen
balesetet okozó tényező-e. Azt
is kifogásolják, hogy a készü-
lékek csak az abszolút gyors-
hajtókat szűrik ki, azokat nem,
akik nem a körülményeknek
megfelelően választják meg a
sebességet és ebből következ-
het be a tragédia.

A Központi Statisztikai Hiva-
tal adatai szerint 2011-ben összesen
4.416 baleset következett be azért,
mert az autós nem megfelelően alkal-
mazta a sebességet, ebből 124 eset
volt az, amikor abszolút gyorshajtás
okozta a szerencsétlenséget. Ezekkel az
adatokkal nagyjából azonos tenden-

Nemcsak a gyorshajtókat méri
ciát mutatnak a hivatal 2012 negyedik
negyedévére vonatkozó számai is. A
személyi sérüléses balesetek leggya-
koribb oka (30 százalék) a sebesség
nem megfelelő megválasztása volt.
Legtöbbször, az esetek 21 százaléká-
ban nem az útviszonyoknak megfele-
lően választották meg a sebességet. 

Lapunk megkeresésére az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság megerősí-
tette, a Közlekedési Operatív Program
keretében a közeljövőben 365 darab,
sebességellenőrzésre is alkalmas, fix
telepítésű Komplex Közlekedési El-
lenőrző Pont (KKEP) és további 160
úgynevezett mobil KKEP felállítása
várható. 

A rendőrség az ország közútjain je-
lenleg 154 darab sebességmérő ké-
szüléket üzemeltet, amelyből 7 db fix
telepítésű. Ezek jelentős részét váltják
majd fel a mobil ellenőrző pontok – fej-
tette ki a kapitányság kommunikációs
szolgálata.

Az ORFK hangsúlyozta, a KKEP-k
képessége a sebességellenőrzésen
jóval túlmutat, hiszen alkalmasak lesz-
nek az automatikus rendszámfelisme-
rés útján a hatósági nyilvántartások-
ból való lekérdezésekre (útdíj, útvonal-
engedély, behajtási engedély, bírság-

nyilvántartás stb.) és videofelvétellel
számos menet közben elkövetett jog-
sértés (buszsáv jogosulatlan haszná-
lata, záróvonal átlépése, kanyarodás,
irányváltoztatás szabályainak meg-
sértése stb.) rögzítésére is.

A beruházás célja, hogy Magyaror-
szág megfeleljen az Európai Unió köz-
lekedéspolitikai célkitűzésének. Az ed-
digi eredmények, a 2008 óta töretle-
nül javuló közúti közlekedési mutatók
fokozása további erőfeszítést igényel-
nek, amelynek leghatékonyabb esz-
közei az automatikus közlekedés-fel-
ügyeleti rendszerek – hangsúlyozta az
ORFK.

A HVG-nek nyilatkozó szakértő sze-
rint az autópályákra és a főutakra terve-
zett traffipaxszórás a sofőröket vissza-
foghatja a „gázpedál őrült taposásától".
A veszélyes helyekre jól láthatóan elhe-
lyezett sebességmérők mindenkit lassí-
tásra késztetnek, s csökkenthetik a bal-
esetek kockázati tényezőit.

„Visszatartó ereje van a sofőrök
számára annak, ha ellenőrzéssel kell
számolniuk” – ezt már Óberling József
ezredes, az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Közlekedésrendészeti Főosz-
tályának vezetője nyilatkozta a
hvg.hu-nak. Az ezredes szerint a bal-
eseti statisztikák azt mutatják, hogy az
ellenőrzések növelése, a jogszabályok
szigorítása, az objektív felelősség be-
vezetése, a bírságok összegeinek
emelkedése és azok behajtatása mind
hozzájárult a halálos kimenetelű és a
súlyos sérüléses balesetek számának
csökkenéséhez, meg ahhoz, hogy ke-
vesebben száguldoznak az utakon.

Visszatartó 
ereje van 

az ellenőrzésnek
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Kálmánné Fekete Mária óvatosan fogalmaz, amikor azt
mondja, akkoriban még borús volt a két szomszédvár, a ha-
társzéli, sovány koszton tartott Sopron és a fejlesztésre ítélt
ipari nagyváros, Győr viszonya. A vasfüggöny lebontása
előtti időkről, pontosabban a hetvenes évek legvégéről be-
szélgetünk, amikor is a soproni lány a budapesti kereske-
delmi és vendéglátó-ipari főiskola elvégzése után szülővá-
rosa helyett a megyeszékhelyen telepedett le. Az otthoniak
nehezteltek, majd megbocsátottak, hiszen jó oka volt a hűt-
lenkedésnek. Naná, hogy a szerelem. 

Mária győri férjet választott magának, s a mai Ba-
ross út egykori Hungária éttermének helyettes vezető-
jeként talált munkát. Azt mondja, szerette a vendéglá-
tást, de az éjszakázást nem a családanyáknak találták
ki, így első kislánya megszületése után középiskolai
szakoktatónak, a második érkezésekor áruforgalmi ár -
előadónak állt. A városházáról 1985-ben kapott ajánla-
tot, az ipari és kereskedelmi osztály munkatársa lett. Az
elmúlt, közel három évtized eseményei röviden úgy fog-
lalhatók össze, hogy a hivatal változott, a feladat nem.
Az egykor önálló osztályt ma kereskedelmi és vállalko-
zási csoportnak nevezik, az ügyintéző főnökké lépett
elő, s generációt váltottak az ügyfelek, a győri kereske-
dők és iparosok is.

Máriát egyre többen hívják Marika néninek, s egyre
több betérő ügyfél dicsekszik azzal, hogy már a nagypa-
pája hivatalos papírjain is a Kálmánné Fekete Mária alá-
írás szerepel. Persze a szignó hiába változatlan, az uno-
kák és a nagyszülők ügyes-bajos dolgai, a tegnap és a
ma vállalkozói világa ettől még nem lesz ugyanaz. A szak-
ember szerint a régiek nagyobb biztonságban érezhették

magukat, a jogszabályok hosszú életűek voltak, s csak az
nyithatott üzletet, műhelyt, akinek volt rávalója s szemé-
lyes végzettsége. Szakmabeliek űzték a szakmát, az esz-
tergályos esztergált, a rőfös szövetet árult.  

A hivatalban beszélgetünk, a kéznél lévő számítógép
adatai készséggel bizonyítják a mai kiskereskedők és
iparosok ingatag helyzetét. Az elmúlt évben 245 egy-
ség, különböző méretű vállalkozás szűnt meg Győrben,
lehúzta a rolót többek között 62 vendéglátóhely és 36
élelmiszerbolt. Kálmánné Fekete Mária szerint ez nem
csak a válság számlájára írható. Felhígultak a szakmák,
egy elektronikusan kiváltható igazolvánnyal, némi hitel-
lel, s egy
bérbe vett
hely isé ggel
bárki bármi-
lyen vállalko-
zásba kezd-
het az ötlet-
től számított
48 órán be -
lül. A szakhatóság csak utólagosan ellenőriz, igaz,
akkor be is zárhatja az üzletet.

A polgármesteri hivatal kereskedelmi és vállalkozási
csoportjának dolga a működési engedélyek kiadása mel-
lett az ellenőrzés, a zenés éjszakai szórakozóhelyek bizton-
ságának felügyelete, a lakók, a fogyasztók panaszainak ki-
vizsgálása és a klasszikus revízió, az irányadó jogszabályok
betartásának vizsgálata. Efféle munka mellett nem akármi-
lyen kunszt minden körben elfogadottá és népszerűvé, Má-
riából Marika nénivé válni. Kálmánné Fekete Mária receptje
egyszerű. Azt mondja, szereti a várost, szereti a benne élő
embereket, s ezt ki is mutatja. Segít, akin tud, s örömmel
veszi, ha neki segítenek. 

Kálmánné Fekete Mária: Győr
a segítőkész emberek városa 

A szerelem 
hozta 

Győrbe

Újsághír
„Június 28-án, pénte-
ken vette át Kálmánné
Fekete Mária, Győr Me-
gyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Igazga-
tási Osztálya Kereske-
delmi és Vállalkozási
Csoportjának vezetője
a Köz Szolgálatáért ér-
demjel ezüst fokozata
belügyminiszteri ki-
tüntetést a főváros-
ban.”

Összefogás
„Láttam a győrieket a
gátakon, de nem aka-
rok én is az árvízzel
jönni. Inkább azt mesé-
lem el, hogy egyszer,
amikor problémám
volt a számítógéppel,
egy rendszergazda
ügyfél odaült mellém
és örült, hogy segíthe-
tett. Vagy emlékezzünk
a pápalátogatásra, ami-
kor az egész város össze-
fogott a sikerért. Több
éjszakát ébren töltöt-
tünk, hogy minden
rendben legyen.”

Belváros
„A belvárosi kereskedők
azt mondják, a kevés és
drága parkolóhely
miatt kicsi a forgalmuk,
pedig csak a vásárlási
szokások változtak meg.
A nagyáruházakkal
nem lehet versenyezni,
én a szolgáltatásban és
a vendéglátásban látom
a belváros jövőjét.”
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kép és szöveg: sz. t.

Akár 63 százalék lehet az ener-
giamegtakarítás abban a négy
felújított győri panelházban,
amelyeket Európában egyedül -
álló módon korszerűsítettek. Az
épületeket leszigetelték, kicse-
rélték a nyílászárókat, a fűtési
rendszert, valamint napelemek-
kel és napkollektorokkal szerel-
ték fel. A lakások így „A” ener-
getikai besorolásúak lettek.

2010-ben az Energosys Zrt. a győri
önkormányzattal folytatott többéves
együttműködés eredményeként Raab-
Sol Mintaprojekt néven egy új épület-
energetikai koncepciót dolgozott ki. A
javasolt megoldás célja olyan feltétel-
rendszer kialakítása volt, amely a vál-
ság okozta problémák ellenére is lehe-
tővé teszi az energiahatékonysági be-
ruházások fenntartható fejlesztését
és finanszírozását.

A projektben a XXX. sz. Lakásfenn-
tartó Szövetkezet vett részt. Az első
ütem megvalósulását a költségek 25
százalékával az önkormányzat is tá-
mogatta – mondta Dávid Attila, a szö-
vetkezet elnöke.

A felújítási projekt 2012–2013-ban
négy házzal valósult meg. A mért
energiamegtakarítás 48–63 százalék
a felújítás előtti súlyozott ötéves ener-
giafelhasználáshoz képest. Ez azt je-
lenti, hogy a számításoknál figye-
lembe vették a fűtési idény hosszát, a
fűtött napok számát 5 éves átlagban,
valamint az átlaghőmérsékletet.

A jelenlegi pénzügyi konstrukció-
ban a 10 éves támogatott hitel (ami a
legkevesebbe kerül a lakóknak) tör-
lesztése a közös költségből történik.
A bank az energiamegtakarítást mint

A házakban az energia
fele megtakarítható

fedezetet elfogadja, és vissza nem té-
rítendő, 14%-os EIB (Európai Beruhá-
zási Bank) támogatást nyújt. A lakók
által közös költségként havonta befi-
zetendő összeg egy jelentős hányadát
az Energosys Zrt. az energiamegtaka-
rításból garantálja. A támogatások ha-
tására a lakásokra jutó felújítási költ-
ség havi törlesztőrészlete 10 ezer
Ft/hó alá csökkent – részletezte Gros-
ser Lagos Enrique, az Energosys Zrt.
vezérigazgatója.

A Raab-Sol Mintaprojekt kereté-
ben korszerűsített első négy épület
első évi, illetve félévi eredményei azt
bizonyítják, hogy az alkalmazott meg-
közelítés és technológia, illetve finan-
szírozási megoldások helytállnak, és
a jövőben nemcsak Magyarországon,
hanem az Európai Unió minden orszá-
gában lehetséges modellként szolgál-
hat a lakóépületek, épületegyüttesek,
esetleg városnegyedek komplex ener-
getikai felújításában. 

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

TEAM KOORDINÁTOROKAT

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig. Németh Krisztina, tel.: 70/339-6662, e-mail: allas@rudolph-log.com

Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, béren kívüli juttatások,
stabil munkahely. Utazáshoz útikölt-
ség-térítést és több településrôl is
szerzôdéses járatokat biztosítunk. 

Feladatok: A csoportban dol-
gozó targoncavezetô munka-
társak (kb. 8-12 fô) irányítása
és a hatékony munkavégzés
megszervezése 

Elvárások: • elektromos targoncave-
zetôi jogosítvány (homlokvillás tar-
gonca vagy vezetôállásos vontató)
• hasonló munkakörben, dolgozói cso-
port irányításában szerzett tapasztalat

kép és szöveg: seper borbála

Győr megújuló városrészében, a Kos-
suth utca 30-as számú ház tetőteré-
ben újabb lakásokat alakít ki a Győr-
Szol Zrt. A jelenlegi beruházással a
meglévő 20 lakásos társasház to-
vábbi 5 lakással bővül. A tetőtérben
47–58 m2-es lakásokat alakítanak ki.
A Győr-Szol Zrt. célja a fejlesztéssel
további színvonalas bérlemények ki-
alakítása. A kivitelező jelenleg a la-
kások elválasztó falait építi. A lakásel-
választó falakat a jó hanggátló képes-
ségű Silka mészhomok tégla falazó -
elemekből, a válaszfalakat a fehér
Ytong pórusbeton elemekből falaz-
zák. Azért esett a választás erre a ter-
mékcsaládra, mert mind a hanggát-
lásra, mind a tűzállóságra vonatkozó
építési előírásokat jól teljesíti. Emellett

Tovább bővül
a Kossuth utca 30.

gazdaságos, szinte hulladékmente-
sen, vékony fugával falazható, azonos
sormagasságú, könnyen vezetékez-
hető, és jobban vakolható az egysé-
ges felület miatt. Az építőanyagot a
meglévő tetőszerkezet ideiglenes
megbontásával juttatják fel a tető-
térbe. A tetőtér szarufák közti megfe-
lelő hőszigetelését 20 cm összvastag-
ságú kőzetgyapottal érik el, az orom-
falat Multipor belső oldali hőszigete-
léssel látják el. A magas műszaki szín-
vonalúra tervezett lakások fűtéskész
átadása októberben várható.

A Kossuth utca 30. szervesen kap-
csolódik a győr-újvárosi városrehabi-
litációhoz, mert az épület határos a re-
habilitáció első ütemében megújuló
területtel, és természetesen ez a ház
is hozzájárul a korszerűsödő városkép
kialakításához.
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FEJLESZTÉS  ADÓZÓK

szerző: koloszár tamás

A megye és a város kiemelt adózói ja-
nuár elsejéig a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal  Kiemelt Adózók Főigazgatósá-
gához tartoztak, 2013-ban azonban
ismét visszakerültek a megyéhez – tá-
jékoztatta lapunkat Varga Lászlóné, a
NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatóságának főigazgatója, aki
elmondta azt is, Győrben tizenöt, a
megyében pedig huszonkét kiemelt
adózót tartanak nyilván. 

– Nagy kihívást és nagy feladatot
jelent ezeknek a vállalatoknak az adó-
igazgatása, ezek a cégek kivétel nélkül
elektronikusan nyújtják be adóbeval-
lásaikat – fogalmazott Varga Lászlóné.

Győrben kiemelt adózónak számít
az Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft., az Audi Hungaria Motor

Tizenöt kiemelt adózó

szerző: gy. p.

Győrben tavaly nyáron indult útjára az
a nagyszabású kerékpárforgalmi háló-
zatfejlesztési projekt, melynek keretein
belül többek között összesen 5.866 m
kerékpárút épül meg a városban. Az új
kerékpáros nyomvonalaknak köszön-
hetően négy központi településrész
(Nádorváros, Adyváros, Gyárváros,
Marcalváros I.) kerékpáros közlekedése
válik biztonságosabbá, és a közvetlen
összeköttetéssel a kerékpározás szem-
pontjából egy szerves funkcionális egy-
ség jön létre.

A kerékpárút-építés két ütemben
zajlik, az első ütem kivitelezése 120 mil-
lió forint értékben 2012 júliusában kez-
dődött és novemberben fejeződött be,
melynek során közel 2,5 km hosszú ke-
rékpáros útvonal épült az Ifjúság körút–
Vasvári P. u.–Lajta út; a Kálvária út–Ti-
hanyi Á. út közötti; a Bartók B. út–Szent
Imre út és a Kálvária út–Szigethy Attila
út kerékpáros nyomvonalon.

A második ütem közbeszerzése
során a 120 millió forintos ajánlatával
nyertes vállalkozó, a Glázer Transz Kft.
kivitelezésében a július 12-én megtar-
tott munkaterület-átadást követően
kezdetét veszi az építés és felújítás
mintegy 3,5 km hosszú szakaszon. A
Mészáros Lőrinc úti (a Tihanyi Á. és a
Fehérvári utak között) és a Kandó K.
út–Hűtőház út kerékpáros nyomvonal
várhatóan októberre készül el.

A második ütemhez kapcsolódóan
Győrben összesen 75 darab kerékpár-
támaszt, valamint fedett kerékpártá-
rolókat helyeznek el a Móra Ferenc-is-
kolánál, a Kovács Margit Általános
Művelődési Központnál, a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola és Óvodánál, a
Baross Gábor-szakközépiskolánál, a
Széchenyi István Egyetem külső kollé-
giumánál, az Erzsébet ligetben a ren-
delő bejáratánál, valamint a Barátság
Sportparknál az Ifjúság körúton.

A projekt a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program keretein belül valósul meg,
melyre Győr önkormányzata nyújtott be
sikeres pályázatot. Címe „Győr Megyei
Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztése”, kódszáma: NYDOP-4.3.1/B-
11-2011-0003. A projekt elszámolható
összköltsége 206.795.654 Ft, melynek
10 százalékát, 20.679.565 Ft-ot az önkor-
mányzat önerő formájában biztosítja, a tá-
mogatás pedig 186.116.089 Ft.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A négy városrész vízelvezetési
fejlesztését érintő projekt újabb
eleme, az adyvárosi 1. számú
tározótó rekonstrukciója is elké-
szült a napokban. 

Az önkormányzat a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretében meghir-
detett Helyi és térségi jelentőségű víz-
védelmi rendszerek fejlesztése pályáza-
tán mintegy 280 millió forint európai
uniós támogatást nyert, amihez 10 szá-
zalékos, több mint 31 millió forintos ön-
részt biztosított. Mindezeken felül az
önkormányzat további önerő biztosítá-
sával összesen közel 214 millió forintot
fordít a kapcsolódó útépítésekre.

A négy településrészt érintő beruhá-
zás során már korábban elkészült a
Gyirmót–Ménfőcsanak vízfolyás felújí-
tása, valamint a szabadhegyi csapa-
dékvíz-hálózat fejlesztése. Harmadik

elemként megvalósult az adyvárosi 1.
számú tározótó rekonstrukciója, amely
fontos szerepet játszik a terület csapa-
dékvíz-elvezetésében. A rekonstrukció
több mint 64,5 millió forintba került, a
beruházás tavaly október 31-én kezdő-
dött és április 4-ig tartott.

Radnóti Ákos, a terület önkormány-
zati képviselője elmondta, korábban
sok lakossági panasz érkezett, mert a
felhalmozódott iszap kellemetlen sza-
got árasztott, a növényzet pedig elbur-
jánzott. Az elmúlt években átmeneti
beavatkozásokat végeztek ugyan, de
az európai uniós pályázat révén most
tartósan javult a tó állapota. A víztisz-
títás céljából működő szökőkút is újra
üzemel – tette hozzá Radnóti Ákos. A
képviselő hangsúlyozta, a tó környe-
zete is megújult, új padokat helyeztek
ki és fákat is ültettek. „Mára elmond-
ható, hogy az egyre fejlődő városrész-
ben egy utcában megtalálható az
aktív és a passzív kikapcsolódás lehe-
tősége is, hiszen az Ifjúság körút ele-

jén a Barátság Sportpark várja a moz-
gás szerelmeseit, az utca végén pedig
a rendezett tóparton pihenhetnek a ki-
kapcsolódni vágyók.” A tervek szerint
egyébként a jövőben a tó körüli sétány
is díszburkolatot kaphat.

Neumann Zoltán, a kivitelező Kul-
túrmérnök Kft. ügyvezetője hozzá-
fűzte, a tó rekonstrukciója során gyé-
rítették a növényzetet, kitisztították a
medret, kiemelték az iszapot, felújítot-
ták a zsiliprendszert, és a beérkező fel-
színi csapadékvizek tisztítása érdeké-
ben egy olajiszapfogó műtárgyat is
beépítettek. A tározótó kapacitása a
beavatkozást követően 32.166 köb-
méterre növekedett. 

A közelmúltban – a tó rekonstruk-
ciójának alkalmából – Borkai Zsolt
polgármester és Radnóti Ákos képvi-
selő ültetett fát. Az eseményen az ün-
nepélyes momentumot megörökítő
emléktáblát is leleplezték.

A projektről további részleteket a
www.gyorplusz.hu oldalon olvashat.

Folytatódik
a kerékpár-
hálózat
fejlesztése

Kft., a Dana Hungary Gyártó Kft., az
E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati
Zrt., az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt., az EH-SZER Kft., a Federal Mogul
Kft., a Győri Likőrgyár Zrt., a Kisalföld
Volán Zrt., a Leier Hungária Kft., a
Nemak Győr Kft. a Rába Futómű Kft.,
a Rába Járműipari Kft. és az „Új Ház”
Építőanyag Nagykereskedelmi Kft.

A csornai térségből a Tondach Ma-
gyarország Zrt., a mosonmagyaróvá-
riból a BOS Automotive Products Bt.,
az SMR Bt., a soproni–fertődi térségből
pedig a GYSEV Zrt., a Heineken Hun-
gária Zrt., a Roto Elzett Certa Kft., va-
lamint a Velux Kft. található a kiemelt
adózók listáján. 

Kérdésünkre, hogy a kiemelt adó-
zók körében is tapasztalható-e adóke-
rülésre vonatkozó szándék, Varga
Lászlóné azt mondta, ezek a cégek lé-

nyegesen fegyelmezettebbek a ma-
gyar átlagnál, sokkal nagyobb figyel-
met fordítanak arra, hogy a jogszabá-
lyokat betartsák és jogkövető maga-
tartást tanúsítsanak.   

Végül arról kérdeztük a főigazgató
asszonyt, miért tartoztak a győri és
megyei cégek korábban az országos
központhoz, s azzal, hogy visszakerül-
tek a megyéhez, győzött-e a raciona-
litás, Varga Lászlóné a következőt nyi-
latkozta:

– Ez feladatmegosztás. A Kiemelt
Adózók Főigazgatóságához nemcsak
adó-, hanem vámigazgatási kérdések
is tartoznak. A közép-magyarországi
régió feladatterheinek ellensúlyozásá-
val magyarázható, hogy a kiemelt
adózók ismét visszakerültek a megyé-
hez – fogalmazott megkeresésünkre
Varga Lászlóné. 

Megszépült az adyvárosi tó
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IPARI PARK HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Új piacokat hódít meg termékeivel
a medencetestek és medencefe-
dések gyártásával foglalkozó
Aquacomet Kft. A vállalkozás Eu-
rópa szinte minden államában
hosszú ideje jelen van – legfonto-
sabb partnerei közé tartozik Auszt-
ria, Franciaország és Németor-
szág –, a közelmúltban pedig Ka-
nadában és Izraelben is meg-
kezdte az értékesítést. 2012-ben
80 fő foglalkoztatottal összesen
2,6 milliárdos forgalmat és mint -
egy 600 millió forint adózás előtti
eredményt ért el. 

Az Aquacomet Kft. folyamatos
innovációval tartja versenyelőnyét
a piacon – tudtuk meg Kovács Ró-

Újdonságok
az ipari parkban

szerző: h-s. b.

Július 31-én zárul a digitális átállás első üteme,
amelynek eredményeképpen az ország tizen-
négy megyéjében – köztük Győr-Moson-Sop -
ronban is – az analóg tévéadást felváltja a di-
gitális műsorsugárzás. Az átállással kapcsola-
tos teendőkről a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság szakemberei és Fekete Dávid alpol-
gármester közös sajtótájékoztatót tartott. 

Zsuppán Attila, az NMHH kommunikációs igazgatója
kiemelte, hogy teendője csak azoknak van, akik jelen-
leg előfizetési díj nélkül, szoba- vagy tetőantennával a
hagyományos analóg adást tudják fogni, azaz ingye-
nesen csupán három adó műsorait látják. Ezeket a té-
vénézőket a képernyőjükön egy speciális üzenet figyel-
mezteti a hamarosan megszűnő adásmódra. 

„Az átállásban érintett nézőknek még a hónap
végéig van idejük, hogy a meglévő készülékükhöz
egy jelátalakítót, set-top-boxot vásároljanak, és egy
szoba- vagy tetőantennát csatlakoztassanak. Így to-

Az ipari parkban az elmúlt hónapokban elvégezték
az évszakváltásnak megfelelő külterületi munkákat:
az utakon befoltozták a télen keletkezett kátyúkat,
rekultiválták az építkezések környezetében lévő te-
rületeket, fákat, bokrokat metszettek, folyamatosan
zajlik a fűnyírás. A Tibormajori út és Kőrisfa út egy-
egy szakaszán járda épült, felfestették a gyalogát-
kelőt, a közvilágítást módosították, s ezzel biztonsá-
gosabbá vált a környéken a gyalogosforgalom, az
itt található buszmegálló megközelítése.

Megújult a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. hon-
lapja. Az internetes oldal formai és tartalmi felfrissíté-
sének az volt a célja, hogy áttekinthetőbben jelenítse
meg az ipari parkkal kapcsolatos információkat. A vál-
tozást az eddigi visszajelzések alapján kedvezően fo-
gadták a felhasználók. – Csak jót tudok mondani a
megújult portálról – válaszolta kérdésünkre Koller Hen-
rietta, az Aquacomet Kft. titkárságvezetője. – Könnyen
hozzáférhetőek a cégadatok, rendezett az információk
megjelenése, jók a videós anyagok. A külföldiek szá-
mára pedig nagyon hasznos az idegen nyelvre fordított
szöveg. Összességében szimpatikus az oldal. Hason-
lóan pozitív véleményt fogalmazott meg Lukács Zsa-
nett, a West Hungária Bau Kft. nemzetközi szakrefe-
rense: – Jó ránézni az oldalra, áttekinthető a megjele-
nése és informatív a tartalma. A korábbi honlap is jól
használható volt, de a mostani felépítése még köny-
nyebbé teszi az eligazodást és az előzőhöz képest jóval
korszerűbb és esztétikusabb a megjelenése.

Új csarnokot épít az Aquacomet
bert ügyvezető igazgatótól. Ebben
az évben előre gyártott, standard
méretű medencefedések előállítá-
sát kezdték meg. A könnyebben
csomagolható, szállítható, raktá-
rozható kompakt egységek első
darabjai Svédországban találtak
gazdára és már a további megren-
deléseknek kell eleget tennie a
cégnek. További újdonságként a
szabadtéri közösségi terek – tera-
szok, éttermek, bárok – fedésére
szolgáló mobil szerkezetek piacán
kívánják erősíteni jelenlétüket, fo-
kozni gyártókapacitásukat.

A medencefedések mellett
egyre kelendőbbek a medence-
testek, melyeket a hagyományos
európai piacokon túl már Kanadá-
ban és Izraelben is értékesítenek.
Az igények kielégítése érdekében

a cég az ipari parkban található te-
lephelyének szomszédságában
vásárolt újabb, 16 ezer négyzet-
méteres területet, melyen új, a
legkorszerűbb eljárásokat alkal-
mazó gyártócsarnok építését ter-
vezi. A kivitelezés hamarosan
megkezdődik, a beruházás teljes
költsége mintegy félmilliárd forint,
ebből 150 millió forintot pályázati
forrásból teremtenek elő. A fej-
lesztésnek köszönhetően meg-
duplázódhat a jelenleg előállított
medencék száma, valamint a me-
dencefedés gyártási területe is
megnövekszik, amely a jelenlegi
területe mellett régi csarnokot is
birtokba veheti. A tervek szerint
az új üzem novemberre elkészül
és az év végéig a technológia te-
lepítése is megtörténik.

Digitális átállás: új élmény 
vábbra is ingyenesen foghatják az adást, de az
eddig három csatorna helyett hét adó műsorát él-
vezhetik sokkal jobb kép- és hangminőségben” –
hangsúlyozta Zsuppán Attila. 

Az NMHH szociális támogatási rendszert dolgo-
zott ki azok számára, akiknek önerejükből nem
lenne lehetőségük az átállásra. Dr. Karl Károly, a ha-
tóság hírközlés-felügyeleti főosztályvezetője el-
mondta, hogy megyénkben 1175, Győrben pedig
265 háztartás igényelte a támogatást, melynek ke-
retében az átálláshoz szükséges eszközök biztosí-
tásával vagy kedvezményes előfizetési ajánlatokkal
segítik a rászoruló családokat. 

A digitális műsorszolgáltatás a televíziózás új élmé-
nyét teremti meg. A kiváló kép- és hangminőség mel-
lett még több ingyenesen fogható csatornát, elektroni-
kus tévéújságot, nyelvválasztási lehetőséget és gyer-
mekzár-alkalmazást is biztosít a tévénézők számára. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a digi-
tális átállással kapcsolatban www.digitalisatallas.hu
weboldalon és a 06-80/38-39-40-es zöld számon
teljes körű tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.
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LIPCSE  SZAKMÁK VILÁGBAJNOKSÁGA

szerző: koloszár tamás
fotó: worldskills

Július 2. és 7. között Lipcsében ren-
dezték meg a Worldskillst, a szak-
mák világbajnokságát. Ötvenhá-
rom ország 1040 résztvevője kö-
zött tizenhat magyar fiatal szak-
munkás versengett az érmekért.
Győrt Kemenes Roland, a Pattan-
tyús egykori diákja képviselte a
villanyszerelők versenyében.

Lipcse egyik leghíresebb látványos-
sága a Tamás-templom, ahol Johann
Sebastian Bach élete utolsó részében
kántor volt és a templom kórusát is ve-
zette. Ha valaki, akkor ő szakmájának
igazi mestere volt. Mesterekből július
elején világrekordot döntött az egykori
NDK-s város, Szászország egyik köz-
pontja. Itt adott ugyanis egymásnak
randevút negyvenhat szakma több
mint ezer képviselője. Igaz, nem zené-
szek, de egyben hasonlítanak Bachra,
szakmájuk kiemelkedő képviselői.

Szigorú kvalifikáció után juthattak
ki a világbajnokságra a résztvevők.

Kevés volt persze a kiemelkedő szint,
szponzor is kellett a költségek fede-
zéséhez, a kiutazáshoz és ott tartóz-
kodáshoz. A négynapos küzdelem
alaposan próbára tette a versenyző-
ket, napi öt órában oldották meg a
feladatokat.

A versenynek az impozáns lipcsei
vásárközpont adott otthont, amely a
verseny négy napja alatt több mint
kétszázezer látogatót vonzott. Lipcse
egyébként Párizzsal vetélkedve nyer -
te el a rendezés jogát, s vált a két-
évente megrendezendő Worldskills
2013 otthonává. 

Munkatársunk helyszíni jelentése Lipcséből, a szakmák világbajnokságáról

Johann Sebastian Bach
21. századi követői

Négy csarnokban zajlottak a verse-
nyek. A legnagyobb biztonsági felügye-
let az aranyművesek versenyét kísérte,
a résztvevők két kilogramm színtiszta
arannyal dolgoztak, amit egy aranymű-
ves cég bocsátott rendelkezésre. A leg-
nagyobb érdeklődés a kozmetikusok
és masszőrök versenyét kísérte, itt
ugyanis élő embereken hajtották végre
a versenyfeladatot a résztvevők. Helyi

önkéntesekből választották ki az „alap-
anyagot”, pénz nem, ingyen smink és
grátisz masszírozás járt a részvételért. 

A szigorú, de precíz német szerve-
zők nemcsak az aranyra és a verseny-
zőkre vigyáztak, hanem a közönségre
is. A legtöbb helyen szigorú fotózási
és videokészítési tilalom volt érvény-
ben, így akarták megakadályozni,
hogy a legújabb frizurák, műkörmök
és egyéb vizsgadolgozatok felkerülje-
nek az ismert videomegosztóra.

A versenyezőket tilos volt megszó-
lítani, büntetőpont járt volna érte, ha
bárkivel is kommunikálnak. Mindez

nem vonatkozott a szakértőkre, közöt-
tük a magyar Benus Ferencre, akitől a
helyszínen megtudtuk, nemcsak a
versenyzők, hanem a szakértők is vizs-
gáztak három napon át, mielőtt szak-
értői kinevezést kaptak volna. Nekik is
bizonyítaniuk kellett, hogy profik.
Saját nemzetbéli munkáját nem érté-
kelhették, erre a sportszerűség miatt
nagyon figyeltek a szervezők. 

Negyvenhat szakmát nehéz lenne
felsorolni, a már említetteken kívül vol-
tak virágkötők, pincérek, hegesztők,
CNC-esztergályosok, kőművesek, bú-
torasztalosok, webdesignerek, szociá -
lis munkások, szakácsok, cukrászok
és megannyi szakma.  Öt csarnokban
két műszakban zajlottak a versenyek,
nyugodtan mondhatjuk, futószalagon. 

A látványos nyitó- és záróünnep-
ség mellett mindvégig fesz-
tiválhangulat uralkodott a
vásárban. Ha a nép elunta
magát a versenyzők néze-
getésében, étteremhegyek
is ivóhelyek tömkelege állt
rendelkezésre, hogy szük-
ségleteit csillapítsa. Ezt
szinte kivétel nélkül az itt el-
maradhatatlan cyrris kolbásszal és
helyben főzött szász sörrel, a Sternur-
quellel tette. 

Az idei világbajnokságon Dél-Korea
tarolt, összesen 23 érmet nyertek. A taj-
vani versenyzők tizennyolcszor állhattak
fel a dobogó legmagasabb fokára, míg
a harmadik legeredményesebb nemzet
Svájc lett, tizenhét éremmel. A magya-
rok érem nélkül tértek haza, de ahogy
mondani szokták, a részvétel is fontos
volt, mert a kijutás is rangot jelent a vi-
lágbajnokságra.

Pális Ferenc, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szakképzési vezetője sok világbaj-
nokságon járt már, s a verseny után azt
nyilatkozta hetilapunknak, Németor-
szág egy nagyon jól szervezett, nívós vi-
lágbajnokságnak adott otthont. 

Egy ilyen versenyen persze nem-
csak a versenyzők, hanem az orszá-
gok szakképzései is vizsgáznak. Pális

Ferenc szerint a világversenyeken
mindig az ázsiaiak dominálnak, mert
megtehetik, hogy versenyzőiket egy
éven át csak erre készítsék fel. Éppen
ezért a magyarok az európai versenye-
ken szerepelnek sikeresebben, bizo-
nyítva azt, hogy a magyar szakképzés
Európában megállja a helyét. 

A versenyek mellett a Lipcsébe érke-
zett résztevők – szakemberek, tanárok,

újságírók – természetesen a város ne-
vezetességeit is megtekinthették. A
már említett Tamás-templom mellett a
lipcseiek nagyon büszkék a Miklós-
templomra, amely 1989-ben történel-
met írt azzal, hogy innen indultak el a
hétfői tüntetések NDK-szerte, amelyek
aztán Honecker rendszerét a történe-
lem szemétdombjára küldték. 

A Worldskills elköszönt Németor-
szágtól, a mezőny új szakmunkások-
kal, új versenyzőkkel két év múlva Bra-
zíliában folytatódik.

Kemenes Roland
képviselte

városunkat
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ÉLETKÉP IDEGENFORGALOM

szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor 

Ha győri lennék, el sem mennék más-
hová nyaralni – mondja egy szek-
szárdi nő, miközben kislánya szoknyá-
járól törölgeti le a rácsöpögő dinnye-
fagylaltot a Széchenyi téren. A férje
pár lépéssel odébb telefonál, amikor
befejezi a beszélgetést, a fiatalasz-
szony közli vele, hogy ne tartsa magát
nélkülözhetetlennek, legalább a nya-
raláskor kapcsolja ki a mobilt. 

A kislány barackos jégkását is sze-
retne, remélem, hoztunk torokfertőt-
lenítőt, jegyzi meg az anyja, de aztán
mégiscsak megveszi neki a sűrű, szí-
nes italt. Elvégre harminchárom fok
van, tombol a nyár.

Győr késő délutáni óráit éli. A Ba-
ross út elején egy padon citerás
ember ül, „Lenn a Tiszán faragnak az
ácsok” – pengeti, majd kitesz egy te-
nyérnyi fonott kosarat, beleszúr egy
magyar zászlót, s várja az aprópénzt.
Az sem baj, ha papír – mondja enge-
dékenyen.

A Széchenyi téren egyre több a
vendég a teraszokon. 

– Sosem jártunk itt még – mutat
körbe a Szekszárdról érkező asszony,
egy baráti családdal kerekedtek fel,
hogy eltöltsenek néhány napot a vá-
rosban. A Győrkőcfesztiválra időzítet-
ték érkezésüket, a gyerekek mindent
kipróbáltak, amit lehetett. Megúszták
napszúrás nélkül, de annyira elfárad-
tak, hogy már az esti fürdés közben
majdnem elaludtak, meséli az asz-
szony. A Látogatóközpontban kezdték
ismerkedésüket a várossal. 

– Úgy fogadtak bennünket, mint a
várva várt vendégeket – nyugtázza a
férfi. – Programokat, látnivalókat aján-

Az elegáns város és vendégei 
lottak, sőt, szállást is, de azt a baráta-
ink már előre lefoglalták.

Egyetlen csalódásuk az volt, hogy
a folyók városában a folyókat nemigen
lehet használni, csak a parton üldö-
géltek esténként, s a Jedlik hídról néz-
ték az alattuk elhúzó kajakokat.

A téren lassan elfoglalják a pado-
kat, egy testes férfinak mind a két
lábán ül egy-egy csinos hölgy.

– Ne irigykedjen, az egyik a lányom,
a másik a feleségem – mondja, majd
hozzáteszi: a szeretőmnek már nem
jutott hely. A nők haladéktalanul fejbe
verik a megjegyzéséért.   

A Baross úton, a csónakos szobor
előtt fiatal srác hangolja a hegedűt, aztán
eljátssza, hogy „Londonban hej, van szá-
mos utca, és minden utcán van sarok”.

A Látogatóközpont előtt idősebb
házaspár nézegeti az utcára kitett
Rába-parti perecet. 

– Menj be, mama újra, kérdezd
meg ennek a perecnek a receptjét,
hátha tudják. Ez a perec isten bizony
édes – csodálkozik rá az ízére az idő-

sebb ember alaposan széttaposott,
de márkás sportcipőben. Szombat-
helyről jöttek Győrbe a lányukhoz és
az unokához.

– Szétment a házassága a lányunk-
nak, próbáltuk hazacsábítani, de nem
hagyja itt Győrt – keseregnek. – Jó

munkája van, a várost is szereti, de
egy fiatal nő egy kisgyerekkel…, hát,
nem lehet neki könnyű. Mi meg nem
vagyunk még annyira rozzantak, hogy
ne tudnánk az unokánkra vigyázni.

Az idősebb pár a Káptalandombot
szereti, a bazilika csöndjét, a félho-
mályban megcsillanó Szent László-
hermát, Apor püspök emlékhelyét, s
a könnyező ír Madonnát. A férfi pedig
azt fontolgatja, az ősszel eljön majd
egy női kézilabdameccsre is. 

Párórás kitérőként ejtette útba
Téba Tamás és felesége a várost.
Velük már az esti órákban találkoz-
tunk. Salzburgba igyekeznek, úgy
gondolták, tartanak egy kis pihenőt a
kisalföldi megyeszékhelyen, aztán egy
napra itt ragadtak. 

– Harminc éve voltunk itt, és most le-
esett az állunk – lelkendeznek. – Győr
egy elegáns város, jólöltözött emberek-
kel. El kell majd jönnünk egy balettestre
is, de úgy tudom, a filharmonikusok is
nagyon igényesen játszanak. 

Az egyik sörözőben találkoztunk
egy kisebb asztaltársasággal. Főleg
falatozni tértek be, de egy kis pohár
sört azért valamennyien rendeltek. A
szlovákiai Lőcséről érkeztek, egy hétig
maradnak. Győr mellett kíváncsiak
Pannonhalmára, a komáromi erőd-
rendszerre s a Szigetközre is. Győr-
ben pedig természetesen a legendás
lőcsei fehér asszony megmaradt em-
lékeit szeretnék megnézni. 

A Jókai Mór által lőcsei fehér asz-
szonyként megírt Géczy Juliannát az
egykori győri városháza börtönében tar-
tották fogva, majd 1714-ben a Széche-
nyi téren felállított vérpadon lefejezték.
Lőcsén megvan az a szégyenkalicka,
ahol őrizték, de hol van a győri börtöne,
kérdezgették a lőcseiek. Hol a vérpad
helye? Hol temették el a szép és hűtlen
Géczy Juliannát? Le szeretnék fotózni.

Mutatjuk a levéltárat, mondjuk a jel-
szót is, keressék Bana József igazgatót,
majd ő mindent megmutat. Sajnos az
egykori börtön hasznosítása még várat
magára. A föld alatti helyiségben a  ven-
déglátósok nem látnak sok fantáziát, ki-
alakítása rengetegbe kerülne, valószínű-
leg melegkonyhára sem könnyen kapna
engedélyt. A turistáknak azonban így is
megmutatják, s érdemes is megnézni,
főleg, ha valaki Lőcséről jött el ezért. 

Estére teljesen megtelik a város. Van,
aki koktélozik a teraszokon, a fiatalok a
rakparton bújnak egymáshoz, s vannak
elegáns helybeliek és turisták, akik csak
magukba akarják szívni a város hangula-
tát, megőrizni retinájukon a szépségeit.

szerző: mti

Jelentősen nőtt Győr idegenforgalma: ta-
valy kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek
a kisalföldi megyeszékhelyen, mint 2008-
ban, és a városba érkezők tovább is marad-
nak – mondta el az MTI-nek nyilatkozva
Simon Róbert Balázs alpolgármester.

„Sikerült elérnünk, hogy Győr már nem egynapos
város" – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a Magyar
Turizmus Zrt. adatai alapján a város bekerült az or-
szág tíz leglátogatottabb települése közé, a külföldi
vendégek számát tekintve a hetedik lett tavaly,
Győrt a főváros mellett csupán hagyományos für-
dőhelyek előzték meg.

Jelentősen nőtt Győr idegenforgalma
Közlése szerint a vendégéjszakák tavalyi, 357

ezres száma negyedével múlja felül a 2011-es ada-
tot. A külföldiek által itt töltött 200 ezer éjből 93 ezer
német, 10 ezer osztrák vendégekre jut; a 14 ezer, ro-
mániaiak által itt töltött éjszaka egy része minden
bizonnyal nemcsak a turisták, hanem az itt munkát
vállalók érkezésének is eredménye.

Megemlítette: míg fél évtizede átlagosan 1,9 vendég -
éjszakát töltött a kisalföldi megyeszékhelyen egy-egy lá-
togató, ez a szám tavaly már 2,5 volt. Szólt arról is: az idei
esztendő első negyedének adatai azt mutatják, hogy
ebben az időszakban öt százalékkal több éjszakát töltöt-
tek győri szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. 

Hozzátette: a városvezetés kiemelt jelentőséget
tulajdonít az idegenforgalom fejlesztésére, amit az is
mutat, hogy a tavalyelőtt a belváros sétálóutcájában

megnyitott Látogatóközpont magyar, angol és
német nyelven nyújt szolgáltatásokat a Győrbe láto-
gatóknak. Egy éve megnyitották a műszaki ismere-
teket interaktív módon átadó Mobilis tudományos
játszóteret, az állatkert pedig a város közepén, az
egykori Füles Bástyában nyitott hatalmas akváriu-
mokkal, terráriumokkal berendezett részleget.

Simon Róbert Balázs arról is szólt: idén mintegy
200 millió forintból támogat kulturális rendezvényeket
az önkormányzat. A június 15-én Omega-koncerttel
indított, augusztus 24-én a Dire Straits több tagjából
összeállt Straits zenekarral záruló szezon fő attrakció-
jaként említett olyan hagyományos rendezvényeket,
mint a múlt hétvégi Győrkőcfesztivált, az augusztus 9.
és 11. között megrendezendő Barokk Esküvőt és az
augusztus 22–25. közötti Győri Bornapokat.
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www.robinsontours.hu
7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!
BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)
2013. július 16. (11 nap/10 éj)
Hotel Sunny Garden 3*, R 97 300 Ft-tól/fő/10 éj
Hotel Forum 4*, AI 189 300 Ft-tól/fő/10 éj

SZENTPÉTERVÁR (észak Velencéje)

Foglalható és bővebb információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

BULGÁRIA BUSSZAL (győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

2013. július 24–28. (5 nap/4 éj)
Közvetlen járat repülővel, 3* vagy
4*-os szállodában, reggelivel
5 nap/4 éj reggelivel már 79 900 Ft-tól/fő/4 éj

TÖRÖKORSZÁG (Pozsonyból)
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2013. július 13.
Krizantem Hotel 4*, AI 159 900 Ft-tól/fő/7 éj
Katya Hotel 5*, AI 171 900 Ft-tól/fő/7 éj
Club Insula 5*, UAI 181 900 Ft-tól/fő/7 éj

2013. július 19.
Aparthotel Ruby 4*, ÖE
(2+2 ap. 4 fő es.) 43 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Sunny Garden 3*, R 53 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Augusta 3*, R 67 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Diamant Residence 4*, AI

116 900 Ft-tól/fő/7 éj

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Győr egyedüli magyar városként meg-
hívást kapott az ír európai elnökség
égisze alatt júniusban megrendezett
idősügyi európai uniós csúcstalálko-
zóra. A meghívásra az adott alkalmat,
hogy Győr a WHO Egészséges Váro-
sok Idősek Egészsége Alhálózatnak a
2005-ös megalakulás óta aktív, egyet-
len magyaror-
szági tagja. A ta-
lálkozó célja az
idősek érdeké-
ben végzett te-
vékenység euró-
pai szintű ösz-
tönzése, a fő irá-
nyok, célok
meghatározása,
partneri együtt-
működések ki-
alakítása a Dub-
lini Nyilatkozat-
ban foglaltak
aláírásával. A csúcstalálkozón a győri
önkormányzatot dr. Somogyi Tivadar
és Fekete Dávid alpolgármesterek
képviselték. Dr. Somogyi Tivadar, a

Új szelek az időspolitikában
nyilatkozat aláírója elmondta, 74 euró-
pai város vett részt az aláírási ceremó-
nián. Az európai vezető politikusok és
városvezetők kettesével írtak alá, és
talán nem véletlen, hogy Győr éppen
Galway várossal „került párba”, ugyanis
Walter Lynch ír püspök hozta Magyar-
országra, Győrbe 350 évvel ezelőtt a
Könnyező Szűzanya kegyképet.

A kétnapos konferencia előadásait
meghallgatva Somogyi Tivadar úr úgy

látja, hogy paradigmaváltás történt az
idősügyben Európában. A néha ta-
pasztalható, az időseket degradáló
szemlélet helyett nemhogy ugyan-

olyan értékűnek, de értékesebbnek
tekintik az időseket a tapasztalataik
miatt. Az alpolgármester szerint Győr
európai léptékben is büszke lehet arra,
ami városunkban az idősek érdeké-
ben történik és a szemléletmód is
megfelel az európai trendeknek.

Az első, az idősek életminőségé-
nek javítását célzó ötéves koncepció
lejárt, szeptemberben kerül közgyű-
lés elé az új koncepció. A Dublini Nyi-
latkozat tartalmáról a nyár előtti
utolsó közgyűlésen határozott a kép-
viselő-testület. Támogatta azt is,
hogy Győr csatlakozzon a „Korbarát
Városok Globális Hálózatához”, ezért
az új idősügyi koncepció már a háló-
zat célkitűzéseinek figyelembevéte-
lével készül. Ha a szeptemberi köz-
gyűlés elfogadja a koncepciót, akkor
a város benyújtja csatlakozási szán-
dékát a hálózathoz. Ezzel tovább gaz-
dagodik az önkormányzat idősügyi
tevékenysége, illetve tovább bővül
az együttműködők száma, és az eu-
rópai legjobb gyakorlatok megisme-
résével mind több tapasztalat áll
majd városunk rendelkezésére az
idősödéssel járó kihívások egyre
eredményesebb kezelésére.
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További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

Anemo Optima Kft. 9025 Győr, Tarkarét u. 67.
Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861 anemooptima@gmail.com

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

KLÍMABERENDEZÉSEK
széles választéka 3 év teljes
körű garanciával
Pl.: inverteres klímaberendezés
2,6 KW hűtő, 3,0 KW fűtő-
teljesítmény 99 365 Ft + ÁFA

Gondoskodunk az ön tiszta levegőjéről
LÉGTISZTÍTÓK 45 000 Ft + ÁFA-tól

A természetes választás:
hőszivattyúk fűtésre,
használati meleg víz
előállítására.

Hívja irodánkat! Kapuvár, Fô tér 27. Hanság sor. Nyitva tartás: H-P.  9—15
Tel.: 96/595-080, 30/7540-260 e-mail: info@galbusz.hu web: www.galbusz.hu

Ajánlataink:
szeptember 24—30.
Isztambul ........................................139.000 Ft/fô
október 2—7.
Varázslatos Toscana ..........................99.500 Ft/fô
október 7—14.
Szicília ............................................189.000 Ft/fô

Egynapos utazások:
július 27. Mesekastélyok Morvaországban
Lednice és Valtice ................................5.200 Ft/fô
szeptember 8.
Mariazell ..............................................5.900 Ft/fô

Minden út idegenvezetéssel!

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A Győri Rotary Club 20. születésnapján,
szerdán ismertették a fröccsnapok
programját, melyhez idén a Győri Le-
gendák Napja is társul. A rendezvényt
július 19–21-én tartják a Széchenyi
téren folyamatos progra-
mokkal és fröccskínálással.
A Rotary Clubhoz csatlakoz-
tak más szervezetek is, akik
faházakban mérik az italt.
Horváth Zoltán, a klub soros
elnöke elmondta, nem árul-
nak, hanem adományokat
fogadnak el, a bevételből
pedig idén is a Szép magyar
beszéd versenyt támogatják. Hozzá-
tette, a fröccsnapok ötlete 10 éve fogal-
mazódott meg, hogy emléket állítsanak
Jedlik Ányosnak, a híres győri feltaláló-
nak. Azóta a „Fröccs Városa” címet szó-
védjegy oltalom alá helyezték és immár

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Megnyílt a város legjelentősebb
képzőművészeti hagyományai
között számon tartott Nemzet-
közi Művésztelep, az alkotók jú-
lius 26-ig lesznek a Rómer-mú-
zeum és Győr vendégei.  

A résztvevők a korábbi évek gyakor-
lata szerint a múzeum papírrestaurá-
tor műhelyében és alkalmi festőmű-

termeiben dolgoznak. A nagyközön-
ség a három hét során számos alka-
lommal és több helyszínen, személye-
sen is találkozhat az alkotókkal. 

A művésztelep a holland Artur van
Balen, a szlovák Jakub Lobotka és a spa-
nyol Marina Monsonis mellett hét ma-
gyar képzőművészt, festőt és grafikust
lát vendégül. Győrben dolgozik Dallos
Ádám, Drozsnyik István, Kelemen Benő
Benjamin, Molnár Dóra, Molnár Zsolt,
Küllös László és Herpai András. 

A művész-közönség találkozók jú-
lius 16-án, 18-án, 22-én és 24-én,
délután hat órakor kezdődnek a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeumban, a Grafikai Műhelyben, a
Galériában és a Napóleon-házban. A
művésztelep hagyományosan kiállí-
tással zárul, melyet július 27-től au-
gusztus 15-ig látogathatnak az érdek-
lődők az Esterházy-palotában.

Megnyílt
a Nemzetközi
Művésztelep

palackozva is kapható a kedvelt ital,
amely mellé a hagyományokhoz híven
a kazinczys diákok zsíros kenyeret kínál-
nak és a fesztiválon elkészül az ország
legnagyobb fröccse és melegszendvi-
cse is, a Czuczor utcában pedig to-
vábbi finomságokat kóstolhatnak a
megéhezők.

Fekete Dávid a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, a jótékonyság és a szóra-
kozás mellett olyan hagyományok, le-
gendák elevenednek meg, melyek kö-
zelebb hozzák a győriekhez és a turis-
tákhoz városunk történetét. A délelőtti,
gyerekeknek szánt bábszínházi előadá-

sok a török kort, a Vaskakas-legenda
idejét idézik fel. A téren felépülő játszó-
tér szintén kapcsolódik a témához és
játszóházakkal is várják a kicsiket. A
helyi legendákat a Győri Nemzeti Szín-
ház színészei és stúdiósai elevenítik fel
Kszel Attila vezetésével. A Városi Levél-
tár alatt ismét megnyílik a bűn pincéje,
ahol többek között Ferdinánd Hardegg
egykori győri várkapitány történetét és
a bácsai boszorkánypert ismerhetjük
meg. Két színpadon, a frigyládánál és
az Apátúr-ház előtt a fröccs feltalálásá-
ról, a vastuskóról és a lőcsei fehér asz-
szonyról láthatunk utcai színjátékot. Az
érdeklődők ingyenes idegenvezetésen
ismerhetik meg még jobban Győrt és
a történetét.

A látogatókat zenés programokkal
is várják a szervezők, fellép többek kö-
zött a Kávészünet Orchestra, a Cimba-
liband, a Ras-Q, valamint Horgas Esz-
ter és Nagy Balázs és barátai is tarta-
nak musicalestet a Széchenyi téren.

Palackozva is 
kapható 

a kedvelt ital

Elkészül a legnagyobb fröccs
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PORTRÉ   FEKETE ANGÉLA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

„Érdemes lenne kiszámolni,
mennyit éltem a jelenben. Min-
dig boldog voltam, pedig nem
könnyű a pálya” – összegzi Fe-
kete Angéla a 28 évet, amit a
Győri Nemzeti Színház táncka-
rában töltött. A hivatás végére
stílszerű befejezés jutott, ősztől
pedig új élet kezdődik.

„A 28 év alatt most tapsoltak elő-
ször csak nekem a nézők. Tánckari
tagnak lenni mindig kiszolgáló fel-
adat: díszítjük az operettet, operát,

musicalt. Mi vagyunk a hab a tortán.
Soha nem volt kiugrási lehetőség,
hogy csak nekünk vagy nekem tap-
soljanak” – kezdi a mesélést Fekete
Angéla, mikor arról kérdezem, ho-
gyan élte meg „utolsó” szereplését,
melyet stílszerűen rendezett a sors.
A IX. Magyar Táncfesztiválon
ugyanis külön estet szenteltek a
színházi tánckaroknak, hat együttes
érkezett Győrbe szerte az ország-
ból, hogy az általában kiosztott mel-
lékszerepből az est fénypontjaivá
válhassanak. Forgács Péter, a győri
teátrum igazgatója ekkor búcsúzott
el, s köszönte meg három évtized
munkáját a táncosnőnek. „Nem szá-
mítottam erre, kicsit remegtem, hi-
szen táncolnom kellett a köszöntés
után. De egy profi táncosnak min-
dig helyt kell állni”. Hangsúlyozza,
tánckari tagnak született, nem vá-
gyott soha szólókarrierre. A hivatás-
hoz természetesen nem elég a tánc-
tudás, „aki a színpadra vágyik,
abban kell lennie valami plusznak. A
deszkákon teljes odaadással csak a
művészetre szabad koncentrálni.
Gyakran mondják, hogy nem élünk
a jelenben, mert a múlton tépelő-
dünk és a jövő miatt aggódunk. Ér-
demes lenne kiszámolni, hány évet
töltöttem a jelenben. Mert a színpa-
don maximálisan a pillanatra kon-
centrálunk, mindent kizár az
ember”.

Egy táncos élete

„Mi vagyunk a hab a tortán”
Egy táncos élete nem könnyű, a

színházi lét időbeosztása pedig külső
szemlélőként finoman fogalmazva
sem „normális”. „Sokan azt gondol-
ják, nem összeegyeztethető a tánc-
művész pályával a gyerekvállalás. Én
négy gyereket akartam, kettő szüle-
tett. Mi a próbatábláról éljük az éle -
tünket és a havi műsortervről. Meg-
határozza az életünket a színház,
nem tudunk előre tervezni. Szeptem-
bertől júniusig szinte csak a hétfőink
szabadok. Persze vannak olyan idő-
szakok, amikor nem próbálunk, csak
fellépéseink vannak. De nekünk min-
den előadás ünnep, 28 boldog év áll
mögöttem” – mosolyog, s arról kér-

dezem, hogyan lehet elen-
gedni mindezt? Semmilyen
negatív érzése nincs –
árulja el, aki ezt a pályát vá-
lasztja, tudja, hogy egyszer
véget ér. Sérülés nélkül tán-
colta végig a három évtize-
det, ami nagy szó, hiszen a
színpadi karriert bármikor
keresztbe törheti egy sze-

rencsétlen lépés. „Ez pedig tragikus,
nem is tudom, hogy lehet túlélni a
pálya és a színház szerelmeseinek.
Tudni azt, hogy elfáradtunk, csúnya

kifejezéssel „lejárt a szavatossá-
gunk”, egészen más. Egy idő után fel-
fogja az ember, hogy most már vége.
Elfogadom az idő múlását, egyéb-
ként is, a lelkem nem öregszik, csak
a testem, azt meg túl kell élni. Örökké
16 éves maradok” – nevet, s meg-
egyezünk, ez nem csak alkat s hozzá-
állás kérdése, rengeteget számít,
hogy mindig azt csinálhatta, amit
szeret. Na és fiatalon tartják a gyere-
kek is, hiszen a színházi léttel párhu-
zamosan végig tanított. A legna-
gyobb elismeréseként tartja számon,
amikor egy ötéves kislánytól megkér-
dezték, mi szeretne lenni, ha nagy
lesz, és ő azt felelte: Angéla néni. Sze-
rinte a tánc mindenkié, soha nem
késő elkezdeni. A Dance 4 You Tánc -
stúdió egyik alapítójaként úgy tartja,
a tánc erőt ad a léleknek, felszabadul-
tabbá tesz. „4–18 éves tanítványaink
vannak, táncelőkészítő gimnasztikát,
klasszikus balettet és jazztáncot okta-
tunk nekik, két éve pedig már hip-
hopot is, melyet a fiam tart.” Angéla
gyermekei is táncolnak ugyanis, a
tánckarok gálája után kapott tőlük
egy „oklevelet”, mellyel megköszön-
ték, hogy édesanyjuk átadta nekik a
tánc szeretetét, melyet kincsként őriz-

Gondolatban 
sem szakad el
a színháztól

nek. „Látták a pálya hátrányait is,
mégis ezt választották. Kaptuk is má-
soktól a kritikákat: ez nem egy életbiz-
tosítás, nem nyugdíjaspálya. A
szakma valóban telített, a tehetség

mellett szerencse is kell a sikerhez”.
Hozzáteszi, örökké hálás marad
szülei   nek, akik elengedték Jánosso-
morjáról a pécsi művészeti iskolába,
majd a Pécsi Balett társulatába, ahol
két évig táncolt. Mesél a másik véglet-
ről is, rengeteg olyan szülővel találko-
zik, akik saját, meg nem valósított ál-
maikat erőltetik gyermekükre, ezért
íratják be tánciskolába.

A következő évaddal új élet kezdő-
dik Angéla számára, felkérték, legyen
ügyelő a színházban. Boldogan vál-
lalta, nem áll távol tőle a munkakör, a
háttérből segítheti a kollégáit. „Próbá-
lom átadni, hogy kell létezni egy mű-
vésznek alázattal és hivatástudattal.
Mert ez a legfontosabb, hogy ezt
megtanítsuk a fiataloknak”. Ügyelő-
ként a próbafolyamat kezdetétől a pre-
mierig részt vesz a darabok megszü-
letésében, az előadások alatt pedig ő
szólítja színpadra a műszakiakat és a
művészeket az öltözőből, tulajdonkép-
pen az ügyelő irányítja az előadást.
„Még bele kell tanulnom, olyan techni-
kai részleteket is tudni kell, hogy ho-
gyan áll össze a zsinórpadlás, vagy mi-
ként mozgassuk a díszletet. Nem
tudom, van-e különbség a táncos
pálya felelőssége és e között. Mindkét
esetben csapatban dolgozunk, és itt
sem lehet hibázni” – szögezi le, és a
végén elárulja, egyvalami csábíthatná
el a színháztól, mégpedig egy kézi-
munkaüzlet. „Beguggolnék egy üz-
letbe a fonalak és a kötőtűk közé és
jelmezeket kreálnék” – mondja, s
megakad a szava: „Látod? Mégsem
tudok messze menni a színháztól,
még gondolatban sem.”
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Telt ház, óriási siker, szomorkás hangulat he-
lyett fergeteges lelkesedés, ami még az esőt
is visszatartotta – így összegezhető röviden
a Győri Nemzeti Színház hétvégi szereplése
a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Pest megér egy estet! – énekli minden idők egyik
legsikeresebb magyar filmjének győri, színpadi vál-
tozatában, a Csinibaba című darabban Manci, azaz
Bartha Alexandra. Minden bizonnyal a jövő évad-
ban még lelkesebben dalolja majd, hiszen óriási si-
kert aratott a társulat a fővárosban a 75 éves Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpadon múlt pénteken és
vasárnap. Mi az első előadást izgultuk végig, hogy
legyenek kegyesek az égiek a mintegy háromezer
fős nézősereghez, délutántól kezdve ugyanis folya-
matosan „jöttek-mentek” a zivatarok.

Kszel Attila, a darab rendezője a ’60-as évek han-
gulatát, a Ki mit tud? vetélkedők fénykorát vará-
zsolta a színpadra. Elsősorban az érzéseket, az em-
berséget mutatja be a zenés visszarévedésben,
hogy milyenek voltak apáink, anyáink, nagyszüleink,
mikor szerettek. A fülbemászó slágereket a Győri
Nemzeti Színház nagyzenekarának élőzenei kísére-
tével adták elő a színészek. „Csinibaba nevess
felém”, „Susu mennyország” – csak néhány ismert
sor, amit végigdalolt a közönség is. Forgács Péter

Győriek a Margitszigeten: a taps elűzte az esőt
igazgatóval énekelhettük: Kicsit szomorkás a han-
gulatunk máma, „Reszket a Szputnyik a tó vizén” –
írta újra az ismert slágert a Csankó Zoltán által ala-

kított Simon bácsi, a tömbbizalmi elvtárs, aki még
számos derűs percet szerzett a társulattal a publi-
kumnak. „Látják ezt a nézőtársak? Netán még szó-
rakoznak is?” – szólt ki a nézőknek.

„Ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád” –
énekelte Maszlay István, mikor megérkezett a vihar
szele, s nem sokkal rá a zivatar is. Ekkor egymás után

bukkantak fel az esernyők, néhány
tucat ember el is indult a nézőtérről. A
társulat jobbnak látta, ha abbahagyja a
játékot, azonban a közönség nem
hagyta ezt, az eső ellenére visszatap-
solta a győrieket a színpadra. A már em-
legetett égiek pedig megkegyelmeztek
az előadásnak, néhány perc múlva elállt
az eső. „Nagyon jó érzés volt győriként
ekkora sikert aratni Budapesten. A va-
sárnapi előadás végén pedig negyed
órán keresztül tapsoltak nekünk. Bán
Teodóra, a Szabad Tér Színház igazga-
tója az előadás után odajött hozzám, és
azt mondta, három éve nem látott ilyen
sikert a Margitszigeten” – mesélte lel-
kesen Kszel Attila.

Forgács Péter igazgató bízik benne,
hogy a budapesti szereplés idén is fel-
keltette a fővárosi közönség érdeklődé-
sét a győri színház iránt. Nem titkolt cél
a vendégszerepléssel felhívni a figyel-
met a következő évad országos szinten

is jelentős bemutatóira, így a Sakk című musicalre, a
Rigoletto opera bemutatójára, vagy a Mágnás Miska
operett-előadásra. Mert a Győri Nemzeti Színház na-
gyon sok estet megér.

Szélvédő csere akár önrész átvállalással,
teljes körű biztosítási ügyintézéssel.

Műszaki vizsga: 21.800 Ft
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló

A PETŐFI MESEKLUB az
Aranyhaj és a nagy gubanc
című amerikai animációs fil-
met mutatja be július 19-én,
pénteken 16 órától. A nyári
mozis program helyszíne a
belvárosi Petőfi művelődési
ház.  

DROZSNYIK ISTVÁN kortárs képzőművészeti kiállítása jú-
lius 12-én 17 órakor nyílik a Napóleon-házban. A 45. Nemzet-
közi Művésztelephez kapcsolódó, ÉLET-MŰ-RÉSZEK VIII.
című tárlatot Muladi Brigitta művészettörténész ajánlja a közön-
ség figyelmébe, majd Mindhalálig Művészet címmel perfor-
manszot mutat be Drozsnyik István, Drozsnyik Dávid, Drozsnyik
Ádám és Ördög László. Közreműködik Ézsiásné Nyári Piroska
és Pazdernik Erzsébet. Az ÉLET-MŰ-RÉSZ sorozat 1997-ben
indult azzal a céllal, hogy a művész az előző egy-két év anyagá-
ból válogatva, életművének egy-egy aprócska szeletét mutat-
hassa be. A kiállítás augusztus 31-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között látogatható. 

A VÁRKAZAMATA, a kőtár
épülete az árvíz okozta károk
miatt továbbra sem fogad látoga-
tókat. A belső helyreállításokat
követően, várhatóan szeptember
11-én, Győr első régészeti nap-
ján nyílhat meg a lapidárium.

H A J C I - H Ő -
SÉG. Fonalból
kisbárányos ka-
balafigurát, pa-
pírból varázsla-
tos képeslapo-
kat hajtogathat-
nak a szünidőző
gyerekek július
17-én 10 órától
délig a Gyer-
mekek Házában. 

KÍSÉRŐNK A HOLD. Elő-
adással egybekötött távcsö-

ves bemutató lesz július 17-
én, szerdán 20 órától a
Győri Egyetemi Bemutató
Csillagvizsgálóban. A táv-
csővel láthatóvá válnak a

Hold becsapódási kráterei
s egyéb látványos felszíni

alakzatai. A programon előze-
tes bejelentkezés alapján lehet

részt venni. 

A MODERN RAJZGYŰJTEMÉNY 1896–1946 címmel a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem Könyvtárának művészeti gyűjteményéből látható kiállítás az Es-
terházy-palotában augusztus 31-ig. A századelő mesterei közül többek között
Mednyánszky László, Réti István, Iványi Grünwald Béla, Zádor István, Nagy Ba-
logh János és Körösfői Kriesch Aladár lapjai láthatók. Az 1920–30-as éveket
Kmetty János, Márffy Ödön, Berény Róbert, Medgyessy Ferenc, Kernstok Károly,
Kádár Béla, Nagy Sándor, Diener Dénes Rudolf, Herman Lipót, Patkó Károly és
Varga Nándor Lajos munkái képviselik. A kiállítás utolsó generációjának névsora
is tiszteletet parancsol: Hincz
Gyula, Barcsay Jenő, László Gyula,
Borsos Miklós, Szabó Vladimir és
Gy. Szabó Béla. 

A VASILESCU-GYŰJTEMÉNY hétfő kivételével, naponta 10 és 18 óra kö-
zött tekinthető meg a zsinagógában. Vasilescu János, a Romániából származó,
Magyarországon letelepedett feltaláló és vállalkozó a hatvanas években kezdett
magyar képzőművészeti alkotásokat vásárolni. Gyűjteményét 2002-ig folyama-
tosan bővítette, majd 2004-ben Győrnek adományozta. A Vasilescu-gyűjte-
mény törzsét Ország Lili festményei alkotják, de láthatjuk többek között Korniss
Dezső, Schaár Erzsébet, Deim Pál, Nádler István, Victor Vasarely, Kassák Lajos,
Moholy-Nagy László, Kondor Béla, Martyn Ferenc, Medgyessy Ferenc és Pierre
Székely munkáit is. A hatvan évet átfogó kollekcióban az alkotások a magyar
művészet filozofikus vonulatát képviselik.  

NYÁRI TÁBOR. A Rómer Múzeum színját-
szótábora 10–14 éves gyerekeket vár augusz-
tus 5-től. A Mesevár tábor 6–10 éveseknek, a
fotó- és alkotótábor 12–18 éves fiataloknak
kínál elfoglaltságot augusztus 12-től. Informá-
ció és jelentkezés az artmuz.hu címen.

MACSKAFOGÓ. Bácsa művelődési
háza várja a szünidőző lurkókat július
17-én, szerdán 15 órától. Megnézhe-
tik a Macskafogó című magyar filmet,
majd a tesz-vesz játszóházban díszdo-
bozokat készíthetnek a gyerekek. 

A TIT JELKY EGYESÜLET július 14. és augusztus 18. között minden va-
sárnap 15 órától ingyenes ismeretterjesztő városnéző sétát vezet két órában.
Találkozás a vagongyári emlékhelynél, az Árkád mögött.
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• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: augusztus 12–24.
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk

külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD elôkészítôk a nyári nyelvvizsgákra
• 40 órás elôkészítô a júliusi EURO nyelvvizsgára
• Nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

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

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

JÚLIUS 13., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Történetek a nagyvilágból 
10:30 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:05 Gálakoncert a kulisszák mögött
13:35 A világörökség kincsei 
13:50 Lottózsonglőrök 
15:20 Berosált a rezesbanda 
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgó Szuper Kupa 

döntő (élő)
22:35 Muriel esküvője 
00:20 Nagyon zene 
01:15 Szemvillanás alatt 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Vadnyugati történet 
12:05 Gasztrotúra - extra 
12:30 4ütem 

13:05 Dilinyósok 
13:35 Dilinyósok 
14:05 Agymenők 
14:30 Eastwicki boszorkák 
15:35 A hős legendája 
16:35 Télapu 3.: A szánbitorló 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:10 Dr. Dolittle 2. 
21:45 Halálos fegyver 4. 
00:15 Nevem Sam 

04:20 Alexandra Pódium 
04:45 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
12:00 Babavilág 
12:30 Stílusvadász 
13:00 Én is menyasszony vagyok 
13:30 Doktorok 
14:30 Tequila és Bonetti 
15:30 A férjem védelmében 
16:30 Luxusdoki 
17:30 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Indiana Jones és az utolsó 

kereszteslovag 

21:55 Van Helsing 
00:25 Tisztességtelen ajánlat 
02:25 Astro-Világ Éjjel
03:30 Kalandjárat 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Magyar elsők 
06:45 Gyökerek 
07:25 Pecatúra
07:55 Századfordító magyarok
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Afrika világa 
12:40 A tévedés áldozata 
14:25 Önök kérték! 
15:20 Orient expressz 
16:40 Székely Vágta 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 A Pireneusok a levegőből 
19:05 A Hamis Izabella 
20:25 Futótűz 
21:15 A St. Louis-i lélek 
23:25 Kultikon + 
23:55 Dunasport
00:10 Törzsasztal 
01:05 Koncertek az A38 hajón 
01:55 Vers
02:00 Himnusz

JÚLIUS 12., PÉNTEK
M1
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
07:30 Noé barátai
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:50 Család csak egy van 
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Sose halunk meg! 
21:45 Szeretettel Hollywoodból 
22:15 Híradó
22:30 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:45 Munkaügyek - IrReality Show 
00:15 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:40 Gyilkos hajsza 
23:40 Totál szívás 
00:45 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 
02:05 Dilinyósok 

04:05 Segíts magadon!
04:30 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
21:40 S.W.A.T. - Különleges 

kommandó 
23:45 Jog/Ászok 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 S.W.A.T. - Különleges 

kommandó 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Csellengők 
09:30 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Európa egészsége 
13:05 Ezer Székely Leány Napja
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:15 Angyali érintés 
20:05 Vérvörös nyár 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Menetrendszerinti 

gyilkosságok 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Vers

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Credo 
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Pomodoro 
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
19:50 Fröccs 
20:45 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Pomodoro 
21:30 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
21:35 Fröccs 
22:30 Híradó
22:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Konkrét 
09:30 Pomodoro 
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 
             Fesztivál Győr 
09:50 Fröccs 
10:45 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna ism
19:00 Konkrét 
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Kitekintő 
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

RTL Klub, július 13., szombat, 10:10

Vadnyugati történet
Amerikai romantikus dráma

Jane Withersteent (Amy Madigan) kikö-
zösítéssel fenyegeti meg a közösség,
amiért nem hajlandó hozzámenni meg-
boldogult apja választottjához. Deacon
Tull (Norbert Weisser), a szégyenben
maradt üzletember és a város vezetői
minden férfit elüldöznek a nő mellől. Egy nap Lassiterbe (Ed
Harris), a rettegett banditába botlanak, aki megakadályozza
Jane egyik munkásának, Bernnek (Henry  Thomas) az elhur-
colását. A városban hamarosan háború robban ki, Lassiter
ugyanis a nő pártjára áll.

Duna Televízió, július 13., szombat, 19:05

A Hamis Izabella
Fekete-fehér, magyar krimi

Végh Márta tanárnő Vadász Ica tanítványát keresi egy budai
villában, de csak a főbérlőt, Paárnét találja ott holtan. Mint
azt a nyomozás kideríti, a bűntényt egy felbecsülhetetlen ér-
tékű bélyegért követték el, a Hamis Izabelláért. Egy maszek
fényképész keveredik gyanúba,
aki beismeri, hogy már előleget is
fizetett Paárnénak, mert meg
akarta venni a bélyeget és külföl-
dön akarta értékesíteni. Közben
Vadász Ica és Végh tanárnő is ma-
gánnyomozásba kezd...

Duna Televízió, július 12., péntek, 21:15

Menetrend szerinti gyilkosságok
Francia krimi

Larosiere felügyelő levelet kap
„ABC" aláírással, mely meghívó
egy leendő gyilkosság helyszí-
nére. Minden az írottak szerint
történik: az adott időben meg-
hal a csinos Aline egy A betűvel
kezdődő városban. Később egy
újabb levél érkezik, s a benne
írtaknak megfelelően egy B betűs város B betűs lakosa az ál-
dozat. Majd a C és a D következik a szörnyű sorozatban. 
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Fröccs (ism.) 
11:20 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Győr+ Sport
20:25 Híradó (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
20:55 Győr+ Sport (ism.)
21:50 Híradó (ism.)
22:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

JÚLIUS  16., KEDD
M1
05:25 A rejtélyes XX. század 
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:50 Család csak egy van 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 King 
21:55 Borgiák 
22:45 Híradó
23:00 A 69 centiméteres férfi 
23:50 Munkaügyek - IrReality Show 
00:20 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 

17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Az utolsó szamuráj 
00:35 Reflektor 
00:50 Remington Steele 

04:00 Aktív Extra 
04:25 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek
21:40 Ovizsaru 
23:55 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 Szent Iván napja 

JÚLIUS 15., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
07:30 Vágtass velem! 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Család csak egy van 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Régimódi történet 
21:10 Kékfény 
22:05 Borgiák 
23:00 Híradó
23:15 Aranyfeszt 2013
23:45 Az utolsó előtti út 
00:10 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Dr. Csont 
22:40 Dr. Csont 
23:40 Észvesztő 
00:40 Reflektor 
00:55 A Grace klinika 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
21:40 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Összeesküvés 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Monte Walsh: Az utolsó cowboy 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:05 Életkerék
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében
09:05 A kék madár nyomában 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:45 India és Nepál 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Havel polgártárs 
23:20 Sportaréna 
23:45 Koncertek az A38 hajón 

JÚLIUS 14., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Megkeresni az embert
09:50 Tanúságtevők
10:15 A sokszínű vallás
10:30 Metodista magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Isten Lelkének vezetésével
11:30 Útmutató
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:40 Telesport 
13:10 Az Andok országai 
14:15 Aki megölte Sherlock Holmest 
15:20 Van barátod? 
16:55 Apurablók 
18:20 Kultúránk az UNESCO-ban
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Éjszaka a parton 
21:55 Mennyei hang
22:50 Agora 
00:50 Sheryl Crow - A "100 Miles from 

Memphis" című album lemez-
bemutató koncertje a Pantages 
színházban 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Ízes élet - Mautner Zsófival
10:30 Teleshop
11:25 Gasztrotúra 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:30 Tuti gimi 
13:35 Tuti gimi 
14:35 Dr. Dolittle 2. 
16:30 Castle 

17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Segítség, gyereket várok! 
22:00 Erőszakik 
00:05 Portré 
00:45 Cobra 11 
01:45 Remington Steele 

06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy, Balatonfüred! 
11:35 EgészségMánia 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Kalandjárat 
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:35 Békétlen békítő 
15:35 Sue Thomas - FBI 
16:35 Nicsak, ki beszél most! 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 A házinyuszi 

22:00 Eden Lake - Gyilkos kilátások 
23:55 A halászkirály legendája 
02:25 Astro-Világ Éjjel
03:30 Napló 

04:50 Székely kapu 
05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Bernard Le Calloc'h, a 

„magyarbarát”
06:55 Afrika világa 
07:20 Új nemzedék 
07:50 Elfeledett magyar irodalom
08:20 Világ-nézet
09:10 Mag-erőmű - A búza és 

a kenyér története 
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Isten kezében 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Ízőrzők: Nagyszakácsi
12:50 A Hamis Izabella 
14:10 Hazajáró 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:20 A kegyelmes úr rokona 
16:30 Székely Vágta  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
19:55 Különös házasság 
21:35 Magyarok 
23:25 Dunasport
23:40 Világ-nézet

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:25 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 KultÓra 
20:35 Híradó (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:15 KultÓra (ism.)
22:10 Híradó (ism.)
22:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)                                      
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Kitekintő
11:05 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism)
19:00 Pomodoro (ism.)                               
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)             
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Fröccs (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.)                    
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Fröccs (ism.)
23:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:30 Angyali érintés 
10:15 Kisváros 
10:50 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Városrajzolatok - Budapest 
12:45 Velünk élő Trianon 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 A világörökség kincsei 
20:15 Robog az úthenger 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Thomas után 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Vers
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Kétnapos programok
Debreceni virágkarnevál ..............................................aug. 19–20. ....27.700 Ft/fő
Krk-sziget – Plitvicei tavak .........................................szept. 14–15. ....28.500 Ft/fő
Cesky Krumlov – Prága..................................................okt. 12–13. ....24.900 Ft/fő

Egynapos kirándulások
Boszorkányok vára és Graz..................................................szept.7 ......7.500 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában............................................júl. 21., aug. 18. ......5.600 Ft/fő
Lednice – Mikulov...............................................................aug. 11. ......7.500 Ft/fő
Cesky Krumlov – Hluboka ..................................................aug. 24. ....10.100 Ft/fő
Esztergom – Visegrád – Szentendre ..................................aug. 25. ......6.200 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában.......................................... júl. 21., aug. 18. ......5.600 Ft/fő
Bécsújhely – Puchberg – Semmering ...................................júl. 27. ......5.200 Ft/fő
Opatija – Irány az Adria! .......................................júl. 27., aug. 10. ... 12.900 Ft/fő
Klosterneuburg – Kreuzensteini vár – Tulln.........júl. 28., szept. 1. ......5.900 Ft/fő
Szlovénia gyöngyszemei ......................................................aug. 3. ....11.200 Ft/fő
Világörökségünk a Fertő-táj ................................................aug. 3. ......4.800 Ft/fő
Klagenfurt és a Wörthi-tó varázsa ....................................aug. 10. ....10.200 Ft/fő
Kecskemét – Ópusztaszer...................................................aug. 11. ..... 7.900 Ft/fő
Hollókő – Ipolytarnóc.........................................................aug. 17. ......8.000 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék .......................................aug. 31.,  okt. 5. ....10.300 Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád u. 51/b.
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

JÚLIUS 17., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Angi jelenti 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Család csak egy van 
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Gyilkosság 
21:45 Borgiák 
22:40 Híradó
22:55 Átok 
23:25 Átok 
23:55 Munkaügyek - IrReality Show 
00:25 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Szulejmán 
22:45 Szulejmán 
23:50 Reflektor 
00:05 Döglött akták 
01:10 A Grace klinika 

04:10 Super Car 
04:35 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
21:40 Hazugságok gyűrűjében 
22:40 Hazugságok gyűrűjében 
23:40 Én is menyasszony vagyok 
00:15 Ringer - A vér kötelez 
01:15 Tények Este
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 A jég fogságában 

06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Kultúra a nagyvilágból 
09:00 Táncvarázs
09:50 Angyali érintés 
10:40 Kisváros 
11:15 Robog az úthenger 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Voyager - A múlt titkai és 

legendái 
12:45 Az emlékezet helyszínei 
13:15 A világörökség kincsei 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:25 A lator 
23:15 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó(ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 KultÓra (ism.)
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Ráta 
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Ráta
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

JÚLIUS 18., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 A mi erdőnk
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria 
13:25 Vágtass velem! 
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:45 Elcserélt lányok 
16:25 Híradó Nyár 2013
16:40 Család csak egy van 
17:25 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szerelem és egyéb katasztrófák 
21:45 Az Este
22:20 Híradó
22:35 Borgiák 
23:25 Nemzeti Nagyvizit
23:55 Barangolások öt kontinensen 
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Revolution 
22:35 Revolution 
23:35 A rejtély 
00:40 Reflektor 
00:55 Infománia 
01:30 Remington Steele 

04:55 Magyarország, jövünk! 
05:00 Babavilág 
05:25 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:05 Családi Titkok 
21:05 Hal a tortán 
22:05 Utcai igazság 
00:05 Grimm 
01:05 Tények Este
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 A jég fogságában 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Ráta
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 A nő kétszer 
20:10 Híradó (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.)
20:50 A nő kétszer 
21:20 Híradó (ism.)
21:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Elfeledett magyar irodalom
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Gyökerek
09:15 Angyali érintés 
10:05 Kisváros 
10:40 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Afrika világa 
12:45 Földalatti történet 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Ismeri a szandi mandit? 
22:35 A Budapesti Fesztiválzenekar 

hangversenye a Művészetek 
Palotájából

00:25 Koncertek az A38 hajón 

Minden hétköznap 13–15 óráig

KÖZKÍVÁNATRA  

KÍVÁNSÁGMÛSOR
Adorján Andival!
Kérjenek dalt szeretteiknek,  ismerôseiknek,
vagy csak saját maguknak!

Hívja: 444-222
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szerző: gy. p.
fotó: mohai balázs/volt

Minden eddigi rekordot meg-
döntve 110 ezer látogatót von-
zott Sopronba Magyarország
legszerethetőbb eseménye, a
VOLT Fesztivál, melynek kon-
certjeit a világhálón is mintegy
egymillióan követték.

„Az elmúlt napokban és a zárás óta
hazai és külföldi rajongók százainak
posztjai és üzenetei biztosítottak ben-
nünket arról, hogy a VOLT valóban
Magyarország legszerethetőbb vidéki
fesztiválja. A rekordszámú látogató
mellett számunkra talán a legna-
gyobb örömöt az jelenti, hogy a VOLT
ma már láthatóan igazán kortalan
eseménnyé vált” – foglalták össze be-
nyomásaikat Fülöp Zoltán és Loben-
wein Norbert, a VOLT főszervezői.

A hazai sztárok is szívesen keresik
a rendezvényt, ennek jele, hogy töb-
bek között a Quimby, Ákos és a Pun-
nany Massif tagjai a fesztivál idejére
Sopronba költöztek, hogy mindvégig
élvezhessék a VOLT és Sopron adta
élményeket. 

kép és szöveg: gy. p.

A Gébert-Ulbert Project koncertjével
folytatódik a Viator jazz-vacsorák
programsorozat Pannonhalmán július
19-én 19.30 órakor az Apátsági Étte-
rem és Borbárban.

A zenekart 2011-ben, sokéves
együttzenélést követően alapította
meg Gébert Attila zongorista és Ulbert
Ferenc gitáros. Az együttes tagjai hiva-
tásos, fiatal zenészek, akik tehetségü-
ket az együttes munkássága mellett
számos videoklippel és lemezfelvétellel,
elismert hazai és külföldi művészekkel
közösen is bizonyították. Tanulmányai-
kat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem jazz tanszakán és az MZTSZ Kőbá-
nyai Zenei Stúdióban végezték. A
banda zenei nyitottságát a tagok legkü-
lönfélébb műfajokban való jártassága
fűszerezi. Repertoárjukban helyet kap-
tak a legkiválóbb blues-, jazz- és soul-
zenék igényes feldolgozásai, valamint
számos saját szerzemény is. A zenekar
keretei között a muzsikusok megvaló-
síthatják egyedi elképzeléseiket és igazi
csemegével szolgálnak az igényes
zenét kedvelő közönségnek. Koncert-
jeik igazi örömzenélések, ahol a freneti-
kus hangulat garantált.

Rekord: 110 ezren a VOLTon
Az idei VOLT koncertjeinek nagy

részét a Telekom a Ustream technikai
támogatásával élőben közvetítette,
négy nap alatt a világ számos pontjá-
ról egymillióan voltak kíváncsiak a
programra, közülük Jamie Woon és a
Hurts volt a legnépszerűbb az otthon-
ról fesztiválozók körében.

A „Sopron, a Csillagok Városa” pro-
jekt keretében idén 8 világsztár ve-
hette át a szervezők ajándékát, 1-1
közterületi széket, ef. Zámbó István al-
kotását. A Hurts, az Example, a
Queens of the Stone Age tagja, vagy

éppen a német világsztár, Sven Vath
igazán örömmel fogadta ezt a gesz-
tust, a székeket pedig hamarosan
Sopron közterületén vehetik haszná-
latba a helyiek és a turisták. 

Nagy sikerrel mutatkozott be a Tele-
kom VOLT Art műhely, ahol ismert kép-
zőművészek – többek között Magyarósi
Éva, Soós Nóra, Wahorn András, Győri
Márton és ef. Zámbó István – nem min-
dennapi robotokat készítettek a közön-
ség bevonásával. Ugyanitt másfél ezer
használt mobilból megépült a Telekom
megarobotja is, amely a környezetvéde-

lem fontosságára hivatott ráirányítani a
figyelmet. A távközlési vállalat legújabb
fenntarthatósági akciója keretében arra
buzdította a fesztiválozókat, hogy a ren-
dezvényre vigyék magukkal az otthon
elfekvő, régi mobilokat és tartozékokat,
amelyekből aztán új értéket nyerhetnek
az újrahasznosítás folyamán. Az alkotá-
sok hamarosan jótékony célú árverésen
találnak gazdára.

Ugyancsak a VOLT-on indult útjára
a legújabb webrádió, az OpenAir,
amely mostantól a legtöbb hazai fesz-
tivál ideje alatt is működni fog.

A fesztiválozók idén is sokat segí-
tettek azzal, hogy meglátogatták a
helyszínen működő véradó állomást.
A kilencedik éve sikeres program
ugyancsak rekordot döntött: a 600 je-
lentkező több mint 1500 emberen se-
gített azzal, hogy vért adott.

Örömzene a jazz-vacsorán
A koncertre való belépés a nagy ér-

deklődés és a helyek korlátozott száma
miatt kizárólag előzetes jegyvásárlással
lehetséges, amely egy köszöntőitalt is
tartalmaz. A győri városháza mellől
18.30 órakor autóbusz indul az étte-
remhez, majd a rendezvény után körül-
belül 22 órakor visszafelé. Előzetes
helyfoglalás a transzferre is szükséges.
Jegyek a Viator Apátsági Étterem és
Borbárban és a Bortársaság Győr üzle-
tében kaphatók.

A Gébert-Ulbert Project tagjai:
Pákai Petra – ének, Gébert Attila –
zongora, Ulbert Ferenc – gitár, Csiz-
más András – nagybőgő, Czirják
Tamás – dobok.
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MEGÉRINTŐ SZAVAK KÖNYVAJÁNLÓ

szerző: győr plusz

Vekerdy Tamás négygyerekes
apuka. Már ez elég ok lenne,
hogy megossza nevelési ta-
pasztalatait, mert családjában
is tapasztalta, milyen az, ami-
kor a káoszból rend születik. Kli-
nikai pszichológusként mindent
tud a gyermeki lélekről, példá-
zatait közérthető magyaráza-
tokkal ágyazza be a tudo-
mányba. Szeretné, ha a nevelés
nem görcsös akarás, hanem
könnyed kaland lenne, aminek a
labirintusában gyermek és
szülő együtt bolyong, mert
mindketten tudják, hogy közö-
sen kell végigjárni a gyakran út-
vesztőkkel nehezített pályát,
aminek a végén jókedv és élet-
igenlés a jutalma. A recept: tü-
relem, szabadon engedés és tá-
mogatás jó ütembe hangolva.

Az első fia 1979-ben született,
Anna lánya 1991-ben. Gyakorló
apaként hogyan tud megoldáso-
kat találni ugyanarra a problémára,
amik között mégis több mint egy
évtizednyi idő feszül? Mennyire
változott a szülői szerepe az első
és a negyedik gyerek között?

A sors különös kegyelme folytán
mind a négy gyermekünk közös, de ez
nem a mi érdemünk. Feleségem a
harmadik feleségem, de gyerekem
nincs is több, csak ez a négy, akik már
valóban felnőttek. Először három fiú
született, azután 1992-ben egy kis-

lány, amikor a legkisebb fiú is már 12
éves volt. Mivel kései gyerek volt,
megkérdezték a lányomtól kedvesen
a Duna-parton, hogy a nagypapáddal
vagy itt? De gondolom különösebben
ez nem zavarta őt. Ha azt kérdezi, ho-
gyan lehet generációkon átívelően
kapcsolatban állni a gyerekkel – nem

„Aki tökéletes anya akar lenni,
megőrül önmagától és a gyerekétől”

tudom. Természetesen mindazt vé-
gigcsináljuk gyerekeinkkel, amit min-
den más szülő. Bár mind a ketten gye-
rekpszichológusok vagyunk.

Oh, szegény gyerekek…
Igen, szegény gyerekek. Bár szent el-

határozásunk, hogy otthon
csak civilek leszünk, mert kü-
lönben a gyerekeink meg-
őrülnének tőlünk és mi is
megőrülnénk tőlük és önma-
gunktól. Volt olyan pszicholó-
gus kollégám, akin láttam ezt
a tünetet: a fia veszekedett a
lányával és ordítani akart,
ámde ő olvasta, hogyha a
gyerekre hirtelen ráordítunk,
az olyan, mintha rácsapnánk,
abortív rángások futnak le a
gyerek idegrendszerében,
ezért visszatartotta magát és
egész testében reszketve
ennyit mondott: Áááádám-
káááám, hányszor kértem,
hogy ne mondd ezt a Panni-
nak!!! Na ez szerintem na-
gyon rossz. Nálunk is volt,
hogy a testvérek veszeked-
tek, főleg a két nagyobbik.
Ezt ne mondja el senkinek,
de ilyenkor az a leghaszno-
sabb, ha az ember felordít,
hogy: kuss, takarodjatok a szobátokba
és ott öljétek meg egymást! Szóval az,
hogy a pszichológus otthon pszicholó-
gus legyen, higgadt, nyugodt, megfon-
tolt és átlátó – borzalmas lenne. Azt hi-
szem, ezt nekünk sikerült elkerülnünk,
de nem tudom, hogy válaszoltam-e arra,
amit kérdezett, vagy mellébeszéltem?

Amikor ösztönösen
reagál le apaként egy
nevelési szituációt,
utána nem fut át a szer-
verén, hogy úristen, de
hát én nem ezt írtam,
nem ezt tanítom...

Dehogynem. Az ember be-
megy a gyerek után és azt
mondja, hogy bocs, hülye vol-

tam, de te is olyan hülye voltál, hogy a
falra másztam tőled, úgyhogy ketten csi-
náltuk. Nagy tévedés azt hinni, hogy ezzel
a tiszteletemen ejtek csorbát. Ellenkező-
leg. Hihetetlen mértékben megerősíti a
gyerek bizalmát bennem. Felejthetetlen
emlékem: a református gimnáziumba
jártam, amíg meg nem szüntették egy-

házi segédlettel. Hozzá kell tennem, az
állam nem akarta államosítani, de az es-
peres felajánlotta és erőltette, hogy csak
vigyék. Szóval, ebből a Lónyai utcai refor-
mátus gimnáziumból rengeteg mara-
dandó emlékem van. Az egyik, hogy

hetes vagyok és látom a folyosóforduló-
ban, hogy jön az igazgató. Gyorsan be-
nyomom a gyerekeket a terembe, behú-
zom az ajtót, de ő hihetetlen sebességgel
megérkezik és hosszú orrú, finom bőrű
francia cipőjével egy óriásit rúg az ajtó
alsó, egyébként bádoggal védett részébe,
berobban és kitépi az ajtót a kezemből
azzal: „Hogy hívnak? Felírlak a fekete
könyvembe! Hogy képzeled, hogy behú-
zod előttem az ajtót? Mit kerestél a folyo-
són becsöngetés után?” Iszonyatosan le-
tolt, mire azt mondtam: „Igazgató úr, én
vagyok a hetes. Kint voltak még és pró-
báltam beterelni.”

„Te vagy a hetes?” – kérdezte.
„Akkor bocsánatot kérek tőled.” És
ahogy kimondta, ott helyben, a dü-
höngés tetőfokáról azonnal alászállt.
Kondói Kiss Józsefnek hívták, nem él
már. A tekintélye hihetetlen mérték-
ben nőtt meg és nemcsak előttem,
hanem az osztálytársaim szemében
is. Ehhez erő kell, ehhez nagyság kell,
hogy ott, helyben egy tévedést be-
valljak.

Az ehhez hasonlatos életese-
mények, amik lehetnek traumák
vagy sérelmek is, valóban eny-
nyire mély nyomot hagynak fel-
nőttként az emberben? Ezért kell
annyira vigyázni a gyerekekre?

Hát igen, mély nyomokat hagynak,
de azért nem olyan vészes a helyzet,
hogy hatvan évig cipelje az ember. Az
énerő csodákra képes. Az ember
ezeknek az élményeknek fölébe kere-
kedik, kidolgozza magából. Ha meg-
van a családban az érzelmi biztonság,
belefér az összeveszés, a kibékülés és
minden más érzelmi hullámzás. Vi-
szont azt hozzá kell tenni, hogy az élet
első két és fél, három éve valóban
döntő jelentőségű. Nemcsak husza-
dik század eleji régi, mélylélektani
pszichológiai felfedezések alapján
mondjuk ezt, hanem az új neurofizio-
lógiai kutatások fényében is. Ebben a
két és fél, hároméves korban képlé-
keny az idegrendszer, maradandó
nyomokat hagy minden történés. 

Nagyon sok nő „magától” ma-
napság képtelen arra, hogy
„anya” legyen, mert bár kocsit
vezet, síel, búvárkodik, céget
vezet, projekteket tervez, ami-
kor odaér, hogy születik egy gye-
reke, nem tudja, hogy miért sír,
mit egyen, jól alszik-e a gyerek
és elkezd szorongani. Ezzel rá is
dőlt az első dominó a gyerekre…

Hát igen, Kodály Zoltán is mondta,
mikor kérdezték, hogy mikor kell a zenei
nevelést elkezdeni, hogy a születés előtt
kilenc hónappal. Később ezt módosí-
totta és azt mondta, hogy talán még in-
kább az anya születése előtt kilenc hó-
nappal. És akkor így mehetünk vissza ki
tudja, meddig. Nagyon komplex kérdést
érintett, amit most megpróbálok leegy-
szerűsíteni. Hivatkozom a kilencvenes
évek végén zárult nagy kutatásra, ami
azt kérdezte, min múlik, hogy a gyereke-
ink boldogulnak-e az életben? Boldo-
gok lesznek-e az életben? A kutatás sze-
rint ehhez az iskolában megtanult anyag
maximálisan 18 százalékban tud hozzá-
járulni, 82 százalékban valami egész
máson múlik. Mi ez az egész más? Még
csak nem is a veleszületett értelmi intel-
ligencia, hanem az érzelmi intelligencia,
az EQ. Ez az érzelmi intelligencia pedig
a család által nyújtott érzelmi bizton-
ságba mélyeszti a gyökereit.

Az interjú teljes szövege a Megérintő szavak című interjúkötetben olvasható.
A könyv Győrben, a Baross úti Kalligráf Könyvesboltban kapható és interneten rendelhető.

A bocsánatkérés 
erősíti a gyerek 
bizalmát
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KÉZMŰVES BORTÖRTÉNELEM

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Pauszpapírból, saját fejlesztésű
technikával készít egyedi, kéz-
műves lámpákat Varga Katalin
győri képzőművész. Az olvasó-
lámpától az állólámpán át a
fény űző világítótestekig bármit
megcsinál, fantáziájának, alko-
tókedvének csak a biztonsági
előírások szabhatnak határt. 

Varga Katalin egyedi lámpái sokfelé vi-
lágítanak, a szűkös albérleti szobák-
ban ugyanúgy megtalálhatók, mint a
győri belváros kávéházaiban vagy
osztrák szomszédjaink elegáns szóra-
kozóhelyein. A történet úgy kezdődött,
hogy építész édesanyja otthon pausz-
papírra rajzolta terveit, s az anyag na-
gyon megtetszett Katalinnak. A kis-
lány játszani, kísérletezni kezdett,
megfestette, hasznossá tette a pa-
uszt. Egy napon megunt olvasólám-

szerző: gaál józsef
fotó: sz. t.

Nagy Róbertet leginkább bortörténészként
ismerhetik a győriek, a megyei levéltár bo-
rásznak sem utolsó, tudományos munka-
társa a múzeumok idei éjszakáján sokad-
szor állt közönség elé borvidékünket és bor-
kultúránkat népszerűsítő előadással.  

A megyei levéltáros a városi levéltárban mesélt a soko-
rói borokról, ami nem csak a két intézmény baráti vi-
szonya miatt van nagyon is rendben. A Bakony szőlő-
termesztésre alkalmas nyúlványai Ménfőcsanakig,
Szabadhegyig érnek, a nagyváros és a vidék boros kró-
nikáját ugyanazok az események és szereplők írták.
Nagy Róbert szerint a pannonhalmi dombvidék, a kis -
alföldi síkság és a Győrben összefutó folyók együtt te-
remtették meg azt a mikroklímát, ami a földművelés
kezdete óta szőlőtermesztésre ösztönzi az itt élő em-
bereket. A síkság és a dombvidék terményei a Duna-
kapu téren, a Rába-part piacain cseréltek gazdát, nem
véletlen, hogy már a kora középkorban jelentős vásár-
helynek számított a város. 

A bort Győr múltbeli lakói közül vélhetően a kel-
ták kóstolták meg először, de a szőlőművelésre
utaló legrégebbi leletek a római korból kerültek elő.
Akárhogyan is volt, a pannonhalmi apátság 1002-
ben kelt alapítólevele a tized alá eső termények
közül első helyen említi a szőlőt, amely a belőle szár-
mazó jövedelmek súlyát bizonyítja. Nagy Róbert
szerint a római katonák többnyire hozott bort ittak,
s még a 16. században sem termett annyi szőlő a
Sokoróalján, amennyi az apátság, a püspökség, a
város lakóinak, vendégeinek elegendő lett volna. 

Lámpák bűvkörében
pája helyett készített magának egy
újat, a saját elképzelései, tervei szerint.
Azt mondja Katalin, ezt a szakmát is-
kolában nem tanítják, a külföldi szak-
lapok, az internet, és persze a gyakor-
lat voltak a mesterei.

A kézműves hölgy díszítő-festő, majd
matematika-rajz szakon végzett. Sok
mindent kipróbált, kerámiával, textilfes-
téssel, kosárfonással, bútor- és épület-
restaurálással is foglalkozott. Ma már
csak két dolog érdekli, gyerekekkel pró-
bálja megszerettetni a képzőművésze-
tet, megismertetni az alkotás örömét, s
lámpákat készít, ami rendkívül időigé-
nyes elfoglaltság. Formatervezéssel kez-
dődik, Katalin a megvalósítás előtt min-
dig papírra veti gondolatait. Fontos tud-
nia, hogy kinek, hova, milyen célból ké-
szül a lámpa. Nem egyszerű, hiszen a
forma, a szín, a fény más és más nappal
és éjszaka, más egy fehér szobában és
más egy színes falú helyiségben. Szám-
talan titka van a tér és a világítótest har-
monikus kapcsolatának.

Katalin lámpái játékosak, ami néha
a formában, néha a színben érhető
tetten. Nem követ divatot, de az évsza-
kok változása nyomot hagy munkáin,
nyáron készülő tárgyai hidegebb szí-
neket, a téliek melegebbeket kapnak.
A lámpatesteket is maga készíti, a ki-
sebbeket rézből, a nagyobbakat ková-
csoltvasból hegeszti. Aztán jöhet a pa-
uszpapír megmunkálása, a főzés, a
festés, a speciális ragasztás. A bizton-
sági szabványoknak megfelelő elekt-
romos vezeték és fényforrás kiválasz-

tásához, beépítéséhez szakember ta-
nácsát kéri Katalin, bár a mai égők
már nem adnak le hőt a lámpaterve-
zők nagy örömére. 

A kézimunka a méretétől függően
egy hétnél is tovább tarthat, de a kéz-
műves szerint minden a tervezésnél
dől el. Varga Katalin minden egyes
lámpája egyéniség, olyan tárgy,
amelyből nincs még egy, s amely
nemcsak a fényre váró teret, hanem a
térben élő embert, leendő tulajdono-
sát is örömmel szolgálja. 

Győri bortörténelem 
A város polgárai korán rájöttek arra, hogy a kör-

nyező dombokon érdemes szőlővel foglalkozni. A gyü-
mölcs művelése, a bor termelése középkori értelem-
ben adómentességet élvezett, legalábbis kisebb ter-
hek sújtották, mint a szántóföldi gazdálkodást. Nagy
Róbert szerint 1390 környékén a hegyvám, a pecsét-
pénz, a tized, a kilenced, az együttes adóprés nagyjá-
ból a mai személyi jövedelemadó mértékének felelt
meg. A győrieket csak a törökök tudták kis időre elijesz-
teni vidéki birtokaiktól, de a püspöki adószabadság az
elhagyott szőlők újbóli művelésére ösztönözve gyor-

san helyreállította a rendet. Erről az adószabadságról
kapta nevét Szabadhegy.  

Győr belvárosában minden módos polgár háza bo-
rospincével épült, ide hordták a kész bort, vagy a pe-
csétpénzt megspórolva a szőlőt. Nagy Róbert a kuruc
időket felidézve mesélte el azt a történetet, amely sze-
rint Vak Bottyán, a dunántúli sereg fővezére engedélyt
adott a Habsburg-barát győrieknek a város elhagyá-
sára a szeptemberi szüretre. Ám volt egy kuruc kapi-
tány, aki a parancs ellenére lerohanta, levágta, vagy
váltságdíj reményében rabul ejtette a polgárokat. Vak
Bottyán hiába tiltakozott Rákóczinál, Bercsényinél a
merénylet ellen, s ezért mondott le fővezéri posztjáról.

Az 1760-as évekből már olyan számadások marad-
tak ránk, amelyek borkivitelről tanúskodnak, tehát a
győriek már többet termeltek, mint ittak. A reformkor
volt a város kereskedelmének virágkora, hajók tucatjai
érkeztek a Dunakapu térre, s a kocsmák fennmaradt
jegyzékei bizonyítják, hogy a helyiek és a katonák ren-
geteg bort fogyasztottak. Az 1880-as évekig, a filoxéra
pusztításáig Győr kocsmáiban kizárólag helyi bort mér-
tek. A szőlővész szülte hiány miatt hódíthattak teret a
balatoni és az alföldi borok, amelyek az ezredfordulóig
meghatározói is maradtak a városi fogyasztásnak. 

Nagy Róbert szerint Győrben, a folyók és a folyó
borok városában egykor még a német polgárok is
bort ittak. A helyzet a második világháború után vál-
tozott meg, az apátság elvesztette birtokait s megkez-
dődött a tömegtermelés, ami nem kedvezett az olyan
hagyományos, minőségi fajtáknak, mint a rajnai riz-
ling, a bánáti rizling, a Pannonhalma gyöngye és a le-
gendás tényői vörös, az 1937-es párizsi világkiállítás
nagydíjasa. Ebben, az utolsó nagy siker évében a ma-
gyarok átlagban, fejenként és évente 73 liter bort ittak
meg, ma csak  23 liternél tartunk. 
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Az idén tízéves győri Rába Quelle Él-
mény-, Termál- és Gyógyfürdőben egye-
dülálló lehetőséggel, 10 ezer forintos ak-
ciós áron vehető igénybe tizenöt alkal-
mas gyógykúra, négyfajta kezelésből.
Ehhez nem kell mást tenni, mint a fürdő-
orvoshoz időpontot kérni a gyógyászati
recepción, a 96/514-905-ös telefonszá-

mon, aki aztán az ingyenes vizsgálat
után kiírja a 15x4 kezelést, amelyek a kö-
vetkezők lehetnek: medencefürdő, gyógy -
 torna, gyógymasszázs, víz alatti vízsugár-
masszázs, iszappakolás, súlyfürdő.

A gyógyvíz egyébként alkáli hidro-
gén-karbonátos és enyhén jódos. A
gyógymedencék vize elsősorban ko-
pásos csont- és ízületi betegségek,
krónikus gyulladásos ízületi és izom-
bántalmak, csonttörések, balesetek,

szerző: fodor lászló
fotó: gy. p.

A közelgő Forma-1-es Magyar Nagy-
díj felvezetéseként ígér különleges ki-
kapcsolódást jövő hét végén a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ. A Győri
Fröccsnapokhoz kapcsolódó, Gáz-
fröccs elnevezésű programsorozat ez-
úttal ugyanis kizárólag a Forma-1 ku-
lisszatitkaival, érdekességeivel foglal-
kozik, természetesen a Mobilistól
megszokott interaktív, játékos formá-
ban. A száguldó cirkusz szerelmesei-
nek kötelező a program, hiszen Eu-
rópa egyetlen járműipari tudományos
játszóházában ötletes kísérletekkel
szemléltetik az F1 fizikáját, így a szél-
árnyékot vagy éppen a tapadást, rá -

adásul most ügyességüket is tesztel-
hetik az alkalmi pilóták. A játékos ked-
vűek egy távirányítású modellautóval
„végigszáguldhatnak” a Hungaroring
kicsinyített pályáján, egy F1-szimulá-
tor segítségével pedig bárki tesztel-
heti vezetői képességeit mesterséges
versenyhelyzetben is. Az pedig már
tényleg csak hab a tortán, hogy azok,
akik részt vesznek a Mobilis Forma-1-
napján, egy páros belépőt is nyerhet-
nek a Magyar Nagydíjra. A győri Felfe-
dezések Háza egyébként szakmai
partnere is a versenyt közvetítő Ma-
gyar Televíziónak, a vasárnapi futamok
felvezető műsorában vetítik annak a
sorozatnak az epizódjait, melyet az
MTV F1-es stábja Szujó Zoltán veze-
tésével forgatott a Mobilisben.

Forma-1-nap
a Mobilisben

Gyógyuljon
a fürdőben!

idegsebészeti, fokozott szaruképző-
déssel járó bőrbetegségek, krónikus
hörghurut és csökkent pajzsmirigy-
működés kezelésére alkalmas. A keze-
lések igénybevételével három gyó-
gyító, pihentető, szórakoztató órát tölt-
het el a Wellness Nívódíjas győri él-
mény- és termálfürdőben. 

A létesítményben külön figyelnek a
mozgássérültekre, akik részére az aka-
dálymentes közlekedés biztosított, to-
vábbá speciális beemelő szerkezet se-
gíti a vízbe jutásukat.

A nyári szezon alatt egyébként a
győri lakcímkártyával rendelkező ven-
dégek az önkormányzat támogatása
révén 50 százalékos kedvezménnyel
vehetik igénybe az árlistában szereplő
szolgáltatásokat. (X)

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények
óvodavezetői, magasabb vezetői beosztásaira: 

Bartók Óvoda 9024 Győr, Bartók B. u. 35/C
Bisinger Óvoda 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Gyárvárosi Óvoda 9027 Győr, Tinódi u. 3–5.
Kovács Margit Óvoda 9024 Győr, Répce u. 8/A.                  
Lehel Utcai Óvoda 9023 Győr, Lehel u. 7.
Márvány Óvoda 9025 Győr, Márvány u. 4.                  
Ménfőcsanaki Óvoda 9012 Győr, Horgas u. 21.
Nagybácsai Óvoda 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.                  
Sün Balázs Óvoda 9024 Győr, Örkény I. u. 4.                 
Szentiváni Óvoda 9011 Győr, Kör tér 23.                     

A pályázati kiírások részletesen megtekinthetőek a
www.közigallas.gov.hu, illetve a www.gyor.hu honlapokon.

A pályázatok beadási határideje: 2013. augusztus 25.
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További részletek:
www.gyorplusz.hu

koktélcsomag

Nyári ajánlatunk július 1-jétől július 31-ig érvényes!

Tévedés azt gondolni, hogy nyáron mindenki nyaral!
Juttassa célba hirdetését kihagyhatatlan ajánlatunkkal több csatornán,
és érje el hatékonyan üzleti partnereit!

-tól!

-at!

Husíto
a

´́ ´́

Mi lejegeltük

az
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GASZTRO  VEGÁN

Vegán saslik
Hozzávalók 4 adaghoz, de még

több is kijön belőle: Egy csomag füstölt
tofu kockázva, egy kisebb cukkini fel-
kockázva, 3-4 vöröshagyma (a színek
miatt lehet lila hagyma is) negyedekbe
vágva, kicsi padlizsán kockára vágva, 4-
6 paradicsom cikkekre vágva, 2-3 pap-
rika (lehet kaliforniai paprika is) koc-

kázva. A páchoz fél dl kókuszolaj, fél dl
olívaolaj, 1 dl szójaszósz, 5 ek. mustár, 8
ek. kethup, 4 ek. nádcukor. Fűszerek: ve-
gamix, himalája só, grillkeverék, őrölt
római kömény, őrölt koriander. Ha ke-
vésnek véljük, emeljük az adagokat. 

Állni hagyjuk ebben a pácban a pál-
cára feltűzdelt színes zöldségeinket
és a tofut úgy 20-30 percig, de nem
baj, ha pár óra lesz belőle. A grillsütőt

Vegán grillparti
felhevítjük, tepsire helyezzük a sasliko-
kat és olykor megforgatva megpirít-
juk. Lehet roppanósra és lehet puhára
sütni, ahogy nekünk tetszik.

Vegán „kaviár”
Hozzávalók 4 adaghoz: 2 bögre qui-

noa (kinwoa) gabona, dupla mennyi-
ségű víz, himalája só, 5 g alga, citrom.

Feltesszük a sós vízben főni a gabo-
nánkat, mint a rizst. Ha kész, picit hűlni
hagyjuk. Az algát összeturmixoljuk pici víz-
zel és fél citrom levével. Majd az algát és a
quinoát összekeverjük, így kapjuk a ten-
gerízű, kaviárra hasonlító gabonaszeme-
ket. Tetszőlegesen tálaljuk. A quinoa dél-
amerikai, több ezer éve fogyasztott étek.
Használjunk többféle gabonát, mert a
szervezetünknek nélkülözhetetlenek.  

Szejtán
Hozzávalók: Egy adag, 250 gramm

búzasikérből előállított búzahús (szej-
tán), ebből majdnem 1 kg lesz. A búza-
sikérport összekeverjük 3-4 ek. hima-
lája sóval, pici szódabikarbónával, vega-
mixszel, majorannával, majd 2-3 dl
meleg vízzel elkeverjük, amíg össze
nem áll, ez gyorsan fog történni, hamar
összeáll ruganyos bucivá. Így hagyjuk
10 percig pihenni, addig egy fazék vizet
felforralunk. Miután forr a víz, beletesz-
szük a szejtánbucinkat, 10 percet főz-
zük úgy, hogy közben forogjon. Ha kezd
dagadni, kivesszük és felszeleteljük ujj-
nyi vastagságúra, majd visszatesszük
őket a vízbe és kicsi lángon megfőzzük,
kb. 1 órán keresztül, néha megforgatva,
hogy mindenhol megpuhuljon. Ezzel
kész a sima búzahusink, ha kihűlt, kicsa-
varjuk belőlük a vizet és bepácoljuk a
saslikos pácba minimum 30 percig,
majd wokserpenyőben kevés kókusz-
olajon kisütjük mindkét felét. További le-
hetőségei: ledarálhatjuk, kiránthatjuk
vegán módra, felszeletelhetjük gyros-
nak, de a főzővizében eláll 5-6 napig is
hűtőben, valamint kicsavarás után le is
fagyaszthatjuk. Végtelen sok variációval
készíthetünk belőle bármilyen húspót-
lót. A sikérpor tömény búzafehérje, azaz
glutén, így erre érzékenyeknek nem
ajánlott.

Párolt zöldbab
Hozzávalók: 1 kg zöldbab, kókusz-

olaj, szójaszósz, wokserpenyő. 
Kis adagokban sütjük ki a babo-

kat, olyan 2 maréknyival számoljunk

minden egyes sütésnél. A forró
wokba öntsünk 1-2 ek. kókuszolajat
és 1 ek. szójaszószt, majd bele a
zöldbabot. Két fakanállal állandóan
forgatva picit barnára, de mégis ro-
pogósra pirítjuk. Miután kisütöttük
mindet, tálalhatjuk is.

Fahéjas barackos lepény
Hozzávalók: Egy kisebb tepsi,

17x32-es. Teljes kiőrlésű tönkölyliszt-
ből szükségünk lesz 2 bögrényire,
nádcukorból 1 bögrényire, 1 csomag
foszfátmentes (bioboltban kapható)
sütőporra, 1 bögre növényi joghurtra,
2 ek. almaecetre, 1 dl kókuszolajra,
pici szegfűszegre, 1 mk. vaníliaporra,
késhegynyi fahéjra, 1 kg megtisztított
barackra elfelezve. A sütő 185 fokos
legyen. 

Egyik tálban a száraz hozzávalókat,
egy másikban pedig a nedves hozzá-
valókat keverjük el, majd a szárazhoz
vegyítjük fakanállal, hogy jó sűrű le-
gyen. A barackokat a kivajazott tep-
sibe vágott felükkel lefelé elhelyezzük,
ráöntjük a tésztát, elrendezzük és 30-
40 perc alatt megsütjük. Picit hűl,
majd felkockázzuk és tálaljuk.

Ki szereti a grillpartikat? Mindenki! A nyár legjobb programja, amit otthon, barátoknál, de még céges ren-
dezvényeken is megejthet bárki. Ha akad segítségünk, olyan hamar az asztalunkra kerülnek az ételek, hogy
a sütinknek nem lesz ideje kihűlni...  És ha nem fogyasztunk semmilyen állati terméket, mit lehet enni? Sok
mindent! Ha ügyesen válogatunk, akkor finom és tápláló lesz a végeredmény. És hogy mi kell hozzá? Ga-
bona és sok-sok zöldség. A repertoár: tofus zöldséges saslik, vegán kaviár, párolt zöldbab, sült szejtán, a
desszert pedig Stőhr Gréta egyik finomsága, kicsit átgondolva. Kérem, tartsanak velem, szeretettel főz-
zünk együtt, most is!

Györkösné
Boros Györgyi,

a VegaVillám
Főzőklub

háziasszonya,
vegán

hobbiszakács

Fotó: Marcali Gábor
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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 megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@
gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése:
„Miért pont a mi csónakunkkal takarékoskodnak?” Nyertes: Csörgits Kálmán
(Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
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++++

2 3 7 5
6 4

8 1 6
4 2 5 6 1

7 1
6 8 4 9 2

6 3
6 2 8 1

8 6 3 9 4

6 2 7
3 2 8

2 6 4 9
9 7 2 8

8 6 3 9
7 5 9 2 4

3 2 1 5
4 5 3

2 4 6 7 3 8
5 6 2 7

1 7 8 2 6
5

6
9 2 8 3

9 4
9 8 7
4 7 6

M
eg

fe
jté

se
k

236754189
158396472
749281536
425863791
973512648
681479325
597148263
364925817
812637954

689271543
174953628
352864917
936725481
548319762
217486359
765198234
893642175
421537896

246179358
893562147
175438269
382615794
714893625
659247813
531986472
968724531
427351986

Vasútfejlesztés
Kápráztat

Nemesít

Sportág

1

A

Szövetség

Fluor

2

Római
50

Gaál

Beszél a 
kecske

Afrikai
rezer-
vátum

Görög
oroszlán

Zabál

Tele-
sport

Kötőszó
Benyomás

Ábel
bátyja
Dunai
város

Balatoni
falu

Javít, 
szabá-

lyoz

Próba

Női név

Telefon
atyja

!

Moraj

Kárt
okoz

Színes
fiúnév

Kis ház

O

Funkció

Keresztül

Szöszölő
erdő

Melasz-
moslék

Cimbora

Csermely

Ütőlap

Létezik

Szignál

Felsőfok

Torna-
mutat-
vány

Magad

Csepp-
folyós
anyag

Kincs
Testrész

Ülőke

Indián
Mócsing
Ismétlés

Hamis

Maugli
farkasa

Nyújt

Juttat

Nitrogén
vegyjele

Pénztár



szerző, fotó: pannon-víz

Közel tíz négyzetméteren sza-
kadt be az úttest Győrben, a
Munkácsy utcai körforgalom-
nál. Hatalmas üreg tátongott az

úttest alatt, csak a szerencsén
múlt, hogy nem történt na-
gyobb baleset. Éppen egy öt-
tagú család autója alatt szakadt
be az út, de a lendület tovább-
vitte a gépjárművet, nem ma-
radt az üregben. Ez a harmadik
súlyos csatornameghibásodás,
ami az árvíz számlájára írható.

Szombaton délután Győr
egyik legforgalmasabb csomó-
pontjában kellett a forgalmat új-
ratervezni, mindezt úgy, hogy a
Győrkőcfesztivál miatt a Rába-
kettős híd is kiesett a forgalom-

ból, továbbá a révfalui hídon is
félpályás lezárás volt érvény-
ben. Viszonylag kevés szenny-
víz folyik ezen a csatornán, a
szennyvízelvezetést átterheltük
másik vezetékekre. A közelben

húzódó Bajcsy-Zsi-
linszky utcai főgyűjtő
csatorna sértetlen, né-
hány éve építették újjá.
Kedden délutánra elér-
ték az építők a sérült csa-
tornát, már látszott a
hosszirányú repedés a
betoncsövön. A betonve-
zeték összeroppant az
árvíz és a fakadóvizek mi-

atti talajmozgások következté-
ben. A javításnál várhatóan 8-
10 méter csatorna cseréjére
lesz szükség. A technológiai fo-
lyamatokhoz előírt kötési idő-
ket szigorúan be kell tartani, rá
kell szánni az időt a javításra,
amely várhatóan hetek múlva fe-
jeződik be. Mindent elkövetünk
azért, hogy a közeljövőben itt ne
ismétlődjön meg egy hasonló
meghibásodás, hiszen az árvízi
védvonaltól néhány méterre va-
gyunk, és hatalmas forgalom
terheli ezt a csomópontot. 

zett. A helyes válaszok: a vízto-
rony antenna nélkül 42 méter
magas, a felső víztartályba 400
m3 víz fér, 237 lépcső vezet fel a
tetőre és 2004 óta működik a
szabadhegyi víztorony. A nagy
sikerre való tekintettel egy őszi
hétvégén ismét megnyílnak a
víztorony kapui. 
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

kép és szöveg: pannon-víz

Több mint hatszázan látogattak
el a szabadhegyi víztoronyba a
Pannon-Víz Zrt. idei nyári nyílt
napjára. A jó időben remek volt
a kilátás, a látogatók víz-citrom-
jégkocka koktél mellett gyö-
nyörködtek a nyúli és a bakonyi
hegyekben, láthatták, milyen
hatalmas területet foglalnak el
az Audi új épületei. Az idei új-
donság a lépcsősoron elhelye-
zett fürdőtörténeti kiállítás volt,
a víziközmű terepasztal, a Har-
csás-féle falikútgyűjtemény
már megszokottnak számít. A
látogatók közt kisorsoltak egy
szódagépet, a szerencse ezúttal
Bánné Kiss Gabriellának kedve-

szerző: győr-szol
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Szol Zrt. munkatársai ezekben
a napokban végzik a városban a bal-
esetveszélyes fák kivágását. A szolgál-
tató az év során folyamatosan figyeli a
növények állapotát, az elöregedett,
beteg, kiszáradt fákról nyilvántartást
készít, amit kiegészítenek a lakóktól,
közös képviselőktől, önkormányzati
képviselőktől érkező észrevételekkel.
Ez alapján vágják ki a már veszélyt je-

lentő növényeket elsősorban kézi
vagy motoros fűrésszel, magassági
ágvágókkal, de a nehezen elérhető,
nagyobb magasságban lévő ágak el-
távolításához kosaras autót is igénybe
vesznek. Idén több mint 150 fa eseté-
ben volt szükség balesetmegelőző be-
avatkozásra, részben kivágásra, rész-
ben gallyazásra. A kivágott fákat a
szolgáltató nem köteles pótolni, ezt
csak a nem balesetveszély megszünte-
tése miatt végzett beavatkozás esetében
írja elő jogszabály. Ennek ellenére ahol
szakmailag indokolt, ez megtörténik, a
társaság a hatósági határozat alapján
előírt pótlási kötelezettséggel együtt
évente több száz fát ültet Győr területén.

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

Közösségi összejövetelt, kötetlen eszmecserét tar-
tottak az elmúlt hét végén a győri vásárcsarnokban
helyet bérlő kereskedők és őstermelők. Ahogy azt
Szakács Zsoltné Orsolya, az esemény egyik szerve-
zője elmondta, azzal a céllal kezdeményezték az
összejövetelt, hogy a napi munkából kiszakadva, kö-
tetlenül lehessenek együtt, beszélgethessenek, is-
merkedhessenek a kollégák. 

A szép számmal megjelent árusokat a vásár-
csarnokot működtető Győr-Szol Zrt. nevében
Rotter Zsolt vagyongazdálkodási üzletágvezető
és helyettese, Tokay Péter köszöntötte, majd fel-
lépők szórakoztatták a közönséget. Eközben fő-
zőverseny keretében készültek a különböző fi-
nomságok, a résztvevők ellátásához alapanya-
gokkal és eszközökkel járultak hozzá a cégek: a
kenyeret a Bedő Pékség, a zöldséget Szakács

Zsoltné és Markó Vendel, a húst a Széles Hús-
bolt, a kedvezményes árú italokat a Sza-Sze
Cuve biztosította, a rakodásban és takarításban
a Re-Mo-Tisz Kft. segített.

A családi nap egyúttal jótékonysági rendez-
vény is volt, hiszen az árusok gyűjtést rendeztek,
s az önkéntes felajánlásokból befolyt közel 80
ezer forintot átadták a győri Anya-, Csecsemő-
és Gyermekotthon vezetőjének. Vargáné Réti
Edit igazgató asszony megköszönte az ado-
mányt, melyet az otthon lakói életkörülményei-
nek javítására fordítanak. 

A Győr-Szol Zrt. tulajdonában
álló, 9024 Győr, Kálvária u. 4–10.
szám alatti telephelyen 120 m2

konferenciaterem hosszú távra
kiadó.

Bérleti díj: 1200 Ft+áfa/m2/hó.
Érdeklődés: 96/50-50-53

Kiadó terem 

Sikeres volt a nyílt nap

Kivágják
a kiszáradt
fákat

Még hetekig tart a javítás

Jótékony
piaci árusok



Győr-Nádorvárosban,
a Zrínyi utcában, a Leier City Cen-
ter szomszédságában eladó egy
53 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, vi-
lágos, jó elrendezésű lakás. A nagy
konyha mellett kamra és gardrób-
szoba is rendelkezésre áll. Az in-
gatlan felújított, műanyag ablako-
kat, új fűtésrendszert, turbós ka-
zánt kapott. Kocsibeálló az udva-
ron található, a lakáshoz nagy
pince és padlásrész tartozik. A 11
lakásos, téglaépítésű társasház is
felújításon esett át néhány éve, új
cseréptetőt kapott, és átfestették.
Irányár: 15,6 millió Ft.

Érdeklődni lehet:
06-20/284-3398

SZOLGÁLTATÁS

Masszázs Kuckó Győr. Kellemes
stresszoldó kikapcsolódás – Re -
lax, irodai masszázs, sómasz-
százs. 96/247-574, 30/440-3229

Pedagógus házaspár kisgyer-
mekek vagy idős nénik-bácsik felügyeletét vál-
lalja. 30/538-4376, 96/412-076

FURGON- ÉS SZEMÉLY-
GÉPKOCSI-KÖLCSÖNZŐ
06-70/314-0157, 06-70/
315-9210 WWW.FURGON-
KOLCSONZES.HU

Megszabadulhat az allergiá-
tól véglegesen, két hét alatt! Időpont-egyez-
tetés: 70/9340-205

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

Külső szigetelést, szobafes-
tést, mázolást, gipszkartono-
zást vállalunk elfogadható
áron, garanciával. 20/6298-769

Lakatosmunkák! Keríté-
sek, kapuk, biztonsági rá-
csok, korlátok stb. készí-
tése, javítása, karbantar-
tása. Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

Gépi földmunka, alapásás, te-
reprendezés kedvező áron, Győrben és környé-
kén. Hétvégén is! 30/356-6163

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848

Homokszórás, porfestés: 
- acél- és alufelnik
- biciklivázak
- kerítések, acélszerkezetek
30/834-9978, 96/435-267
www.mafem.hu

EGYÉB

Középkorú, győri hölgy takarítást
vállal. Feleslegessé vált dolgait nagyon szívesen el-
fogadnám, szükségem lenne rá! 20/211-7884

BABAKOCSIK, kiságyak, járókák, autó-
és kerékpárülések, bébikompok, márkás játékok,
babakellékek ADÁSA-VÉTELE (kp-ért is). MINI
BIZI, Győr, Déry T. u. 16. 06-20/918-0643

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

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat, ezüst-
tárgyakat! Németh Csaba, 20/937-9671.

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 e Ft), Új SZOC-
POL, támogatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés. Tel.: 20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjtemé-
nyeket, képeslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket, kitüntetéseket,
könyveket, egyéb régiséget vásárolok gyűjte-
ményembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

Lomtalanítást vállalok, in-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
legessé vált holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
ványelfogadása és beváltása. Tel.: 70/564-2280. 

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat
vagy vágni valót, jó áron. Tel.: 20/497-9197 

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hő-
szigetelt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós
lakásomat elcserélném győri, 1,5-2 szobás,
44–49 m2-es, összkomfortos önkormányzati
lakásra. Tel.: 70/633-4773

INGATLAN

Balatonalmádiban eladó kétszin-
tes ikernyaraló egyik része. A nagy strandtól
700 m-re, 75 m2-es, két és fél szobás, beren-
dezéssel, kis kerttel, terasszal, kocsibeállóval.
Irányár: 11,9 M Ft. 20/327-8603

Keszthelyen 2 szobás apartman strand-
hoz közel, teljes berendezéssel, 6,2 M forintért
eladó! 96/319-468

Győri színháznál 2 emeletes, java-
részt irodás, patinás társasház I. emeletén
külön bejáratú, 103 m2-es, jó állapotú lakás
tulajdonostól eladó vagy csendes vállalkozás-
nak kiadó. Jó elrendezésű, távfűtéses (ennek
ellenére kedvező rezsijű), parkettás, járóla-
pos. Parkosított udvar és teremgarázs-bér-
lési lehetőség! Azonnal költözhető! Érd.:
20/3668-480

Győr belvárosában 60 m2-
es helyiség kiadó. Érdek-
lődni: 70/218-9408

Komfort nélküli lakhatást biztosítok udvari
munkáért! Tel.: 30/997-6773

OKTATÁS

Matematikából, fizikából pót-
vizsgára és őszi érettségire felkészítést válla-
lok Nádorvárosban. 96/320-548 vagy
20/432-7787.

Korrepetálás: matematika, fizika,
kémia, általános és középiskolásoknak!  Pót-
vizsgára felkészítés nyáron
is! Tel.: 30/928-7711.  nmnmnm@index.hu
Tanár házaspár matematikából, fiziká-
ból, elektrotechnikából általános és középisko-
lásokat pótvizsgára, pótérettségire felkészít!
Tel.: 96/412-076, 30/538-4366

Angol nyelvi tábor Győrben, magya-
rul is beszélő amerikai házaspárnál! 15 ezer
Ft/hét, napi háromszori étkezéssel!  Tel.:
20/418-0181

ÉPÍTŐANYAG
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APRÓ HIRDETÉS

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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

MESTER-GÁZ KFT.
9022 Gyôr, Újkapu u. 1–3. Nyitva tartás: 7.30-16 óráig
Tel.: +36-20/946-1511, 96/335-443 mestergaz@mail.kabelnet.hu    

A Zepternél új munkatársaink napjainkban
is gyorsan és sikeresen tudnak elindulni,
nyugat-európai szintû jövedelemre
tehetnek szert és vezetôvé válhatnak.

• 25 éves nemzetközi cég
• Ingyenes alap- és továbbképzés 
• Kiemelkedô kereseti lehetôség

Éljen Ön is olyan életet, amilyet megálmodott,
csatlakozzon a Zepter csapatához még ma!

Jelentkezzen fényképes önéletrajzzal
a zepter.gy@gmail.com-on.

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

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80
éves korig, BAR-lista
nem akadály
– alkalmazottaknak, min.
6 hónapos munkaviszony
szükséges
20/922-3330

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri ETO FC harminc év után
ismét az első számú európai ku-
pasorozatban lép pályára szer-
dán 20.30 órakor. A zöld-fehérek
a Debrecen elleni Szuperkupa-
mérkőzéssel készülnek a Bajno-
kok Ligája selejtezőjére. 

Lezárult a magyar bajnok Győri ETO
FC felkészülése, az utolsó edzőmérkő-
zést szerdán a román bajnokság
ezüst érmese ellen játszották a zöld-fe-
hérek. Pintér Attila együttese egy
rendhagyó, százhúsz percig tartó ösz-
szecsapáson 2–1-re legyőzte a C.S.
Pandurii együttesét. Szombaton már
tétmérkőzés vár a győriekre, akik
20.30 órakor a fővárosi Puskás Fe-
renc Stadionban lépnek pályára a
DVSC elleni Szuperkupa-mérkőzé-
sen. Pintér Attila vezetőedző elmond -
ta, csapata mindent elkövet, hogy az
ETO megszerezze története első Szu-
perkupáját. 

Ezt követően a legrangosabb euró-
pai kupasorozatban fut ki a zöld
gyepre a bajnokcsapat, a Győri ETO
FC szerdán 20.30 órakor a Maccabi
Tel-Aviv együttesét fogadja a Bajno-
kok Ligája második selejtezőforduló-
jában. A mérkőzésen az osztrák Mar-
kus Hameter fújja a sípot, a 33 éves
bankár 2009 óta vezet hazája élvona-
lában, 2012-ben lett FIFA-kerettag.
Ez lesz a második nemzetközi kupa-
meccse, az előző szezonban egy Pju-

Kezdődik a nagy európai kaland
nik Jereván–FK Zeta meccsen műkö-
dött közre. A találkozót a július 23-ai
visszavágóhoz hasonlóan az M1 élő-
ben közvetíti. 

Az ETO negyedszer indulhat az
első számú európai kupában, az
1992-ig Bajnokcsapatok Európa-ku-
pájának (BEK), azóta Bajnokok Ligájá-
nak nevezett sorozatban. Az 1964/65-
ös szezonban a csapat egészen az
elődöntőig menetelt, sem előtte, sem
utána magyar klub ilyen jó eredményt
nem ért el. Az 1982/83-as idényben
az első forduló rögtön a végállomást
is jelentette a zöld-fehéreknek, míg
egy évvel később a második fordulóig
jutott az együttes. Az újabb szerep-
lésre harminc évet kellett várnunk, re-
mélhetőleg ezúttal sokáig folytatódik
az európai kalandozás. A klub minél
több szurkolót vár a lelátóra a törté-
nelmi mérkőzés alkalmából, azonban
felhívjuk a figyelmet a sportszerű buz-
dításra. A nem odaillő megnyilvánulá-
sokat keményen szankcionálja az
egyesület, de remélhetőleg erre nem
lesz szükség.

A csapat két új játékossal egészült
ki a Bajnokok Ligája első selejtezőkö-
réig, Leandro Martinez és Rafe Wolfe
érkezéséről már korábban beszámol-
tunk. Rajtuk kívül egy kameruni válo-
gatott védekező középpályással is
megegyezett a klub a folytatásról, de
az osztrák Admira Wackertől érkező
Patrick Mevoungou a Maccabi ellen
még nem léphet pályára. Játszhat vi-
szont Marek Strestik, akinek október
15-éig szóló eltiltása a nemzetközi

mérkőzésekre nem érvényes. Pintér
Attila ezúttal nem ülhet a kispadon, a
vezetőedző 2010-ben összeszedett
eltiltását kénytelen letölteni. További
hír a csapattal kapcsolatban, hogy

biztosan nem lesz az ETO játékosa
sem Kevin Vinetot, sem Lázok János,
Zámbó Bence pedig tavalyi kölcsön -
adása után végleg Kaposvárra igazolt.
Windecker József és Kiss Máté to-
vábbra is Győrött készül a következő
szezonra. 

„Amit terveztünk, elvégeztük a nyá-
ron, a csapat becsülettel tette a dolgát
még harmincöt fokos hőségben is.
Szerettünk volna javítani a csapatjáté-
kon, ez részben sikerült is, de mindig
van mit tanulni” – értékelte Pintér At-

tila az előszezont. „Az új igazolások
erősítést jelentenek, Wolfe évek óta
Magyarországon játszik, így tudjuk,
mire képes. Martinez jól mutatkozott
be a Honvédban, nekünk is nagy erős-

ségünk lehet. Mevoungouról jó véle-
ményeket hallottunk, dinamikus já-
téka sokat segíthet a középpályán.
Szerettünk volna még egy csatárt is
igazolni, erről most sem tettünk le, de
minőséget keresünk, nem olyan fut-
ballistát, akivel csak többen lennénk.
Úgy gondolom, megfelelően felkészül-
tünk a Maccabiból, bizakodó vagyok,
még ha nehéz feladat előtt is állunk.
Ugyan nem ülhetek a kispadon, de
bízom benne, a játékosok átérzik, mit
jelent a klubnak ez a mérkőzés.”

Az Audi Hungaria Motor Kft. húszéves fennállásának
alkalmából augusztus 11-én a Bajnokok Ligája-győz-
tes Bayern München érkezik Győrbe. Az előző szezon-
ban triplázó bajorok és a Győri ETO FC mérkőzését a
tervek szerint 17 órakor rendezik az ETO Parkban. A
találkozó bevételét futball-utánpótlásra és szociális
projektekre fordítják a régióban. 

„Nagyon örülünk, hogy sport iránti elkötelezettsé-
günk keretében izgalmas órákat kínálhatunk a futball-
rajongók számára. A Győri ETO FC hivatalos partne-
reként a sportág fejlődéséhez és a csapat sikeréhez is
hozzájárulunk“ – mondta Thomas Faustmann, az Audi
Hungaria ügyvezető igazgatója. 

„Óriási dolognak tartom, hogy egy Bajnokok Ligáját
nyerő együttes komplett csapatával érkezik Magyaror-
szágra” – nyilatkozta Pintér Attila vezetőedző. „Nem
tudom, hogy ennyi válogatott és BL-győztes játékos, il-
letve ilyen magasan jegyzett klubcsapat mikor járt leg-
utóbb hazánkban, de abban biztos vagyok, hogy a Győri
ETO FC mellett ez az egész magyar labdarúgás számára
fantasztikus hír. Azt gondolom, nemcsak azoknak a szur-
kolóknak nagy öröm ez, akik a Bayern Münchenért ra-
jongnak, hanem mindenkinek, aki szereti a futballt.”

Győrbe jön a Bayern München
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NAGY NYÁRI SHOW

a VIDRA Úszóiskolában
Napközis úszó- és sporttábor!

• Az újra megnyíló gyôri
strandon 5 éves kortól

• Minden hétfôn indul,
heti turnusokban,
07. 15. és 08. 09. között
naponta 7.30—16.15-ig 

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, futball-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aero-
bik, vízitorna, játékos vetél-
kedôk, színes krétás rajzoló-
verseny, sport, sport, sport...
ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS!
Rossz idô esetén a sport-
foglalkozások teremben
történnek.

Jelentkezés: hétfôn,
szerdán és pénteken 16—18
óra között a gyôri sátoros
fedett uszodában, illetve
szabad hely esetén tábor-
kezdésnél.

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc (ügyvezetô) 96/322-657; 30/272-2064 Kovács Aliz (szervezô) 70/947-9409

www.vidrauszoiskola.hu

A Győri Audi ETO KC évzáróján Ke-
lecsényi Ernő, a klub elnöke a csa-
pat szurkolói egyesületének vala-
mennyi tagját megjutalmazta egy
emlékéremmel. A triplázó együttes
összes tagjának aláírása szerepel
az érem hátulján, amely a rajta sze-
replő felirat tanúsága szerint a leg-
jobb szurkolótábornak járt ajándé-
kul. A játékosok és az edzők nem
győzték hangsúlyozni, mekkora
szerepe volt a szurkolóknak abban,
hogy idén végre felértek a csúcsra,
a klub pedig ezzel a kedves gesz-
tussal fejezte ki köszönetét a fanati-
kus és Európa-szerte elismert
drukkereknek. 

A bajnoki ezüstérmes Hat-Agro UNI
Győr csapata az A-csoportba került a
női kosárlabda Euroliga 2013/14-es
sorozatának müncheni sorsolásán.

A zöld-fehéreknek öt kemény ellenfél
jutott, Fűzy Ákos megfiatalított együt-
tese a címvédő orosz Jekatyerinburg,
a francia Bourges, a szlovák Good An-
gels Kosice, az olasz Schio és a török
Kayserispor gárdájával találkozik
majd. A sorozat november 6-án kez-
dődik és az április 7–13. között meg-
rendezendő Final8 küzdelmeivel zárul.

David Madrid lett
a Rába ETO edzője
A spanyol Caja Segovia ko-
rábbi sikeredzője, David
Madrid lett a Rába ETO fut-
salcsapatának új vezetőed-
zője és szakmai igazgatója.
A klub kettő plusz egy éves
szerződést kötött a honfitár-
sát, Marcos Angulót váltó
szakemberrel. 

„Május közepén szóban
már megállapodtunk Da-
viddal, de ekkor még szer-
ződés kötötte a spanyol
bajnokság meglepetéscsapatához, a Caja Segoviá-
hoz. Nagyon hosszú és idegőrlő volt ez a másfél hó-
napos várakozás, de remélem, megérte. Személyé-
ben nemcsak Spanyolország egyik legtehetsége-
sebb edzője érkezik a csapathoz, hanem egy olyan
edző, aki képes a legnagyobbakat is legyőzni, többek
között ezért esett rá a választásunk. David szakmai
igazgató lesz, ő fogja irányítani a szakmai munkát a
legkisebbektől a legnagyobbakig. Nagyon sokat se-
gíthet álmaink, céljaink megvalósításában. Köszö-
nöm kollégáimnak az elmúlt időszakban végzett
munkát, mert be kell vallanunk, hogy ez volt a legne-
hezebb igazolásunk, egy nagy halat mindig nehéz ki-
fogni” – mondta az új vezetőedzőről dr. Drucskó Zol-
tán ügyvezető elnök, akit az MLSZ kinevezett a Futsal
Bizottság vezetőjévé. 

Nehéz csoportban
a női kosarasok

„Nyilván más célokkal vágunk neki a
szezonnak, mint tavaly, hiszen a kere-
tünkből gyakorlatilag csak Semsei Bar-
barának, Laklóth Annának és Dobos
Ágnesnek lesznek Euroliga-tapasztala-
tai. Új csapat épül idén Győrben, és az
Euroligában a tapasztalatszerzés mel-
lett az lehet fontos, hogy a hazai fronton
kamatoztatni tudjuk mindazt, amit ott
megélünk. Nagy kihívás előtt vagyunk,
de állunk elébe a feladatoknak. Nem mi
számítunk az esélyesnek egyik ellenfél-
lel szemben sem, de méltó módon pró-
báljuk majd képviselni magunkat a
nemzetközi porondon” – értékelte a
sorsolást Fűzy Ákos vezetőedző. 

A zöld-fehérek menetrendje. No-
vember 7., 18 óra: Győr–Jekatyerin-
burg. November 13., 18 óra: Good An-
gels Kosice–Győr. November 28., 18
óra: Győr–Schio. December 4., 20 óra:
Bourges–Győr. December 19., 18 óra:
Győr–Kayserispor. 2014. január 15., 19
óra: Jekatyerinburg–Győr. Január 30.,
18 óra: Győr–Good Angels Kosice.
Február 6., 20.30 óra: Schio–Győr. Feb-
ruár 20., 18 óra: Győr–Bourges. Feb-
ruár 26., 19 óra: Kayserispor–Győr.

Érem a legjobb szurkolótábornak

„Igazán meglepődtünk az évzá-
rón, de nagyon jólesett, hogy gon-
doltak ránk és elismerték a szur-
kolótábort. Azóta az egyesület
mind a négyszázötvenhét tagja
megkapta az érmet” – tudtuk
meg Gellért Tamástól, az egyesü-
let elnökétől. A vezető elmondta, a

hazai meccsek mellett 2002 áp-
rilisa óta minden idegenbeli talál-
kozón ott vannak, legyen az baj-
noki, kupa- vagy nemzetközi
mérkőzés. „Most már eltelt annyi
idő május óta, hogy mi is elhigy-
gyük, sikerült mindhárom fron-
ton győzni. Nagyszerű érzés volt,
hogy a veszprémi döntő után az
ország minden részéből érkeztek
a gratulációk a tábornak és raj-
tunk keresztül a csapatnak is. Az
elnökség a májusi közgyűlésen
ismét bizalmat kapott, így folytat-
juk a munkát, a cél az újabb trip-
lázás a csapat és a szurkolók szá-
mára egyaránt.”
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A Győr-Révfalui Tenisz Club a Kálóczy
téri teniszpályákon rendezte meg a
város legnagyobb páros teniszfesztivál-
ját. A szervezők három kategóriában –
amatőr egyéni, amatőr-profi és profi-
profi páros – várták a résztvevőket, me-
lyek közül a győztesek részt vehetnek a
Cupa Libre elnevezésű sorozat balaton-
füredi országos döntőjében augusztus
17. és 19. között. Minden induló aján-
dékkal gazdagodott, a helyezettek
pedig érmet, illetve kupát is átvehettek.
Az amatőr egyéni versenyt Derzsi
Kamil nyerte meg, az amatőr-profi pá-
rosok között a Soós Ákos–Somogyi Mi-
hály duó, míg a profi-profi párosok kö-
zött a Somogyi Zsolt–Rózsa Gábor ket-
tős diadalmaskodott. 

„Ez volt az első verseny, amit az ára-
dás után meg tudtunk rendezni, hiszen
a teniszpályákon is magasan állt a víz.
Huszonöten neveztek, aminél kicsit több
résztvevőre számítottunk, de így is jó
hangulatú vetélkedőn vagyunk túl. Hét-
végén az OB I-es női csapatbajnokság-
gal folytatódik a versenyek sora, majd au-
gusztusban rajtol a férfi Szuperliga csa-
patbajnokság is” – mondta lapunknak
Soós Szabolcs, a GYRTC elnöke. 

A Mitsubishi EVO 6-ot terelgető
Fodor Márton nyerte a hétvégi XII.
Horváth „Boci” Emlékversenyt. Az
idén tízesztendős Arrabona Rally
Club által szervezett viadalon a me-
zőny ezúttal is egy látványos, kedv-
csináló prológgal kezdett az ETO
Park parkolójában, majd este az écsi
Rábaringen bőgtek a motorok és csi-
korogtak a kerekek.

A XII. Horváth „Boci” Emlékver-
seny az Arrabona Rally Club idei
CélTrans Rally Bajnokságának har-
madik állomása volt az Alexovics-ku-
páért. Eredetileg szeptemberben
rendezték volna, ám más versenyek
miatt félő volt, hogy kevés páros in-
dulna, ezért a szervezők felcserélték
a mostanra meghirdetett Városlőd
Rallyval. A szervezők a bevételből

Az idei felnőtt csapat Európa-bajnoksá-
gon két atléta képviselte hazánkat a győri
Bercsényi DSE Atlétikai Szakosztályából.
Zajovics Nóra élete első felnőtt váloga-
tott versenyén indulhatott 400 méter gát-

Minden idők legnépesebb magyar csa-
pata vehet részt az utrechti nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF). Az
ifjúsági korú sportolók összesen kilenc
sportágban – kézilabdában, atlétikában,
kosárlabdában, úszásban, cselgáncs-
ban, teniszben, tornában, kerékpározás-
ban és röplabdában – mérik össze tu-
dásukat június 14. és 19. között Hollan-
diában. Magyarország számára most
különösen fontos a Nyári Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál, mert 2017-ben
Győr lesz a házigazda.

A kézilabdatorna sorsolásán a ma-
gyar női ifjúsági válogatott a B-cso-

Ifjúsági olimpia Utrechtben
portba került, Orosz ország, Dánia és
Svédország társaságában. A csapatba a
Győri Audi ETO KC hat játékosa – Élő
Bea trix, Gerháth Fanni, Guttyán Adrienn,
Lányi Gabriella, Linder Luca és Maláti
Dóra – kapott meghívót. 

Az EYOF-ra utazó úszócsapatnak
a győri Varga Dominik is tagja. A Győri
Úszók Közhasznú Egyesületének ver-
senyzője legutóbb a debreceni orszá-
gos  felnőtt bajnokságon versenyzett,
ahol fő számában, 200 méter háton
több mint 30 századmásodpercet ja-
vított eddigi legjobb idején. Korosz-
tályában ezzel az eredménnyel az eu-

rópai rangsor második helyére lépett
előre, ami komoly bizakodásra adhat
okot. A sportoló emellett 1000 méter
hátúszásban is próbára teszi magát. 

Eredetileg az atlétikai csapat tagja
volt a Bercsényi DSE versenyzője, Sorok
Klaudia, de egy sajnálatos sérülés miatt
végül ki kell hagynia a versenyt. Az egye-
sületet így egyedül Farkas Roland edző
képviseli Utrechtben. A Hat-Agro UNI
Győr saját nevelésű kosárlabdázója, Hor-
váth Krisztina is közel járt a részvételhez,
de a legutolsó keretszűkítésnél kimaradt
a csapatból. A klubtól Szentendrei Áron
edző lesz ott Hollandiában.

Páros
tenisz-
fesztivál

Horváth „Bocira” emlékeztek

minden évben fiatalon elhunyt ver-
senyzőtársuk, Horváth László csa-
ládját támogatják.

A Mitsubishi EVO 6-ost terelgető
Fodor végül magabiztosan nyerte az

abszolút kategóriát, több mint 50 má-
sodpercet verve a második BMW-s
Gagarin–Cseke duóra és majd 3 per-
cet a szintén BMW-s Ungvári–Leitner
párosra. 

Sikeres bercsényis atléták
futásban és befutó lehetett a 4x400 mé-
teres váltóban. Szabó Dezső rúdugrás-
ban lett most már másodszor felnőtt vá-
logatott. Mindketten nagyban hozzájá-
rultak a magyar csapat kilencedik helyé-

hez, ezzel továbbra is biztosítva a magyar
atlétika szereplését az első osztályban.
Július 18–21. között Rietiben rendezik
meg a junior Európa-bajnokságot, ahol
Kószás Kriszta 3.000 méteren, Zajovics
Nóra 400 méter gátfutásban vívta ki az
indulás jogát. Képünkön a két résztvevő
edzőjükkel, Farkas Rolanddal. 

A Bercsényi DSE atlétái eredménye-
sen szerepeltek az egyesületi országos
bajnokságokon is. Zalaegerszegen az if-
júsági OB-n harmadik helyet szerzett
Veisz Adrienn 2.000 m-es akadályfutás-
ban, Gál Viktória hármasugrásban és
Reizinger Fanni 100 m-es síkfutásban.
Nyíregyházán a junior OB-n megvédte
bajnoki címét Zajovics Nóra 400 m-es
gátfutásban. Kószás Kriszta a tavalyi
évhez hasonlóan ismét duplázni tudott,
idén 1500 méteren és 3.000 méteren
nem talált legyőzőre.
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége idén
is megrendezte hagyományos ifjúsági
horgásztáborát a szervezet üzemeltetésé-
ben lévő ásványrárói tanyaházban. A nya-
ralást eredetileg kétszer egyhetesre ter-
vezték. A megyében népszerű szövetségi
horgásztábort az árvíz miatt végül is jú-
nius 30. és július 6. között tartották meg.
Újvári Tibor táborvezető a helyszínen el-
mondta, többek között Sopronból, He-
gyeshalomból, Mosonmagyaróvárról, Gö-
nyűről és Győrből érkeztek a 10 és 16 év
közötti gyermekek, akik a szigetközben el-
sősorban a folyóvízi horgászat trükkjeit sa-
játítják el. A szövetségi horgásztábor meg-
rendezését a győri MMX Horgász Cent-
rum etetőanyaggal, a megyei horgász szö-
vetség mellett működő, az Ifjúságért és a
versenysportért elnevezésű alapítvány fél-
millió forinttal támogatta.

Önerőből, saját egyesületi finanszíro-
zásból rendezett horgásztábort július 1.
és július 6. között a győri Újvárosi Horgász
Egyesület. Prikler Sándor táborvezetőtől
megtudtuk, a rendezvényen 21 gyermek
vett részt, közülük 6 nebuló korábban
soha nem fogott horgászbotot a kezében.
A horgásztábor első három napja napkö-
zis volt, a hét második felében sátoroztak

Horgásztáborok megyeszerte
a fiatalok. A délelőtt a horgászatról szólt,
majd az ebédet követően elméleti ismere-
teké volt a főszerep. A tanulnivalók fő
része a horgászetika, a horgászat szabá-
lyai, a természet és környezetvédelem volt.

A vakáció beköszöntével indult a győri
Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület hor-

gásztábora, amelyet a rendező egyesület a
nagy igényekre való tekintettel háromszor
egyhetes turnusokban valósított meg. Idén
85 gyermek vett rész a horgásztáborban. „A
fő időtöltés a horgászat volt, ugyanakkor
nagy figyelmet fordítottunk az oktatásra is.

A táborozás ideje alatt minden gyermek
olyan élményekkel gazdagodott, amelyek jó
eséllyel hívják vissza a vízpartra a legkisebbe-
ket. Erre lesz is lehetőség, hiszen a Nádorvá-
rosi Sporthorgász Egyesület jövőre már
négyszer egyhetes horgásztábort szervez” –
részletezte Major Hajnalka vezetőségi tag. 

„Összességében elmondható, hogy a
Győr-Moson-Sopron megyei horgásztá-
borok nagy sikerrel zárultak” – foglalta
össze Takács Péter ügyvezető elnök, aki
már most jelezte, jövőre is lesznek a me-
gyében horgásztáborok.

A SZESE Győr férfi kézi-
labdacsapata leigazolta
a Várpalota jobbszélső-
jét, Gebhardt Ádámot. A
24 éves, veszprémi ne-
velésű játékos az előző
szezonban az NB I/B
Nyugati csoportjának
harmadik legjobb góllö-
vője  volt, és az egymás
elleni mérkőzéseken sok
gondot okozott a bajnok
győrieknek. A gólerős,
dinamikus kézilabdázó
civilben tűzoltóként dol-
gozik, hivatását az
élsport mellett sem ha-
nyagolja el. Érdekesség,
hogy együtt nevelkedett
a győriek másik új igazo-
lásával, Halász Leventé-
vel, így az ő játékkapcso-
latukon keveset kell
majd csiszolni. Geb-
hardt érkezésével teljes-
nek tekinthető az élvo-
nalba feljutott együttes
kerete. 

Teljes
a keret
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A tartós meleg mindenkit megvisel,
egy kis hűsítésre még a győri állatkert
lakói is vágynak. Akik igazán nem pa-
naszkodhatnak a meleg időre, hiszen a
park munkatársai mindent megtesz-
nek, hogy elviselhető legyen számukra
a forróság. Az állatkert medvéi a me-
dencén kívül más finomságot is kaptak
a hőségben.

Döme, Bátor, Burkus és Csofi fajtáját
tekintve örvös medve. Így négyen
együtt már évek óta élnek itt a győri ál-
latkertben. Ezt a fekete bundájú medvét
könnyen meg lehet különböztetni más
medveféléktől a nyakán látható, V alakú,
fehér vagy sárgás színű sávról.

Testhossza két méter körüli, növényi
és állati táplálékot egyaránt fogyaszt.

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let Győr, Liezen-Mayer u.
57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól más nap reggel 7 óráig. Szer-
dán 13 órától 7 órá ig, pénteken
14 órától 7 órá ig. Munka szü ne  ti
és ünnepnapokon az ügyelet fo-
lyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés 0–24 óráig: 96/50-
50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat a 96/50-50-50-es
szá mon munkanapokon 7–16
óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pén-
teken 8–16, csütörtökön 20
óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.:
14 óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17
órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753.
Közterületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy fél szolgálat: 96/
522-630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken 7.30–
13.30 óráig.

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély
Ingyenesen hívható hétfőtől
szombatig, 16–20 óráig: 06-
80/505-001.

KOS
Tegyenek le mindent a kezükből, és élvezzék
az aktív pihenést. Gyűjtsenek erőt a következő idő-
szakhoz, hiszen újra egy nagyon tevékeny szakasz kö-
vetkezik. Párkapcsolatuk stabil, pénzügyeik is rend-
ben vannak. Legyenek nyugodtak. 

BIKA
Ne hamarkodjanak el semmilyen döntést. Ha
kapcsolataikban probléma van, igyekezzenek a héten
rendezni, különben elmérgesedik a helyzet. Pénzügye-
ikre vigyázzanak, ne adjanak kölcsön. Munkájukban
most előrelépés várható.

IKREK
Fellélegezhetnek, megtalálták a megoldást leg-
főbb magánéleti problémáikra. Ne késlekedjenek, tegye-
nek is azért, hogy minden rendben legyen életükben.
Utána aztán pihenhetnek. Tegyék le a múlt sérelmeit.

RÁK
Most a szerelemre koncentrálnak, ami boldoggá
teszi önöket. Éljenek át szép és izgalmas pillanatokat, ne
törődjenek aggodalmaikkal. Tartsanak diétát, alkalmas rá
az idő. Munkahelyükön ne bocsátkozzanak vitákba.

OROSZLÁN
Megtörténik a fejlődés, az előrelépés az éle -
tükben. Új lehetőségeket kapnak, amivel rendezhetik
anyagi problémáikat. Rendezzenek minden félreér-
tést, különben egyre bonyolultabb helyzetbe kerülnek.

SZŰZ
Ha nem akarnak egész héten mérgelődni, men-
jenek el szabadságra. Ha nem ezt teszik, nagy veszeke-
désekbe sodorhatják magukat, aminek csak önök le-
hetnek a vesztesei. Vigyázzanak jobban egészségükre,
aludjanak többet.

MÉRLEG
Végre újra lelkesek lehetnek, beköszönt éle -
tükbe a szerelem. Régi sérelmeikből okuljanak, de ne
cipeljék a bánatot lelkükben. Ez a felszabadultságot
hozza el életükbe. Ne költekezzék túl magukat.

SKORPIÓ
Rendezzék munkatársukkal a vitás kérdése-
ket. Ne halasszák a nagy beszélgetéseket, mert nem
tudnak így tovább kreatívan dolgozni. Lehet, hogy fele-
lősségre vonják önöket, ne ijedjenek meg ettől, marad-
janak higgadtak. Családjuk támogatja önöket.

Horoszkóp
NYILAS
Kicsit álljanak meg és gondolják végig életü -
ket. Nem rohanhatnak tovább anélkül, hogy ne zárná-
nak le emberi kapcsolatokat, vitás kérdéseket. Baráta-
iknak szükségük van önökre. Párkapcsolatukról is gon-
dolkodjanak el, hozzák helyre a hibákat.

BAK
Koncentráljanak jobban munkáikra, különben
veszteség éri önöket. Lelki világuk amúgy is feldúlt, ne ha-
talmasodjon el önökön a veszteség és a félelem érzése. Ne
döntsenek hirtelen. Vigyázzanak jobban ez étkezésre. 

VÍZÖNTŐ
Kicsit lazítsanak, menjenek szabadságra. Túl-
pörgették magukat, most hagyjanak a sorsra is egy kis
feladatot. Koncentráljanak inkább párkapcsolatukra, a
vidámságra, a nyárra, így nem lesznek feszültek és
nem rontják el, amit eddig megteremtettek.

HALAK
Hallgassanak megérzéseikre, ne cselekedjenek
azok ellen. Lazítsanak, és ne görcsöljenek annyit, csak
ártanak egészségüknek ezzel. Párkapcsolatuk nagyon
jól alakul a héten, merítsenek ebből erőt.

Fagylalt a medvéknek
Mondanunk sem kell, a méz nekik is a
kedvencük. Egy héten egyszer azonban
koplalónapot kell tartaniuk, mert köny-
nyen elhízhatnak. 

A nagy melegben az örvös medvék-
nek is jár egy kis kényeztetés. A zoo-tá-
boros gyermekek gondoskodnak a mac-
kókról: medvefagyit készítenek nekik,
hogy ebben a nagy hőségben kissé fel-
frissüljenek. A finom gyümölcsökből ké-
szített jégkrémet élvezettel fogyasztják
Döméék, egy-egy finomabb hűs falatért
szívesen meg is mártóznak medencé-
jükben, hiszen nagyon szeretik a vizet. A
medvék „fagyizását” ezen a pénteken
(július 12-én) látogatóink is megtekint-
hetik az állatkertek éjszakája rendezvény
keretein belül.

Ezen a napon az állatkert 22 óráig
tartja nyitva kapuit, 17 óra után külön-

böző programok is várják az érdeklődő-
ket. Akik betekinthetnek az állatok esti
programjába, megfigyelhetik, hogyan
vacsoráznak a ragadozók! A merészeb-
bek kipróbálhatják a bátorságpróbát és
a TapogatóZOO-t, simogathatnak kí-
gyót, csótányt és egyéb „nemszeretem”
állatokat. 

Az állatkert lakói mindenkit szeretet-
tel várnak ezen a rendhagyó állatkerti éj-
szakán! www.zoogyor.com

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!


