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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

7. oldal Az ipari park történetének egyik legnagyobb beruházásába
kezdett a Rehau Automotive Kft.  A befektetés jelentőségének megfe-
lelő alapkő-letételi ünnepséggel indította útjára az építkezést a még ma
is családi tulajdonban lévő, az autóalkatrész-gyártás mellett a bútor- és
építőiparból is jól ismert, 50 országban, 170 telephelyen mint egy
tizen ötezer alkalmazottat foglalkoztató német vállalat menedzs mentje. 

20–21. oldal A harapási rendellenességeket
már óvodáskorban kezelni kell – derül ki Vény nél-
kül rovatunkból, amelyben a szakemberek értékes
információkat közölnek a nyári fejfájással és a 
pacemaker meleg hónapokban való működésével
kapcsolatban is.

3. oldal Bűnügyi technikusok
vizsgálják a hátrahagyott nyomo-
kat egy lakásbetörés után, minden
apró változást rögzítenek, ami el-
vezetheti majd a nyomozókat az
elkövetőhöz.

5. oldal „Megkockáztatom, hogy
a dolgozóink nagy része ki égett” –
nyilatkozta lapunknak Csordás Adri-
enn, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház ápolási igazgatója egy közel-
múltbeli konferencia kapcsán.

Kisalföld Vágta

8–9. oldal „Azért absztraktak a festményeim,
mert korunk lényegének megragadására ez a
forma alkalmas” – mondta A hét embere rova-
tunk e heti főszereplője, Koppány Attila.

Írásunk a 14. oldalon

Fotó: Burger Barna
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal emelte a benzin és nyolc forinttal a gázolaj
nagykereskedelmi listaárát a MOL, így a benzint átla-
gosan 419-420 forintos, a gázolajat pedig 424-425 fo-
rintos literenkénti áron tankolhatjuk. A kutak között
akár 20-30 forint különbség is tapasztalható.

6 3,6 százalékkal, 8.844-re csökkent a nyilvántartott állás-
keresők száma júniusban Győr-Moson-Sopron me-
gyében. A munkaügyi központ adatai szerint legin-
kább fémmegmunkálókra, összeszerelőkre, építő-
mesteri és könnyűipari gépek kezelőire volt szükség.

NAPRÓL NAPRA

Július 13.

Július 14.

Július 15.

Július 16.

Július 17.

Július 18.

Július 19.

Szüret. Elkezdődött a levendula beta-
karítása Pannonhalmán. Az apátság
gyógynövénykertjében 4 hektárnyi  fél-
cserjét dolgoznak fel, amiből 100-110
liternyi olajra számítanak.

Tűz. Lángra kapott a Baross út 30.
szám alatti társasházban az egyik lép-
csőházi villanykapcsoló. A tűzoltóknak
gyorsan sikerült megfékezniük a tüzet.
Sérülés nem történt, az anyagi kár
nem jelentős. A tűz keletkezésének
okát még vizsgálják.

Fotópiknik. Immár 11. alkalommal
vitte szabad térre a fotóművészet né-
hány alkotását a  Győri Fotóklub Egye-
sület. A Radó-szigeten tartott fotópik-
nik ismét sok érdeklődőt vonzott.

Útfelújítás. Felújítják a Jereváni út
Zöld és Erfurti utca közti szakaszát.
Hétfőn az aszfaltozás miatt útlezárás
volt, és a posta előtti buszmegállópár
egész nap nem üzemelt.

Művésztelep. Két ausztrál, két szlo-
vák és négy magyar művész részvéte-
lével nyílt meg a Nemzetközi Művész-
telep Győrben. A művészek a múzeum
épületeiben kialakított alkalmi festő-
műtermekben dolgoznak a következő
két hétben.

Edzés. A péri repülőtéren gyakorolják
a leglátványosabb figurákat a Vitor-
lázó Műrepülő Világbajnokság ma-
gyar indulói. Céljuk, hogy az augusz-
tusi megmérettetésről aranyérmekkel
térjenek haza.

Kis tudósok. Örökmozgó tábor
néven igazi nyári szabadidős progra-
mot kínált a 9–15 éves korosztálynak
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ.
A gyerekek kipróbálhatták a különle-
ges járműveket, kísérletezhettek, és
igazi kis tudósokká válhattak a Mobilis
felfedezésével. 

Értékeltek
Az oktatói munkát ér-
tékelték a hallgatók a
győri Széchenyi István
Egyetemen. A 2011/12-
es tanév tavaszi fél -
évére beiratkozott
több mint 10 ezer aktív
státusú hallgató közel
20 százaléka töltötte ki
a kérdőívet, a konkrét
tárgyakra vonatkozó
felméréseknek pedig
12,5 százalékát küldték
vissza. A kitöltők kö-
zött értékes jutalma-
kat sorsoltak ki, a díja-
zottak ajándékait dr.
Író Béla, az egyetem fő-
titkára adta át.

Vállalati
tanácsadó
program
Közel 600 millió forint
értékű uniós forrás áll
a vállalkozások rendel-
kezésére a nyugat-
dunántúli régióban. 
A vissza nem térítendő
támogatás Győr-
Moson-Sopron megyé-
ben is elérhető, amely
a Vállalati Tanácsadás
Programon belül hív-
ható le. A régióban be-
jegyzett mikro-, kis- és
középvállalkozások
többek között pénz-
ügyi, adóügyi, számvi-
teli és kockázatelem-
zési tanácsadásra je-
lentkezhetnek, de lehe-
tőség van a vállalati
stratégia elkészítésére
és helyzetelemzésre is.

Hazánk lakosságának
mintegy hét százaléka
mélyszegénységben él,
a súlyos szegénység-
ben élő 18 év alattiak
aránya pedig megha-
ladja a 28 százalékot.
Ezeknek a gyerekeknek
létkérdés, hogy iskolá-
ban, óvodában kedvez-
ményesen, illetve ingye-
nesen jutnak ennivaló-
hoz, ezért számukra a

legveszélyeztetettebb
időszak éppen a vakáció.

A Gyermekétkezte-
tési Alapítvány 2009 óta
szervezi „Adj, hogy ehes -
senek” akcióját, amely
mára valódi társadalmi
összefogássá nőt te ki
magát. A felajánlók se-
gítségével a szervezet az
idén ezer családnak tud
ételt adni, ebből kétszá-
zat Győrben osztottak ki.

A rendezvényen győ -
ri labdarúgók segédkez-
tek az egyenként 10
kilós csomagok átadá-
sában, miközben ma -
guk is az adománygyűj-
tés fontosságára hívták
fel a figyelmet. 

Krubl Yvette, az élel-
miszercsomagokat biz-

tosító cég kommuniká-
ciós igazgatója elmondta,
mivel cégük fő területe
az élelmiszer-kereske-
delem, ezért segítenek
ilyen formában a rászo-
rulókon.

Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester hozzá-
tette, önkormányzatunk
kiemelt figyelmet fordít a
szociális ellátásra, ennek
bizonyítéka, hogy több

száz millió forintot költe-
nek a területre. Rámuta-
tott, természetesen min-
den olyan civil kezdemé-
nyezésnek örül, amely a
rászorulók megsegítését
célozza, és kiegészíti az
önkormányzat által nyúj-
tott ellátásokat. 

Városunkban egyéb-
ként nyáron is figyelnek
a gyerekekre, akiket
több iskolában is napkö-
zivel, illetve különböző
szabadidős programok-
kal várják. Biztosítják az
étkeztetést is, azoknak 
a gyerekeknek pedig,
akik nek a szülei rend-
szeres gyermekvédelmi
kedvezményben része-
sülnek, ingyenes ez a le-
hetőség.

Adj, hogy ehessenek!

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Lap igaz ga tó: Endrő di Pé ter. Fo tó: O. Jakócs Pé ter. Ol -
va só szer kesz tő: Sil nic ki Be á ta. A szer kesz tőség cí me: 9024 Győr, Or go na u. 10. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@ gy orplusz.hu. Ki ad ja:
GYŐR-SZOL Győ ri Közszolgáltató és Va gyon gaz dál ko dó Zrt. Fe le lős ki adó: Sá gi Gé za elnök-vezérigazgató. Hir de tés fel adás: Csala Ró bert (70/518-0246), Gom -
bos Éva (20/475-1314).  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Ügyvezető igazga-
tó: Szammer István. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM



2012. július 20.   / + / 3

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Megrendített és elgondolkod-
tatott a törékeny, húszas évei
közepén járó pécsi pszicholó-
gusnő halála. Mélyen együtt-
érzek Bándy Kata szeretteivel.
Ugyanakkor dühös is vagyok
és félek. Nem attól, hogy este
tíz után kimerészkedjek az ut-
cára, bár kétségtelen, hogy ez-
után az eset után valószínűleg
sokak tudatalattija dönt majd
a taxi mellett egy kellemes
nyár éjszakai séta helyett. In-
kább azért félek, mert nem tu -
dom, hogy sikerül-e a gyilkos
etnikai hovatartozása mi att
felerősödött társadalmi
feszült séget megfelelően
kezel ni. 
A mára balladai névként
csengő Bándy Kata tragédiájá-
ról egy 130 éve történt gyilkos-
ság, és annak társadalmi hatá-
sai jutnak eszembe. A parla-
mentben pár hónapja egyéb-
ként egy felszólalás kapcsán
előkerült tiszaeszlári védvádra
gondolok, amelyben egy ke-
resztény lány, Solymosi Eszter
eltűnése kapcsán a helyi zsidó
közösség tagjait vádolták meg
rituális gyilkossággal. Az ügy
nemcsak a faluban élőkre volt
hatással, hanem az egész or-
szágra. A gyilkosság és a zsidó-
kérdés a magyar politikai erők
összecsapásának terepévé vált,
és Európa-szerte nagy figyel-
met kapott. És ami fontosabb:
nagy hatással volt a magyaror-
szági antiszemitizmus későbbi
alakulására. Olyannyira, hogy
a Wikipédia szerint 1883-ban
megalakult az Országos Anti-
szemita Párt, ami 1884-ben és
’87-ben is bejutott az Ország-
gyűlésbe.  A mostani eset ter-
mészetesen más, abban azon-
ban azonos, hogy kedvező
azoknak a csoportoknak, akik
a két „nép” (cigány–magyar)
közötti konfliktus felerősíté-
sére játszanak. Mert ki tudják
használni dühünket, fájdal-
munkat, együttérzésünket.
Példás büntetést remélek a
gyilkosra, de az ártatlanok
ellen ne fogjunk össze.   
Wurmbrandt András

Balladai 
homályban

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Bűnügyi technikusok vizsgálják a
hátrahagyott nyomokat egy la-
kásbetörés után, minden apró
változást rögzítenek, ami elve-
zetheti majd a nyomozókat az el-
követőhöz.

Holtan találnak egy fiatal nőt egy el-
adásra váró házban. A rendőrséget az
ingatlanközvetítő cég munkatársa és
az érdeklődő riasztja – néhány kép-
kocka az egyik népszerű amerikai film-
sorozatból, a Helyszínelőkből. A fordu-
latokkal teli nyomozás, amelynek szer-
ves része a nyomok rögzítése, azok ki-
értékelése, szűk egy óra alatt felfedi a
tettes kilétét. A valóságban azonban
ez nem így működik.

Az évek óta töretlen népszerűség-
nek örvendő nyomozós szériák inkább
megnehezítik a való életben szolgálatot
teljesítő helyszínelők munkáját, ugyanis
a bűnelkövetők módszereket, trükköket
tanulnak az egyes részekből – mondta
lapunknak Kis Szabolcs százados, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnügyi technikai osz-
tályának vezetőhelyettese.

A szakember kifejtette, a bűnüldö-
zők hasonló eszközöket használnak,
mint amik a filmekben is előfordulnak,
ugyanúgy rögzítik az ujjlenyomatokat,
lábnyomokat, eszköznyomokat, vé-
geznek DNS-vizsgálatot, vegyi elem-
zéseket, a laborjukban pedig szinte
ugyanolyan eljárással vizsgálják a be-

hozott tárgyakat, mint a sorozatokban.
S míg a filmekben szereplő szakértők
munkáját nagyrészt gyilkosságok te-
szik ki, Győrben elsősorban vagyon el-
leni bűncselekményekhez, lopások-
hoz, betöréses lopásokhoz, rongálá-
sokhoz, gépkocsilopásokhoz riasztják
a bűnügyi technikusokat, az élet elleni
bűncselekmények szerencsére ritkák.

Sajnos a filmek a bűnelkövetőknek
is tippeket adnak, tanulnak a vizsgá-
lati módszerekről, így körültekintőb-
ben viszik véghez a bűncselekménye-
ket. Egyre kevesebb helyszínen talál-
nak például ujjlenyomatot a bűnügyi
technikusok, a tettes ugyanis kesztyűt
húz. Szinte már csak a hirtelen felin-
dulásból elkövetett eseteknél fordul
elő, hogy valahol ott marad egy-egy
ujjnyom – jegyezte meg Kis Szabolcs.

„A bűnözők fejlődésével nekünk is
lépést kell tartanunk.
Az esetek vizsgálata
alatt az elkövetők fe-
jével kell gondolkod-
nunk. Miután fotó-
kon, s ha szükséges,
videón rögzítettük a
feltárt állapotot, fel-
kutatjuk a különböző
nyomokat. Nem ken-
jük ki az egész lakást porral, csak azo-
kat a helyeket, ahol járhatott az elkö-
vető” – hangsúlyozta a százados. Elő-
ször kiderítik, mi volt az elkövetőnek az
érkezési és a távozási útvonala. Ha pél-
dául betörte az ablakot, hogyan pró-
bált bemászni? Utána merre indulha-
tott? Hol lehet esetleg lábnyoma?

Hova nyúlt, mit fogott meg? Hagyott-e
hátra valami tárgyat, esetleg kesztyűt,
mert arról forró nyomon el is lehet kez-
deni a keresést, üldözést” – sorolta a
helyszínelő. Ha szükséges, egyedi
szakértő, szaktanácsadó – többek kö-
zött nyom-, írás-, okmány- vagy ujjle-
nyomat-szakértő, vegyész, kábítószer-
analízissel foglalkozó, valamint kutyás
nyomozó – is segíti a nyomok rögzíté-
sét, azok feldolgozását.

Szerencsére a technika is folyama-
tosan fejlődik: vannak olyan berende-
zések, eszközök, amikkel a letörölt
nyom is láthatóvá válik. Speciális
anyaggal például ki tudják mutatni a
felitatott vércseppeket is. 

„A legnagyobb ütőkártyánk a DNS-
analízis fejlődése, ezzel a módszerrel
fel tudjuk venni a versenyt az elköve-
tőkkel. Akkor is be tudjuk bizonyítani,

hogy az elkövető a helyszínen járt, ha
nem nyúlt semmihez” – hangsúlyozta
Kis Szabolcs.

A százados megjegyezte, azon túl,
hogy megnehezítik munkájukat a fil-
mek, valahol segítik is őket, a megíté-
lésük ugyanis kedvezőbb a sorozatok-
nak köszönhetően. 

Bűnügyi helyszínelők: láthatatlan
nyomok után kutatnak

Van olyan eszköz, 
amivel a letörölt nyom

is láthatóvá válik
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Biztonságosabbá válik Győrben a ke-
rékpáros közlekedés: a város négy
központi településrésze (Nádorváros,
Adyváros, Gyárváros, Marcalváros I.)
között egységes úthálózatot építenek
ki – számolt be Radnóti Ákos önkor-
mányzati képviselő a Kodály Zoltán út
és az Ifjúság körút kereszteződésénél
tartott sajtótájékoztatón. 

A fejlesztés két ütemben valósul
meg, az első a következő kerékpáros
útvonalakat érinti: Ifjúság körút–Vas-
vári P. u.–Lajta út, Kálvária út–Tihanyi
Á. út közötti kerékpáros nyomvonal,
Bartók B. út–Szent Imre út, illetve a
Kálvária út–Szigethy Attila úti sza-
kaszt.

Radnóti Ákos elmondta, összesen
közel 6 kilométer hosszan épül biciklis
út, ez jelentősen könnyíteni fogja a
közlekedést azáltal, hogy a kerékpáro-

Egységes kerékpárhálózatot építenek ki

sok a számukra kijelölt biztonságos
szakaszon haladhatnak. A létrejövő
kerékpárforgalmi hálózatban 20 ki -
emelt forgalmi csomópontot alakíta-
nak át. A fejlesztés egy uniós projekt
által valósul meg, melynek keretében

kerékpáros szemléletformáló kam-
pányt is szerveznek, valamint 7 közin-
tézmény közelében 75 darab kerék-
pártámaszt helyeznek ki.

Az első ütem várhatóan 2013 áprili-
sára készül el, a második ütem közbe-

szerzése év végén kezdődik, így jövő év
tavaszán kerülhet sor az újabb építésre
és felújításra a Mészáros Lőrinc út ke-
rékpáros nyomvonalán, valamint a
Kandó K. út–Hűtőház út között.

Az önkormányzati képviselő kifej-
tette, a program illeszkedik az elmúlt
években megkezdett adyvárosi fej-
lesztésekhez. Emlékeztetett rá, tavaly
az Ifjúság körút világítása az egész ut-
cában megújult, és egy megvilágított
gyalogos-átkelőhelyet is átadtak, il-
letve idén a Szabolcska utca lett 20-
30 százalékkal világosabb esténként
az új közvilágításnak köszönhetően.

A mostani beruházás „Győr Me-
gyei Jogú Város kerékpárforgalmi há-
lózatának fejlesztése” címet kapta, és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Prog-
ram keretein belül valósul meg, össz-
költsége csaknem 207 millió forint,
melynek 10 százalékát biztosítja az
önkormányzat, 90 százalékát pedig az
Európai Unió és a magyar állam.

szerző: szigethy teodóra
fotó: mti

Megfojtott egy négygyermekes
anyát a győri Bán Aladár utcai
panellakásban P. Ottó 41 éves,
büntetlen előéletű férfi. Hétfőn
este Vácott fogták el, szerdán
pedig előzetes letartóztatásba
helyezték. Kilenc éve nem volt
felderítetlen emberölés me-
gyénkben.

Néhány nap alatt elfogta a rendőrség
azt a férfit, akit a július 14-i Bán Aladár
úti gyilkossággal gyanúsítottak. P.
Ottó a kihallgatása során előbb taga-
dott, végül beismerte, hogy megfoj-
totta a 42 éves asszonyt – tájékoztatta
a sajtó képviselőit Károlyi Zoltán alez-
redes, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnügyi osz-
tályvezetője.

A 42 éves B. Lászlóné három kis-
korú gyermekével élt a Bán Aladár ut-
cában, felnőtt fia már külön lakott. Az
asszony előzőleg úgy tervezte, hogy
lányaival Csorna mellett élő nagyany-
jánál tölti a hetet, ő azonban ügyei in-
tézése miatt pénteken visszatért
Győrbe. A nagymama a gyerekeket
szombaton reggel feltette a buszra,

Előzetesben a Bán
Aladár utcai gyilkos

majd hívta az édesanyjukat, hogy
várja őket a buszpályaudvaron. Mivel
B. Lászlónét nem találták, a lányok
gyalog indultak haza, ám a lakásba
nem tudtak bemenni, bátyjukat hív-
ták. A lakásba lakatos segítségével ju-
tottak be, akkor találták meg a földön
fekvő anyát – mondta Károlyi Zoltán.

A helyszíni szemle idegenkezű-
ségre utaló körülményt talált, s a va-
sárnapi boncolás megerősítette, hogy
a nő bűncselekmény áldozata lett.

Vidákovich Gábor alezredes, az
üggyel foglalkozó kiemelt főnyomozó
kifejtette, a nyomozás során az asz-
szony korábbi élettársa, a 41 éves P.
Ottó került a rendőrség látókörébe. A
férfi korábban egy budapesti bútor -
ipari cégnél dolgozott, többek között
ahhoz a céghez is szállítottak árut,
ahol B. Lászlóné dolgozott. Kapcso-
latba kerültek egymással, s egy idő
után a férfi áthelyezését kérte Győrbe.
A férfi másfél évig élt együtt a nővel,
ám kapcsolatuk hamar megromlott,
veszekedéseik miatt gyakran hívták
hozzájuk a rendőrséget. P. Ottó az-
után is rendezni szerette volna kap-
csolatát az asszonnyal, hogy az már ki-
adta az útját.

A tragédia előtti éjszaka a gyanúsí-
tott a nő lakásában, de külön szobá-

ban aludt. Reggel ismét békülni akart,
de közeledését B. Lászlóné elutasí-
totta. Veszekedni, majd dulakodni
kezdtek, a férfi előbb kézzel, aztán tö-
rölközővel fojtogatta a nőt.

A férfi állítása szerint az asszony
még élt, amikor otthagyta. A gyanúsí-
tott 100 ezer forintot magához vett, és
elvitte az asszony két mobiltelefonját,
elmondása szerint a híváslistán
akarta ellenőrizni, hogy a nő milyen
férfiakkal tart kapcsolatot.

P. Ottó Győrből Budapestre uta-
zott, ott a Dunába dobta a telefonokat
és az asszony lakásának kulcsát, majd
egy váci ismerősénél húzta meg
magát, ott fogták el a rendőrök.

Szerdán a Győr Városi Bíróság
harminc napra előzetes letartózta-

tásba helyezte a férfit. Máté Kinga, a
megyei törvényszék szóvivőjének tá-
jékoztatása szerint a végzés jogerős,
mivel sem a gyanúsított, sem védője
nem fellebbezett. A döntés indokai
között említette a bűncselekmény ki-
emelkedően súlyos voltát és a
magas – öt–tizenöt évnyi – büntetési
tétel mellett azt, hogy a férfit rejtőz-
ködése során fogták el, újabb szöké-
sének veszélye szabadlábon hagyása
esetén fennállna. Feltehető az is,
hogy szabadlábon hagyása „hátrá-
nyosan befolyásolná a büntetőeljárás
zavartalan lefolytatását".

Károlyi Zoltán rámutatott, kilenc
éve nem volt olyan emberölés me-
gyénkben, amikor ne találták volna
meg az elkövetőt.
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„Megkockáztatom, hogy a
dolgozóink nagy része ki -
égett ” – nyilatkozta lapunk-
nak Csordás Adrienn, a Petz
Aladár Megyei Oktató Kór-
ház ápolási igazgatója
annak kapcsán, hogy a kö-
zelmúltban Győrben tartot-
ták a Pszichiátriai Szakdol-
gozók XIII. Országos Konfe-
renciáját, ahol a szakma ak-
tuális kérdéseiről értekezett
a közel 260 résztvevő.

A konferencia legégetőbb
kérdése arról szólt, hogy
egyre kevesebben választ-
ják az ápolói pályát, és ha a
pszichiátriát nézzük, addik-
tológusnak is kevesebben
tanulnak, betegből viszont
egyre több van. Meddig
tartható a rendszer?

Ez az egész országban jel-
lemző probléma, sokan hangoz-
tatják, hogy a 24. órában va-
gyunk. Nagyon nehéz a helyzet
orvosi és szakdolgozói vonalon
is. Nincsen utánpótlásunk, hi-
ányzik a vonzerő, nincs meg a
fia talok motivációja. Az itt lévő
dolgozóknak pedig nem tudunk
megtartó erőt biztosítani, jutta-
tásokkal sem tudjuk ösztönözni
őket. Akik jelenleg dolgoznak a
rendszerben, azért vannak itt,
mert a hivatásuknak élnek, és
még nem léptek másik irányba.
Valahogy muszáj lesz pótolnunk
a nyugdíjba menő, illetve elme-
nekülő embereinket. A szakápo-
lói képzés magas szintű, von-
zóvá kellene valahogy tennünk
az ápolói pályát, illetve a pszichi-
átriai szakápolói hivatást.

Van erre remény a közel-
jövőben?

A remény hal meg utoljára.
Úgy néz ki, hogy lehetőség lesz
arra, hogy újra induljon ápolói
képzés a szakközépiskolákban.
Talán ez a rendszer biztosabb lá-
bakra állítaná az egészségügyi
szakdolgozók kérdését.

Akik még dolgoznak,
azok hogy bírják?

Nehezen. Ugyanúgy, ahogy a
lakosságnál érezhető, hogy
egyre feszültebbek, túlterhelteb-
bek vagyunk, úgy az egészség-

Ápolói pálya: nincs vonzerő,
nincs utánpótlás

ügyi szakembereknél is érezhető
ez. Megkockáztatom, hogy a
dolgozóink nagy része kiégett.

A konferencia sajtótájé-
koztatóján elhangzott, hogy
a kórházi ágyak egyötödét a
pszichiátriának tartják fenn.
A 300 ágy soknak tűnik, ne-
vezhető súlyosnak a helyzet?

Igen, mert egyre több pácien-
sünk van, akit pszichiátriai prob-
lémával kezelünk. Ez a társa-
dalmi változásokból, a gazda-
sági helyzetből, a nehéz, válsá-
gos időszakból következik.

Az is elhangzott, hogy egy -
re több az agresszív beteg.

Tapasztaljuk, hogy nemcsak
a pszichiátriai osztályon, hanem
a többi osztályunkon is vannak
ilyen problémák. Több az agresz-
szív megnyilvánulás a dolgozók
irányába, mint pár évvel, évtized-
del ezelőtt. Egyelőre nagyon ki-
rívó esetünk nem volt, még tud-
ják kezelni a dolgozóink ezeket a
komplikációkat. 

Mit gondol, lehet előítéle-
tek nélkül pszichiátriai be-
tegeket ápolni?

Remélem. Ma már sokkal el-
fogadóbb a társadalom a pszi-
chiátriai betegek iránt, mint ko-
rábban, de még mindig érezhető
az előítélet, nehezebben fogad-
ják el a pszichiátriai betegséget,

mint mondjuk egy vakbélgyulla-
dást. Hozzáteszem, hogy az két-
három hét alatt gyógyul, a pszi-
chiátriai betegség sokszor egy
életen át tart. De minden egész-
ségügyi dolgozónak egyformán
kell kezelnie minden beteget.

Tud a szakápoló azono-
sulni ezekkel a betegekkel,
egyáltalán, kell, hogy azono-
suljon velük?

Természetesen. Egy egész-
ségügyi dolgozó attól lesz jó
ápoló, orvos, hogy empatikus a
betegek iránt, átérzi a problémá-
jukat, megpróbál nekik segíteni.
Nagyon kevés az, hogy a beteg-

nek kiosztjuk a gyógyszert, il-
letve elé tesszük tálcán az ebé-
det. Nem ettől fog meggyógyul -
ni, hanem attól, hogy hogyan
tudjuk lelkileg vezetni, hogy tud-
juk az ő lelkét gondozni, meny-
nyire tudjuk meggyőzni ar ról,
hogy működjön együtt velünk,
és bízzon az egészségügyi ellá-
tókban, a rendszerben. Nagyon
lényeges az is, hogy visszajárja-
nak a betegek kontrollvizsgála-
tokra, gondozásra.

És ha nincs meg a bete-
gekben az akarat?

Akkor sokkal nehezebb a
helyzetünk. Ahhoz, hogy a beteg
meggyógyuljon, az is kell, hogy
ő akarjon meggyógyulni.
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A győri Széchenyi István Egye-
tem és a veszprémi székhelyű
Pannon Egyetem sikeres alap-
kutatási projektet hajtott végre
az elmúlt két évben, amelynek
járműipari, energetikai és kör-
nyezeti kutatásai elengedhe-
tetlenek a közép- és nyugat-
dunántúli régiók versenyké-
pességének növeléséhez. A fel-
sőoktatási intézmények közötti
példaértékű együttműködés
tudományos eredményei mel-
lett megvalósult a magyar jár-
műiparban érintett felsőokta-
tási intézmények és iparválla-
latok szervezett formában tör-
ténő együttműködése.

A Széchenyi István Egyetem és a
Pannon Egyetem munkatársai a kör-
nyezetkímélő és energiahatékony
közlekedés feltételeinek megterem-
tésére, járműipari termékek, techno-
lógiák és üzemanyagok fejlesztésére
irányuló alapkutatásokat végeztek az
Európai Unió és a Magyar Állam által
3 milliárd 19 millió forinttal támoga-
tott Mobilitás és környezet: Jármű-
ipari, energetikai és környezeti kuta-
tások a Közép- és Nyugat-Dunántúli
Régióban” című projekt keretében.

A projektben 260 oktató és közel
100 PhD-hallgató vett részt, akik
közül többen fokozatot szereztek a
projektben végzett tudományos
munkájuk eredményeként. A kutatás
eredményei 12 tudományos könyv-
ben, illetve monográfiában, több
mint 300 hazai és nemzetközi szak-

mai folyóiratban és konferencia-kiad-
ványban jelentek meg, valamint be -
épültek az oktatásba. A projekt ered-
ményeként a kutatók több szaba-
dalmi bejelentést is tettek.

A projekt során a szellemi poten-
ciál fejlesztése mellett két intézmény
összehangolt K+F infrastruktúra-fej-
lesztést is megvalósított. Ezeknek kö-
szönhetően a konzorcium képessé
vált a legkorszerűbb eszközök hasz-
nálatának oktatására és versenyké-
pes K+F szolgáltatások nyújtására. A
két egyetem egy országos járműipari
együttműködési hálózat létrehozá-
sára tett kezdeményezése is megva-
lósult: hét felsőoktatási intézmény
írta alá a Járműipari Felsőoktatási és
Kutatási Együttműködési Megállapo-
dást. Az együttműködésben aktív
szerepet vállal a Magyar Tudományos
Akadémia Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutatóintézete is, vala-
mint a megállapodáshoz csatlakozott
számos autóipari vállalat, szakmai
szervezet és megyei kereskedelmi és
iparkamarák.

Szekeres Tamás, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora sikertörténetnek
nevezte a magyar felsőoktatás törté-
netében egyedülálló együttműködés
megszületését, ami a projekt lezárul-
tával nem ér véget. Az aláírók a jövő-
ben a járműipar igényeinek megfelelő
szakok tananyagát és az oktatási mód-
szereket közösen fejlesztik, egyeztetik
az akkreditációs tevékenységüket, ki-
alakítják a gyakorlatorientált (ún. duá-
lis) képzés egységes szerkezetét és
tartalmát, valamint együttműködnek
járműipari K+F projektekben, és cél-
juk, hogy közösen induljanak európai
uniós pályázatokon.

Egyetemi kooperáció:
Járműipari hálózat 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A tavalyi év hasonló időszaká-
hoz képest mintegy 106 millió
forinttal nőtt az önkormányzat
adóbevétele és az ingatlanérté-
kesítésből származó bevétel is
jelentős növekedést mutat.

Simon Róbert Balázs alpolgármester
az idei év első félévének adóbevételei -
ről és a vagyonértékesítésből szár-
mazó bevételekről adott számot. Ki -
emelte, a város költségvetésének fő-
összege 40,3 milliárd forint, a bevételi
oldal mintegy negyven százalékát a
vizsgált adónemek teszik ki.

Pozitívumként értékelte, hogy
2012. június 30-ig 6 milliárd 939 mil-
lió forint iparűzési adó érkezett be,
ami közel százmillió forinttal maga-
sabb, mint amennyi 2011 hasonló
időszakában realizálódott. Az alpol-
gármester szerint ez a növekmény azt
mutatja, hogy a helyi vállalkozások a
válság után újra magukra találtak és
egyre jobban teljesítenek.

Építményadóból mintegy 958 mil-
lió forint folyt be, amely nagyságrendi-
leg azonos az egy évvel korábbival. Az
idegenforgalmi adó bevételei tízmillió
forinttal növekedtek, ebből az első fél -
évben több mint 39 millió forint reali-
zálódott. A tavalyi első félévhez viszo-
nyítva több mint 34 százalékos növe-
kedés jól mutatja városunk idegenfor-
galmának jelentős erősödését. Győr
kínálata egyre több turistát és üzleti

Növekvő városi
bevételek

vendéget vonz szálláshelyeinkre –
fűzte hozzá az alpolgármester.

A gépjárműadó az elmúlt évihez
hasonlóan alakult, az első félévben
mintegy 555 millió forint folyt be.
2012. június 30-ig tehát összességé-
ben több mint 8,3 milliárd forint került
a kasszába a feltüntetett adónemek-
ből, ami közel 106 millió forintos növe-
kedést jelent a 2011-es év hasonló
időszakához viszonyítva.

Simon Róbert Balázs az ingatlanér-
tékesítésből származó első féléves be-
vételt is értékelte, amely ugyancsak je-
lentős növekedést mutat az elmúlt
évekhez képest. 2012 első félévében a
vagyonhasznosításból származó bevé-
tel meghaladta a 335 millió forintot,

nem számolva az elővásár-
lási joggal rendelkező la-
kások értékesítését. Ez az
összeg tavaly egész évben
nem érte el a 200 millió forin-
tot, 2010-ben pedig 330 mil-
lió forint volt.

Az értékesített ingatlanok közül a
legnagyobb tétel a volt adyvárosi au-
tóbusz-decentrum területe, amely
mintegy 136 millió 600 ezer forintos
bevételt jelentett. Szintén jelentős ösz-
szegű a Baross Gábor út 28. szám
alatti ingatlan önkormányzati tulajdon-
ban álló lakásainak és üzleteinek lici-
ten történő értékesítése, amely mint -
egy 80 milliós bevétellel zárult. 

Összességében több mint 1,5 mil-
liárd forint értékben kínál vagyonele-
meket megvételre a város, ezek közül
a legnagyobb tétel az egymilliárdot
önmagában is meghaladó Szigethy
A.–Fehérvári út–Ifjúság krt. melletti
beépítetlen terület. Az önkormányzat
előzetesen egyébként az egész évre
600 milliós ingatlanértékesítési bevé-
telt tervezett, amelynek közel 56 szá-
zaléka az első félévben már teljesült.

A helyi vállalkozások
újra magukra találtak
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A Győri Nemzetközi Ipari Park történe-
tének egyik legnagyobb beruházá-
sába kezdett ezen a héten a Rehau
Automotive Kft.  A befektetés jelentő-
ségének megfelelő alapkő-letételi ün-
nepséggel indította útjára az építke-
zést a még ma is családi tulajdonban
lévő, az autóalkatrész-gyártás mellett
a bútor- és építőiparból is jól ismert,
50 országban, 170 telephelyen mint -
egy tizenötezer alkalmazottat foglal-
koztató német vállalat menedzs -
mentje. 

Markus Grundmann, a cég ügyve-
zetője az ünnepségen elmondta: az
ipari parkban megvásárolt mintegy
10 hektáros területen a 41. gyártóegy-
ségük jön létre, amelyben – a 2005-
ben megkezdett beszállítói tevékeny-
ség folytatásaként – első és hátsó lök-
hárítókat gyártanak majd a Győrben
készülő Audi A3-as és TT modellek-
hez, valamint a pozsonyi összeszere-
lésű Q7-esekhez, évente mintegy 500
ezer darabot. Az előállítás a teljes
gyártási folyamatot lefedi a legmoder-
nebb, saját fejlesztésű technológiák

Alapkőletétel az ipari parkban

alkalmazásával, köztük egy új eljárást
alkalmazó fényezőüzem munkába állí-
tásával.

A beruházás értéke 60 millió euró
(mintegy 17 milliárd forint), 985 millió
forintos állami támogatással, utóbbi-
nak 85 százaléka európai uniós forrás-
ból származik. Ebből az összegből ösz-
szesen 26 ezer négyzetméteren fröcs-
csöntő- és lakkozóüzem, raktárcsar-
nok és kétszintes irodaház épül, me-

lyekben 200 új munkahelyet teremt a
Rehau. A 150 termelésben dolgozó
munkatársat a fröccsöntőgépek keze-
lésére, szerszámkészítésre, karbantar-
tásra, raktározási feladatok ellátására,
gépbeállításra, robotprogramozásra,
betanított összeszerelői munkára alkal-
mazzák, de szükség lesz mérnökökre
és minőségi technikusokra is. A befek-
tető a győri beszállítók termékeire és
szolgáltatásaira is számít.

A gyár alapkövének letételénél
jelen volt az önkormányzat képvisele-
tében dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, aki megerősítette: a város to-
vábbra is arra törekszik, hogy ideális
környezetet biztosítson a befektetők
számára, és együtt gondolkodik a már
meglévő és a jövőben letelepedni
szándékozó vállalkozásokkal a fejlesz-
tési lehetőségekről, melynek egyik
fontos pillére a piaci igényeknek meg-
felelően átalakított helyi szakképzési
rendszer.

Hidvéghi Balázs,a Nemzetgazda-
sági Minisztérium külgazdaságért fe-
lelős államtitkára kiemelte a magyar
gazdaság termelésre, iparra épülő
profiljának erősítésére irányuló kor-
mányzati szándékot, ami ennek a be-
ruházásnak a támogatását is ösztö-
nözte.

Várhatóan még ebben az évben
felépül a gyártócsarnok, ezt köve-
tően kezdődhet a technológia, a be-
rendezések telepítése, majd 2013-
ban a termelés. A most induló beru-
házás tervezésénél a tulajdonos már
figyelembe vette egy második ütemű
fejlesztés megvalósításának lehető-
ségét is.

szerző: z. a.

Győrben tartotta 44. vándorgyűlé-
sét a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete. Közel 200-an vettek részt a há-
romnapos rendezvényen, melyen a
szakma jelenéről, jövőjéről, feladatai-
ról tanácskoztak a szakemberek.

Bakos Klára, a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének alelnöke kifej-
tette, a társadalmi változások folya-
matos megújulásra kényszerítik a
könyvtárakat. A konferencia idei
szlogene a „Stabilitás-Innováció-
Inspiráció. Könyvtárak változó kör-
nyezetben” volt, ezzel is kifejezve a
célt, hogy a bibliotékák stabil, inno-
vatív intézményekké váljanak. Bakos
Klára elmondta, rengeteg feladatuk
van a magyar könyvtárosoknak, és a
sikerhez a meglévő szakmai ismere-
tek mellé alapvető szemléletbeli vál-
tozásokra van szükség. Gyorsan kell
reagálni a változásokra, például az 
e-book elterjedésére, amely jelentős
kérdés lesz a szakma jövőjében.

„Gyakran felteszik a kérdést, hogy
az e-book vetekedhet-e a könyvvel?

Szerintem a válasz nem, mert a
könyv egyik létezési módja az 
e-book” – emelte ki, és hozzátette, a
digitális műveltség elsajátításában a
könyvtárak markánsan részt vesznek.

A jövőben lényeges szerepet kap
kutatás-fejlesztés is, illetve a szocio-
kulturális programok jelentősége is
nő. A fenntarthatóság érdekében
szükség van a szemléletváltásra, a
szolgáltatások középpontjába a fel-
használói igényeket kell állítani.

A konferencia sajtótájékoztatóján
részt vett L. Simon László kulturális
államtitkár is, aki arról beszélt, hogy
terveik szerint a jövő évtől a megyei
könyvtárakat a megyeszékhelyek
fogják működtetni úgy, hogy azok to-
vábbra is ellássák a megyei könyv-
tári feladatokat.

Kiderült, a magyarok mintegy 24
százaléka könyvtárhasználó. Az
adatra Bakos Klára úgy reagált, ez
még közel sem az álmaik csúcsa.
Végül felhívta a figyelmet, hogy a
könyvtár érték- és haszonteremtő,
az információ- és inspirációszerzés
legfontosabb forrása.

Könyvtárosok
tanácskoztak Győrben
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Melyik volt előbb, a mérnök vagy a festő
Koppány Attila?

Egyértelműen a festő. Már gyerekkoromban
ügyesen rajzoltam, amit visszaigazoltak az 1963-ban
és ’65-ben a keszthelyi Helikon Ünnepségeken nyert
aranyérmek. A székesfehérvári diákévek alatt szinte
minden szabadidőmet képzőművészeti körökben,
szabadiskolákban töltöttem, olyan mesterek vezet-
tek, mint Áron Nagy Lajos vagy Ballagó Imre, akiktől
különösen sokat tanultam a mesterségről.

Akkor nem is volt kérdés a továbbtanulás…
Számomra talán nem, de a szüleim számára

igen. Bár négyéves koromban elváltak, abban azo-
nos álláspontot képviseltek, hogy szó sem lehet a
képzőművészeti főiskoláról, sőt, még az építész
szakról sem, így lettem építőmérnök. Történt ez
mindannak ellenére, hogy nagyapám műbútorasz-
talosként nemcsak gyönyörű bútorokat készített,
hanem komoly látványterveket is rajzolt, amelyek
egyikét a lakásunk falán őrzöm. Apám figyelemre
méltó színvonalon oktatott rajzot a kisiskolásoknak,
anyám pedig akvarelleket festett.

Mennyire térítették el az egyetemi tanul-
mányok a művészeti tevékenységtől?

Az egyetemi évek úgy teltek, hogy napközben elő-
adásokat hallgattam diáktársaimmal együtt, délutá-
nonként, este pedig továbbra is festőművészetet ta-
nultam. Sőt, a kollégiumban művészeti szakkört ve-
zettem, műtermet alakítottam ki, a saját munkák mel-
lett itt készültek a rendezvények dekorációi. Festésze-
tet tanultam, mondom, mert – az egyetem rajz és for-
maismereti tanszékének kurzuslátogatásain kívül –
Luzsicza Lajos szabadiskolájában gyakorlatilag a
mérnöki stúdiummal párhuzamosan elvégeztem a
képzőművészeti főiskolát. Az utolsó előtti műegye-
temi szemeszterben Pogány Frigyes főigazgató fel-
ajánlotta, hogy különbözeti vizsga nélkül átvesznek
a Magyar Iparművészeti Főiskola általam választott
művészeti képzésére. Egy hetet gondolkodtam. De
mivel már túl voltam a mumusnak számító matema-
tika- és mechanikaszigorlaton, úgy döntöttem, in-
kább megszerzem a mérnöki diplomát.

A diplomával a kézben merre vitt az út?
Mivel társadalmi ösztöndíjam volt, visszamentem

dolgozni Székesfehérvárra, ez egy hónapig tartott.
Akkor megkerestek az induló győri főiskoláról, okta-
tónak hívtak. Meg kell mondanom, a bennem rejlő
pedagógusvéna mellett a három hónapos nyári „al-
kotói” szünet kilátása is közrejátszott abban, hogy

„Azért absztraktak a fest
mert korunk lényegének 
megragadására ez a for

Buldogtermészetemmel
sikerült elérni, hogy 
a győri mérnökképzés 
európai uniós akkredi-
tációval rendelkezik

Dr. Koppány Attila az idei Szent
László-díjjal kitüntetettek egyike. A
Széchenyi István Egyetem tanszék-
vezető tanára a hivatalos indoklás
szerint „a győri felsőfokú építészmér-
nöki képzés megteremtéséért, vala-
mint kiemelkedő jelentőségű kuta-
tási eredményei és tudományos
munkássága elismeréseként” része-
sült az elismerésben. A mindeközben
sokak által festőművészként (is) is-
mert professzor a leghatározottab-
ban visszautasítja az időnként még
mindig fülébe jutó „egy mérnök, aki
elég jól föst” minősítést, hiszen saját
bevallása szerint amennyire egye-
temi tanár, épp annyira hivatásos
képzőművész. Ez a párhuzamos di-
menziókban sikeres pálya 1947-ben
Enyingről indult, és a székesfehérvári
diákéveken keresztül futott Győrig.
„Más gyerekekhez hasonlóan én is
előbb rajzoltam, mint írtam, csak az
én munkáim jól felismerhetőek vol-
tak” – mondja az indulásról a művész,
aki végül a szülői szigornak köszön-
hetően választott polgári foglalkozást
hivatása mellé. A festészettől soha
nem hagyta elszakítani magát,
ebben is megmutatkozott „buldog-
természete” – idézet tőle –, ahogy
ennek a kitartásnak köszönhető a
győri felsőfokú építészmérnöki kép-
zés megteremtése is. A tudományos
és művészeti pálya jelzőkövei a szer-
kezettanjegyzetek, publikációk, vala-
mint közel kétezer kép, több mint
száz kollektív kiállítás, 45 saját tárlat.
A legutóbbi csütörtökön nyílt a zsina-
gógában. A mérnöki stafétát az épí-
tészi diplomamunkán dolgozó fiú
viszi tovább, most éppen gyesen lévő
lánya jogászként dolgozik. A három
hónapos unokával büszkélkedő
nagypapa hatvanon túl sem fél az új-
donságoktól, borlovagként a hegyek
levével, újdonsült síelőként a hegyek
lejtőivel kötött szorosabb barátságot. 
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gos képzőművészeti kiállításon rendkívül neves zsűri
értékelt a legkiválóbbnak. De négy festményemet
őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, másokat a győri vá-
rosi és a Xántus-múzeum, és még több gyűjtemény.

Ezek jórészt absztrakt alkotások… 
Festettem én korábban figurális képeket, portré-

kat, tájképeket is, ezekből sokat megvásároltak el-
sősorban az akkor még létező Képcsarnokon ke-
resztül. De úgy érzem, az ábrázolónál sokkal széle-
sebb érzelmi-gondolati spektrumot tud átfogni az
absztrakt festészet. Ezeken a műveken keresztül ke-
resem és próbálom megmutatni, hogyan formáló-
dik a világ, keresem a bennünket körülvevő univer-
zum képi logikáját. Míg a tudományban a valóság
egy töredékét igyekszünk megragadni, az absztrakt
művészet eszközével az emberi lét lényegét, a nem
látható világot, a makro- és mikrokozmosz struktú-
ráját viszem a vásznaimra.

Besorolhatók a művek kategóriákba, kor-
szakokba?

Minden kiállításra új képeket festek. Találok egy
adott témát, gondolati kört, ebből születik 20-30
festmény. A korábbi alkotásokat a kritikusok, művé-
szettörténészek konstruktivistának, aztán expresszív
absztrakcionistának minősítették, most leginkább
lírai absztraktnak nevezik, és ezzel egyet is értek. 

Értik az emberek ezeket a képeket?
Borzasztó hiányosságaink vannak a vizuális ne-

velés terén. Mindent elönt a harsányság, ahogy a
diszkózenétől hallássérültté vált fiatalok érzéket-
lenné válnak a zenei finomságokra, úgy veszik el a
képek iránti érzékenység. Egy angol művészettör-
ténész szerint meghaltak a stílusok, az „-izmusok”
– már csak a szenzácionizmus létezik. Azért abszt-
raktak a festményeim, mert a saját korunk lényegé-
nek megragadására ez a forma alkalmas, ezzel va-
gyok képes közölni és érzékeltetni azt a komplexi-
tást, amiben élünk. És aki nyitott szívvel hagyja ma-
gára hatni a képeket, a formákat, a színeket, a vib-
rálást, annak meg is fognak szólalni.

Az életét végigkísérte a tudományos és a
művészeti munka. Hol a közös pont, amitől
a két tevékenység nem csupán párhuzamos-
sággá, hanem azonossággá vált?

Mindig megkerestem azt a területet, ahol a saját
kreativitásomat leghatékonyabban tudtam érvénye-
síteni. Számomra maga a tevékenység a legfonto-
sabb, az elmélyült, motivált alkotó tevékenység.
Ahogy Csíkszentmihályi professzor mondja Ameri-
kából: a „flow” állapotában létezés a boldogság
azon állapota, amit a képzőművészek, előadóművé-
szek és sportolók tudnak leginkább átélni. 

ményeim,

ma alkalmas”

igent mondtam. 1968-as első önálló tárlatom óta
akkor már rendszeresen állítottam ki, folytatni szeret-
tem volna az intenzív művészeti tevékenységet.

Mire a legbüszkébb a tudományos pálya
eredményeiből?

Természetesen az egyik legfontosabb eredmény
az egyetemi szintű építészképzés megteremtése
Győrben. 1986-tól tanszékvezetőként, a Baross
Gábor Intézet vezetőjeként, főiskolai főigazgató-he-
lyetteseként, majd egyetemi rektorhelyettesként
mindvégig az intézményben folyó oktatómunka
színvonalának emelésén és kiteljesítésén dolgoz-
tam. Bár időnként gáncsolta a törekvéseinket a
szakmai irigység, buldogtermészetemmel sikerült
elérni, hogy a budapesti műegyetemen kívül csak
a győri mérnökképzés rendelkezik európai uniós

akkreditációval, az egykori kompresszorházból
pedig olyan műteremépületet alakítottunk ki, ami-
lyen még a budapesti intézménynek sincs.

Mindemellett hivatásos művésznek is
tartja magát…

1971 óta tagja vagyok a Képzőművészeti Alap-
nak, illetve utódjának, a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének. Ez a dolog formai része,
a tartalmi pedig a vizuális művészetek születéstől
való fertőzöttsége. Ezt a művészlétet tölti meg az a
közel kétezer kép, amit festettem.

Ha már a szakmánál számba vettük, me-
lyik alkotását tekinti legfontosabbnak?

Nagyon büszke vagyok a Mementó I. című ké-
pemre, amit az 1956-os forradalom 50. évfordulója
alkalmából Mosonmagyaróváron rendezett orszá-

Interjú Koppány Attila 
tanszékvezető egyetemi tanárral,
festőművésszel
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kara Zsuzsannát három éve
nem láthatjuk színpadon, a
Győri Balett magántáncosát két
csöppség, Virág és Zalán tartják
otthon, anyaszerepben. Ponto-
sabban tartották, hiszen Zsuzsó
a következő évadban ismét tán-
colni fog. 

Nehéz volt időpontot találni a
beszélgetéshez. Az ikrek telje-
sen kitöltik a napjaidat?

Az ikrek és a tízéves Máté fiam mel-
lett most Ákos öcsém két gyerekére is
én vigyázok, így tényleg csak a dél-
utáni alvásidőben tudok elszabadulni.
Ilyenkor a nagymamák helyettesíte-
nek. A párom rengeteget dolgozik,
csak a hétvégén ér rá a gyerekekkel
foglalkozni. 

Mindig is nagy családot sze-
rettél volna?

Igen, mindig arról álmodtam, hogy
sok gyerekem lesz. Ha néhány évvel
fia talabb lennék, biztosan vállalnám a
negyediket, az ötödiket...

Húsz éve vagy a Győri Balett
tagja. Hogyan kezdődött? 

Izgő-mozgó lányka voltam, művé-
szi tornára jártam, aztán a szüleim ol-
vastak egy hirdetést, hogy Markó Iván
balettiskolát indít Győrben. Úgy gon-
dolták, meg kell próbálnom. Kétszáz -
ötvenen jelentkeztünk, huszonnégyen
jutottunk be az osztályba. Családi tör-
ténet, hogy a felvételire az öcsém is el-

kísért, akit többek között Gyimesi
Tamás iskolaigazgató szeretett volna
megnyerni növendéknek. Ákos nem
állt kötélnek, politikus lett, országgyű-
lési képviselő. 

Neked soha nem jutott eszed -
be, hogy más pályát válassz? 

Nagyon szerettem zongorázni, ka-
cérkodtam a jogi pályával, a pedagó-
gusi hivatással, de úgy alakult, hogy az
1992-es vizsgakoncert után egyéves
meghívást kaptam a szentpétervári Va-
ganova Balettakadémiára. 

Melyik volt a legemlékezete-
sebb, legkedvesebb szereped?

Minden kapott szerepet megkö-
szöntem és próbáltam alázattal, a ma-

ximumon teljesíteni, ahogy azt annak
idején Markó Ivántól tanultam. Sok
szép szerepem volt. Az Orfeóban Eu-
ridiké állt a legközelebb a szívemhez,
harmóniában élt velem, kiteljesítette

a nőiességemet. A Rómeó és Júlia, a
Carmen is emlékezetes darabok a
számomra, nagyon szerettem Robert
North koreográfussal dolgozni. Nála
éreztem leginkább annak a mondás-
nak az igazságát, hogy nincs nagy
vagy kis szerep, csak jól vagy rosszul
eltáncolt szerep van.

Tíz éve született Máté, három
éve az ikrek, Virág és Zalán. Mi-
lyenek egy balett-táncos kilátá-
sai három gyerekkel?

Máté okos, nyitott, igazi tízéves
nagyfiú. Ő szeptembertől a Kazinczy
kisgimnáziumában tanul, az ikrek óvo-
dások lesznek. Gyakorlatilag a gyere-
kekről szól az életem, de azért egye-

temre is járok, meg tanítok is a Lepke
úti oviban, ahol balett-tagozat műkö-
dik. Szeretek a kicsikkel foglalkozni,
érdekel, hogy a tehetségüket, szemé-
lyiségüket hogyan, mennyire lehet ki-
bontakoztatni. 

Rajtunk, felnőtteken múlik, mi lesz
belőlük, milyen emberré válnak. Az is
biztos, hogy szeptemberben, az új
évadban visszatérek a társulathoz. Re-
mélem, a Zorbában már színpadra
léphetek. 

Táncosnő anyaszerepben 

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

A győri nyár egyik legizgalmasabb
koncertjének ígérkezik az a Queen-da-
lokból összeállított est, amely július
utolsó hétvégéjén, pénteken és szom-
baton fél kilenckor kezdődik a víziszín-
padon. A nyári zenés esték a Rába
partján című sorozat szeánsz-koncert-
jét Miklós Tibor rendezte.

Az esten Freddie Mercury személyét és élet-
művét idézik meg sok zenével, szöveges visz-
szaemlékezésekkel, fényképekkel és videofel-
vételekkel. A látványos és rendhagyó koncer-
ten a magyar zenei élet sztárjai, ismert alakjai
lépnek színpadra. A legendás Queen-sláge-
rek a rendező fordításában, magyar nyelven
szólalnak meg. A kifejezetten erre az elő-

adásra összeállt csapat tagja Tóth Gabi, Varga
Miklós, Serbán Attila, Puskás Péter, valamint
Szomor György.

Freddie Mercury indiai származású brit ze-
nész, a Queen együttes frontembere, aki
majdnem négyoktávnyi terjedelmű hangot
birtokolt. Teátrális előadásával, narcisztikus
és extravagáns mozgásával meghatározta az
együttes stílusát. Fellépését olyan attrakciók
jellemezték, mint a mikrofonállvánnyal való gi-
tározás, a közönséggel vívott énekpárbaj. A
rövid életű, hiperaktívnak tartott sztár így val-
lott magáról: „Van egy kemény, férfias leplem,
amit a színpadon magamra öltök, de van egy
lágyabb oldalam is, amely olyan olvadékony,
mint a vaj."

Rossz idő esetén a koncertet július 29-én
18 és 21 órai kezdettel tartják meg. Jegyek az
előadás előtt egy órával a helyszínen még vált-
hatók. 

Queen-emlékkoncert a víziszínpadon  
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A Király utcai Esterházy-palotában
augusztus végéig látogatható Gyi-
mesi Edit és Rechnitzer János közös
képzőművészeti kiállítása. A városi
múzeum nyári kulturális ajánlatát
már csak azért is érdemes elfogadni,
mert a köztiszteletben álló győri há-
zaspár tehetsége a ritkább fajtából
való, nem festik, hanem gyűjtik a ké-
peket. Villányi László költő mondta a
tárlat megnyitásán, hogy az érzé-
keny, tudatos ember műalkotássá
akarja avatni életét, s ebben tenger-
nyi segítséget kínál a művészet. A
házaspár sajátos világot teremtett
maga köré, ahova szép gesztusként
a férj hatvanadik születésnapján a
győri nagyközönség is beléphet.

A megnyitó után egy héttel sike-
rült szót váltanom Rechnitzer János-
sal, aki elmesélte, hogy gyűjtőszen-
vedélyét otthonról hozta, édesapjá-
nak köszönheti. Az egykori győri kör-
orvos a régi tárgyakat, bútorokat,
órákat szerette, fia diákként a város
környéki falvak, Nyúl, Pannonhalma
öreg házainak padlásain kutakodott

aratókancsók, bokályok után. Akko-
riban még beengedték a házakba a
haszontalan népi tárgyakat gyűjtő
gyerekeket. Az iskolában is más vi -
lág volt, Rechnitzer János gimnáziu -
mában, a Révaiban Cziráki Lajos, a
későbbi Munkácsy-díjas festő taní-
totta a 20. század művészetének tör-
ténetét, és Kolozsváry tanár úr invi-

tálta magángyűjteményének kiállítá-
sára a diákokat.    

A pécsi egyetemi évek, pontosab-
ban a minden hónap első vasárnap-
ján megrendezett pécsi régiségvá-
sár jelentette a fordulópontot, Rech-
nitzer János vásárolni kezdett, kol-
lekciójának első darabjai olcsón
megszerezhető rajzok, grafikák,
nagybányai kismesterek művei vol-
tak. Az idővel, a ráfordítható pénzzel
együtt gyarapodott a gyűjtemény,
jöttek a Vaszary-tanítványként szá-
mon tartott Női Nyolcak, köztük Já-
ritz Józsa, Barta Mária és Muzslai
Kampis Margit, majd koronaként
Mattis Teutsch János alkotásai. Az
avantgárd művészetek erdélyi szüle-
tésű, európai rangú mesterének
utolsó, 1960-ban lezárult korszaká-
ból ez a gyűjtemény dicsekedhet a
leggazdagabb anyaggal.

Rechnitzer János a kilencvenes
években többször megfordult Párizs-
ban, így tehetett szert csinos kis kol-
lekcióra olyan Franciaországban élő
magyar művészek munkáiból, mint
Hantai Simon, Hetey Katalin vagy
éppen Pierre Székely. A győri kiállí-
tás a gyűjtemény életútját követve

utolsóként mutatja be a
geometrikusokat, a MA -
DI-mozgalom valóban
mozgalmas, ösztönös és
ösztönző alkotásait.
Rech nitzer János az MTA
győri, regionális intézeté-
ben MADI-galériát mű-
ködtetett, fővédnökként

huszonöt kiállítást rendezett nyolc év
alatt. Azt mondja, a lendület mára
alábbhagyott, de jó esélye van a foly-
tatásnak. Ahogy kinéz, a magángyűj-
teményt sem kell félteni a kiszára-
dástól, Rechnitzerék képzőművész-
nek tanuló lánya nyári művésztele-
pet működtet a család vászolyi nya-
ralójában. De ez már a 21. század. 

A gyűjtés egy nagy
kaland 

Az érzékeny, tudatos
ember műalkotássá
akarja avatni életét
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KULTÚRA INTERJÚ, JAZZ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Győrben járt Árpa Attila,
hogy dedikálja első, Holto-
miglan című regényét az Ul-
pius-ház könyvesboltban. A
kötet a ’90-es években Ma-
gyarországon ténykedő al-
világot tárja az olvasó elé
egy szerelmi szállal körbe-
tekerve, nagy adag fikcióval
megspékelve.

A Szerencsekerékben láthat-
juk, hollywoodi filmet forgat,
most pedig könyvének dedi-
kálásán vagyunk. Szeren-
csésnek tartja magát?

Nem hiszem, hogy köze van
ennek a szerencséhez. Komoly
munka van emögött, a Szerencse-
kereket pedig inkább egy hobbinak
tekintem, amit szívesen csinálok. 

Nemrég megjelent köny-
vének van valóságalapja, de
nem dokumentumkönyv,
mert a valóság keveredik a
fikcióval. Honnan, miből táp-
lálkozik a fikció, és honnan
ismeri a valóságot? Több ez
az anyag, mint amit a hír-
adókból, könyvekből tudunk,
például kínzási módszerek
jelennek meg benne...

A valós alapot olyan források-
ból merítettem, mint például az
internet, rendőrségi vallomások,
és beszéltem néhány olyan illető-
vel, aki érintett volt a témában,
azaz az olajszőkítésben, és ismer-
ték a korszak maffiáját. A fikció
pedig természetesen a fantáziám-
ból született. De arra, hogy hon-
nan jött egy kínzás ötlete, és
miért, mikor jutott eszembe, arra
már nem emlékszem.

A sajtóba a közelmúltban a
Die Hardban vállalt szerepé-
vel került be. Azt olvastam,
hogy bármire hajlandó egy
szerep kedvéért. A Die Hard-
ban van-e az eddigiekhez ha-
sonló „áldozatvállalás”?

Nem azt mondtam, hogy egy
szerepért bármire hajlandó va-
gyok, hanem ha kapok egy szere-
pet, azon belül bármit megteszek,
amit kérnek tőlem. Tehát nincsen
kaszkadőröm, és nem lenne gon-
dom azzal sem, ha le kellene vet-
kőzni. A Die Hardban még nem
voltak, de nem kizárt, hogy lesz-

A Sárik Péter Trió lép fel Jazz-kívánságműsorá-
val a pannonhalmi apátság lábánál lévő Viator
Apátsági Étterem és Borbárban július 27-én,
pénteken este fél nyolckor. A billentyűs, dobos
és basszusgitáros formáció hangulatos dalla-
mai mellett természetesen a boré lesz a fősze-
rep, a kóstolójegy ára 1500 forint, ez az összeg
tartalmaz egy köszöntőitalt és jogosít a koncer-
ten való részvételre. Jegyek kaphatók a Viator
Étterem és Borbárban (Pannonhalma, Kosaras-
domb; 96/570-200; www.viator.co.hu) és a Bor-
társaság Győr üzletben (Győr, Jedlik Á. u. 15.;
96/336-871; www.bortarsasag.hu). A rendez-
vényre való belépés kizárólag előzetes regiszt-
rációval lehetséges. 

A győri városháza mellől 18.30-kor kényel-
mes autóbusz indul a pincészethez, majd a ren-
dezvény után kb. 22 órakor visszafelé. Buszjegy:
1.500 Ft/fő/retúr. Előzetes helyfoglalás szüksé-
ges! További programjainkat és csomagajánla-
tainkat keresse az étterem honlapján!

A rendezvénysorozat következő eseménye:
augusztus 10., péntek: Pannonhalmi Jazz-Te-
rasz – Friends Big Band&Malek Andrea.  (X)

Jazz-vacsorák
a Viatorban

Árpa Attila: Tisztelegni szerettem
volna a Szigetköz előtt

nek olyan jelenetek, ahol merede-
kebb események történnek.
Addig, amíg a fizikai kondícióm
rendben van, bármit megteszek.

A regényből készül film? 
Tervezem, igen. A filmalaphoz

már adtunk be pályázatot, mellé -
keltük a vírusfilmet is. Meg is le-
pődtek, mert ritka, hogy valaki úgy
pályázik egy filmtervvel, hogy re-
gényt mellékel, amit saját maga írt.
Tavaly forgattak egy né met
tévéfilmet Győrben. Ezt mi is
láthatjuk valahol?

A filmet már le is adták a né -
met tévében, elég jó nézettsége
volt. Tervezzük, hogy levetítjük
Győrben is, hogy lássák, akiknek

közük volt hozzá. Győr tökéletes
helyszínnek bizonyult, nemcsak a
látvány tekintetében, ha nem a
munkánkat is sokan segítették.
Köszönöm az egész városnak!

A Szigetközben házaso-
dott össze feleségével, édes-
apjának Dunaszigeten háza is
van, a könyvébe pedig bele-
szőtt egy itteni települést, Ás-
ványrárót. Gyakran jár ide?

Elég sokat, olyan földi paradi-
csom ez nekünk, ahol el tudunk
bújni. Most is, ha végeztem, rögtön
oda megyünk. Valamiért ebben a
regényben nincsenek normális vá-

rosnevek, ezért is került be Ásvány-
ráró, mert szép településnév, de fur-
csa. És picit tisztelegni szerettem
volna a Szigetköz előtt.

Előző, leleplező könyvé-
ben a kereskedelmi televízió-
zás kulisszáiról ír. Azt mond -
ta, soha többé nem szerződ -
ne ilyen tévéhez. Most a he-
lyén van?

Abszolút. Pontosítok: kereske-
delmi tévéműsort még gyártanék,
mint producer, de önállóan. Egy te-
levízió alkalmazásába már tényleg
nem lépnék. Azért hagytam abba a
kereskedelmi tévézést, mert tele
lett a hócipőm főleg azzal a nem lé-
tező színvonallal, amit a kereske-

delmi tévék ma képviselnek. A je-
lenlegi Való Világokat nézve tény-
leg már csak a hányinger kerülget,
mindezt úgy, hogy az elsőt én csi-
náltam. Most nincs főnököm, én
vagyok a magam megrendelője, és
mióta nem dolgozom a tévénél,
egyszerűen olyan dolgok jönnek
létre általam, amik miatt rádöbbe-
nek, hogy sokkal régebben ott kel-
lett volna hagyni az egészet. Most
már látom, hogy ez egy végtelen és
felesleges mókuskerék. Mióta ki-
léptem, megírtam a regényt, neki-
álltunk az Argo 2-nek, és még egy
csomó más dolog is elindult.

Az első ember Holdra lépésének és a világ leg-
drágább autójának, a magyar főtervezővel ren-
delkező holdautó elindulásának évfordulója kö-
zeleg. Ebből az alkalomból július 20–22-én
mozgatható távcsövekkel és az egyetemi csil-
lagvizsgáló műszerével megleshetjük az újhol-
dat és az éppen esedékes csillagegyüttállást, il-
letve az égbolt titkait. A Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központban csillagász és fizikus előadók
mesélnek űrutazásról, űrtechnikáról, a csillagá-
szat aktuális problémáiról, a Pillétől a MASAT-
ig, Gagarintól Farkas Berciig, a Szputnyiktól az
ISS-ig. Foucault-ingával bebizonyítják, hogy
tényleg mozog a Föld. Az érdeklődők saját ke-
zűleg végezhetnek kísérleteket miniplanetári-
ummal, Kepler-lepedővel.

A csillagos ég
a határ!
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MŰVÉSZTELEP KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Divatos, időtálló, szép, egyedi,
hordható, nagyjából ezeket a di-
csérő jelzőket találják meg azok a
hölgyek, akik T. Csapó Dorottya
öltözéktervező ruháit hordják
vagy látják. Ez utóbbira idén nyá-
ron könnyen lehetősége nyílik
bárkinek, Dorottya munkái au-
gusztus végéig tekinthetők meg
a győri Magyar Ispitában és a ba-
latonfüredi Kisfaludy-házban.  

T. Csapó Dorottyát kislányként kényez-
tették el a finom anyagok, a meseszép
ruhák. Szerencsés gyerek volt, bácsi-
kái hajóbőröndökben küldték haza
Hollywoodból a kiselejtezett holmikat,
melyekből itthon a nagynénik szabtak,
varrtak új viseletet a számára. Csoda-
számba ment, ahogy az ügyes kezek
és a lábbal hajtott varrógépek jóvoltá-
ból az új darabok születtek. Dorottya
ma is őriz néhány díszes, gyönyörű
gombot, amelyeket ötévesen maga vá-
gott le az amerikai szövetekről. Azt
mondja, sokat köszönhet a bácsikái-
nak, a nénikéinek, de a különleges
ruhák iránti fogékonyságát a nagyszü-
lőktől örökölte. A nagypapa textilmér-
nök, a nagymama profi varrónő volt. S
akkor még nem említettük az édes-

Időtálló viseletek a Magyar Ispitában

apát, Csapó György építészmérnököt,
akitől művészettörténet tanult, s aki
miatt az ornamentika lelkes híve lett. 

Dorottya minden családi sugallat el-
lenére óvónőként kezdte pályafutását,
később a gyerekek elkötelezett barátja-
ként gyógypedagógiai tanárként tevé-
kenykedett. Lánya születésekor dön-
tötte el, hogy a hobbijának él, első lépés-
ként elvégezte egy fővárosi iskola öltö-
zéktervező szakát. A tanítást azért nem
hagyta teljesen abba, ma a Kovács Mar-

git-iskolába járó diákok tanulhatnak tőle
öltözködéskultúrát, stílust. Tanítványai
három év alatt teljesen átalakulnak, fel-
ismerik az egyedit, a finomat, a szépsé-
get, igazi egyéniséggé válnak.

T. Csapó Dorottya úgy számol, ter-
vezőként eltöltött tizenöt évének há -
rom szakasza volt. Elsőként a népmű-
vészettel ismerkedett meg, s szép
eredményeket ért el a ma már hunga-
rikumnak számító motívumok felhasz-
nálásában. A második fázisban régi ko-

rokra jellemező ruhákat alakított át a
mai kor képére, nyugodt szívvel hord-
ható, kényelmesen viselhető ruhadara-
bokat készített. A harmadik időszak a
fiatalos stílus felfedezésével telik, zsi-
nórokat, ásványokat, a természet leg-
különbözőbb tárgyait varrja, applikálja
farmerre, vagy akár egy pólóra is. 

Egyedi ruhái feltűnnek a bálokon, az
esküvőkön, s maga is saját tervezésű
darabokat hord. Ha véletlenül készen
vásárol, nem veszi fel addig, amíg nem
alakította át ízlésének megfelelően.
Örökbecsű darabokat készít, alkotásai
több földrészt megjártak. Itthon nagy si-
kerű kiállítást rendezett a győri színház-
ban, a városi múzeumban, három éve a
pécsi színházi fesztiválon. Számos ön-
álló tárlata volt országszerte, s minden
év augusztus 20-án jelen van a fővárosi
várnegyed kézműves vásárán. 

A győri ispitában augusztus végéig
láthatóak a ruhái, miközben július 26-án
a balatonfüredi Kisfaludy-házban, a Ta-
gore sétányon nyílik Imrik Zsuzsa jelmez-
tervező iparművésszel közös kiállítása. A
tárlat az Anna-bál és a füredi borhetek
rendezvénysorozat része. T. Csa pó Do-
rottya szerint manapság nem le het meg-
élni ruhatervezésből, de a tudá sát
tovább adhatja tanítványainak, s kiállítá-
sain a nagyközönség is megismerked-
het azokkal az értékekkel, érzésekkel,
amelyeket ruhái viselnek, közvetítenek. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Negyvennegyedik alkalommal
rendezik meg Győrben a Nem-
zetközi Művésztelepet. A város
legjelentősebb képzőművészeti
hagyományai között számon
tartott rendezvényre ezúttal
nyolc alkotót hívtak meg a házi -
gazdák. A részletekről Grászli
Bernadett múzeumigazgató
számolt be lapunknak.  

A hagyománytól eltérően idén egyhe-
tes alkotóműhellyel kezdődött a mű-
vésztelep. Az Art Workshop elneve-
zésű program résztvevője öt fiatal
festő és grafikusművész hölgy volt. A
két ausztrál és három magyar művész
az egy hét alatt közös alkotást hozott
létre, a közös produktumot a nagykö-
zönség a művésztelep záró kiállításán
tekintheti meg. Grászli Bernadett
még egy újdonságra felhívta a figyel-

Nemzetközi Művésztelep újdonságokkal
met, idén a Napóleon-ház négyszáz
négyzetméteres kiállítási területén
rendezik meg a záró kiállítást, ahol
nemcsak a művésztelepen készült al-
kotásokat, hanem a résztvevők ko-
rábbi munkáit is bemutatják. 

Maga a Nemzetközi Művésztelep
július 16-án kezdődött és két héten át
tart. A művészek festményeket, szob-
rokat, papírműveket, egyedi és sok-
szorosító grafikákat, installációkat ké-
szítenek a Grafikai Műhelyben, a mú-
zeum papírrestaurátor műhelyében
és a múzeum épületeiben kialakított
alkalmi festőműtermekben. A mű-
vésztelep lakója a Nemzetközi Rajz és
Képgrafikai Biennálé két szlovák díja-
zottja, Katarina Hutniková és Martin
Ševčovič, a fődíjas Molnár Zsolt, a
győri Tolnay Imre, továbbá Balogh Ist-
ván, Dobson Fanni és két ausztráliai
művész, Laura Jade Hindes és Diák
Mónika Viktória.    

A két hét alatt a közönség több al-
kalommal találkozhat az alkotókkal.

Tolnay Imre képzőművész hétfőn hat
órától a Kossuth utcai Alkotóműhely-
ben várja az érdeklődőket. Diák Mó-
nika Viktória és Laura Jade Hindes
ausztráliai képzőművészekkel kedden

hatkor lesz beszélgetés az Esterházy-
palotában. Katarina Hutniková és
Martin Ševčovič szlovák grafikusmű-

vészekkel szerdán, Balogh István,
Dobson Fanni és Molnár Zsolt képző-
művészekkel csütörtökön hatkor talál-
kozhat a közönség, szintén az Ester-
házy-palotában. A művésztelep ha-

gyományosan kiállítással zárul, amely
július 28-tól augusztus 31-ig lesz láto-
gatható a Napóleon-házban.
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KISALFÖLD VÁGTA PIAC

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A grillezés napjainkban kedvelt szabad-
idős tevékenység. A hozzá szükséges
alapanyagok beszerezhetőek többek kö-
zött a vásárcsarnok emeletén található
Széles húsüzletben is. A boltot üzemeltető
családi vállalkozás 1990-ben alakult,
azóta a vásárcsarnok mellett Ménfőcsana-
kon, Bőnyben és Téten található húsüzle-
teikben várják a vásárlókat. Széles Zoltán

Széles választék grillezéshez
tulajdonos az üzletpolitikájukról szólva így
fogalmazott: „Kezdetektől fogva a minősé-
get helyeztük előtérbe.” 

A vásárcsarnokban lévő boltra is igaz,
hogy a teljes választékban kapható sertés -
és marhahús magyar eredetű. Több mint
húsz éve ugyanazon receptek szerint ké-
szítjük minőségi termékeinket. Ízvilágun-
kat visszatérő vásárlóink már jól ismerik,
nekik ezúton is köszönöm a hűséget. Mi-
nőségi hústermékeket keresők számára
pedig bizalommal ajánlom üzletünket.” 

A grillezésre rátérve a tulajdonos a grillkol-
bászok közül ajánlja a hagyományos, a
bajor és a sajtos változatot. A húsok ked-
velői kaphatnak pácolt tarját vagy csirke-
mellfilét is. Az utóbbiakat kérésre külön fű-
szerezik, majd szakszerűen csomagolják
is. Marhahúsból is nagy a választék, a hát-
szín grillen is ízletesen elkészíthető. Kerti
parti előtt tehát érdemes átnézni a kínála-
tot, hiszen finom ételt csak megfelelő alap-
anyagokból lehet készíteni. Ehhez kívá-
nunk jó időtöltést olvasóinknak.

Fogyasztói kosár:
Grillkolbász 
(hagyományos, bajor, sajtos) 1890 Ft/kg
Pácolt tarja 1750 Ft/kg
Sárgabarack 400 Ft/kg
Görögdinnye 200 Ft/kg
Szilva 300-400 Ft/kg
Ringló 250-400 Ft/kg
Egres 1200 Ft/kg
Körte 200 Ft/kg
Nyári alma 250-350 Ft/kg
Padlizsán 250-500 Ft/kg
Csemegekukorica 80 Ft/db
Kapor 80 Ft/csomag

Kereskedők
jelentkezését
várják!
A GYŐR-SZOL Zrt. és
a KISOSZ közös kez-
deményezése, hogy
július 21-től minden
hónap harmadik
szombatján országos
kirakodóvásár lesz a
városréti piactéren
(Győr Budai u. 1.,
Árkád mögött). Az
eseményre várják
kiskereskedők, kéz-
művesek, manufak-
túrák jelentkezését.
Érdeklődni, 
jelentkezni lehet: 
piacok@gyorszol.hu
vagy 96/418-509;
20/464-1757 (Rotter
Zsolt). Az eseményt
az országos vásárnap-
tárban is rögzítették.

szerző: z. a.
fotó: burger barna

Ma rajtol a Kisalföld Vágta, a
Nemzeti Vágta hivatalos előfu-
tama, ahol régiónk települései
mérik össze tudásukat lóháton,
hogy aztán a három legjobb az
egész ország előtt bemutatkoz-
hasson a Hősök terén. A gyir-
móti programok vasárnapig tar-
tanak, a szervezők az egész csa-
ládot várják: a hivatalos vágták
mellett lesznek többek között iz-
galmas lovas bemutatók, tehet-
ségkutató, gyerekeknek pedig
falu ördöge verseny.

A Kisalföld Vágta helyszíne idén is a
gyirmóti Rodeo Ranch. A programok
pénteken 16 órától kezdődnek, ekkor
indul a Kisalföld Sztárja zenés-táncos
tehetségkutató verseny. A vetélke-
dőre több kategóriában neveztek, je-
lentkezett például rockbanda, has-
tánccsoport, hip-hop gyerekcsoport,
latin táncos, és természetesen éneke-
sek is fellépnek. Tóth Szilárd főszer-
vező elmondta, a közönség szavazatai

Ma indul a Kisalföld Vágta

is számítanak majd, ők is dönthetnek
arról, hogy kik jussanak tovább a
szombati döntőbe.

Másnap számos lovas program
várja a gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt 10 órától: rendeznek többek
között fogathajtást, hagyományőrző
íjászversenyt és Toldi erősember-pró-
bát. Délután különböző futamok lesz-
nek, például pónivágta, kamaszvágta,
és a profik is megmérkőznek egymás-
sal a telivérfutamon. A különböző te-
lepülésekről érkező polgármesterek

fogathajtásban mérik össze tudásu -
kat. Látványosnak ígérkezik a csikós-
vágta, melyen szőrén ülve kell lova-
golni egy ovális pályán. A főszervező

szerint az egyik legdinamikusabb és
legveszélyesebb versenyszáma lesz
ez a hétvégi programoknak.

Szombat este lovas show-műsort
láthatnak az érdeklődők, többek kö-
zött westernbemutatóval, szabad ido-
mítással és lovagi tornával várnak
mindenkit Gyirmótra. A show után
pedig kiderül, ki lesz a „Kisalföld
sztárja”, a tehetségkutató döntősei áll-
nak ugyanis a színpadra.

A programok vasárnap is folytatód-
nak, 10 órától a vágtákon részt vevő te-
lepülések felvonulása nyitja a napot. Ez-
után kezdődik a gyerekek által nagyon
várt falu ördöge verseny, melyen a leg -
égetnivalóbb gyerkőcöt keresik, például
gidafogó versennyel, zsákban ugrálás-
sal és kengyelhajítással. A megmérette-
tésre a helyszínen is lehet még nevezni.

Délután több szórakoztató verseny-
számmal készülnek a szervezők, pél-
dául falu traktorosa versennyel, tarka-
vágtával, betyárversennyel, és lesz
lovas kaszkadőrshow is.

Vasárnap délután rajtolnak a hiva-
talos vágtafutamok is, ekkor dől el,
hogy melyik az a három település,
amely képviseli a régiót a Hősök terén.

A települések, melyek biztosan
ott lesznek a Kisalföld Vágtán: Bá-
gyogszovát, Egyed, Gyirmót, Hé-
dervár, Vámosszabadi, Tényő,
Csetény, Ménfőcsanak, Nyúl,
Écs, Halászi, Töltéstava, Kajár-
péc, Győrság, Szentgál
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 21., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Erdőjárók
05:55 Magyar gazda
06:25 Szellem a palackból...
06:55 Balatoni nyár
09:00 Mozdulj! 
09:30 Lovastúra
10:00 Angi jelenti
10:30 Aranyfeszt 2012
11:00 KorTárs  
11:30 Most a Buday!
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Kamera Korrektúra 2012  
12:35 Zöld Tea
13:05 Boxutca - Forma-1 magazin
13:40 Forma-1 Német Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:20 A Kamerun-hegy árnyéka  
16:20 Doc Martin  
17:10 Micsoda éjszaka!  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK Arcok  
21:10 Sherlock  
22:45 A Bécsi Filharmonikus zenekar 

nyári hangversenye a Schön-
brunni Kastély parkjából  

00:20 Holdrakéta - Az Apollo 11 
repülése  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:05 A dinoszauruszok királya  
10:30 Asztro Show
11:25 Törzsutas 
12:00 Autómánia
12:35 Jópofa kofa  
13:05 Édes, drága titkaink  
14:10 Chuck  
15:15 Agymenők  
15:50 Agymenők  
16:20 Átkozott boszorkák  

Sally és Gillian, a két testvér
mindig tudta, hogy nem olyan,
mint a többi gyerek. Szüleik
halála után különc nagynénjeik
nevelték őket, és a háztartásuk
egy cseppet sem volt hétköz-
napi, már kiskoruktól gyakorol-
ták a családjukban generáció-
ról generációra öröklődő va-
rázslást.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 A gyűrű átka  
23:20 Slither - Féltél már nevetve?  
01:05 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
09:30 EZO.TV
10:00 Babavilág  
10:25 9 hónap  
10:50 Propaganda  
11:50 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  

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

királynője  
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Rejtélyek kalandorai  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Evolúció  
21:30 Cloverfield  
23:00 Luxusdoki  
00:00 A médium  
01:00 EZO.TV
02:00 Kalandjárat  

06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:00 Ki ez a lány?  
07:50 Elvált Gary  
08:15 Elvált Gary  
08:40 Zsírégetők  
09:30 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
10:25 Columbo: A szuperintelligens 

gyilkos csődje  
11:50 Don Camillo Monsignore... de 

nem túlságosan  
14:10 Légy résen!  

16:05 Lucky Luke  
17:10 Szépség és a szörnyeteg  
19:00 Kedves John!  
21:00 Sárkány osztag  
23:15 Egy szőkénél jobb a kettő  
01:10 Xanadu  
02:55 Sárkány osztag  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 

Budapesten 
07:25 A peleskei nótárius 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari  
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Új nemzedék  
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Száműzött magyar irodalom
12:45 Vannak vidékek  
13:15 Heuréka! Megtaláltam!
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Talpalatnyi zöld
14:40 Pannon expressz  
15:10 Táncvarázs 
16:05 A nagy Waldo Pepper  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Hogy volt!?  
19:30 Születésnap 
20:20 Születésnap 
21:15 Kultikon +  
22:05 Dunasport
22:15 Kromofóbia  
00:30 Senkinek sem kellene 

meghalnia  
01:25 Kada Ad Libitum 

JÚLIUS 20., PÉNTEK
M1
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Kastélyok és kúriák 
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Balatoni nyár
10:25 Egy pasi, egy nő, sok lé meg 

egy BMW  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Kasszasiker  
14:15 Capri - Az álmok szigete  
15:10 Balatoni nyár
16:30 A korona hercege  
17:45 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Borvacsora  
22:10 King  
22:55 Michael Bolton koncertje a 

londoni Royal Albert Hallban  

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

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz
20:05 Sziklaöklű szerzetes  
21:05 CSI: Miami helyszínelők  
22:05 Gyilkos elmék  
23:15 Helyszíni szemle  
00:20 Reflektor  
00:30 Törzsutas 
01:05 Nagyágyúk  
01:55 Autómánia 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember  
13:15 A láthatatlan ember  
14:25 Marina  
15:25 Csoda Manhattanben  
16:25 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:25 Tiltott szerelem  

Nihal és Behlül éjszaka össze-
futnak a konyhában, amit per-
sze Katja meglát és azonnal el-
mondja Firdeusnak. Az asz-
szony pedig ismét a számára
tetsző történetet kanyarítja ki
belőle. Firdeus elintézi, hogy
Ezel külföldi szerződéshez jus-
son, ezzel eltávolítva őt a Ziya-
gil családtól.

18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Waterworld - Vízivilág  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Waterworld - Vízivilág  

05:40 Gyilkos sorok  
06:30 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:20 Zsírégetők  
08:10 A nagy házalakítás  
09:00 Gyilkos sorok  
09:55 Doktor House  
10:50 Columbo: Kapj el, ha tudsz!  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  

19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Halott gengszterek  
22:55 Star Trek 6. - A nem ismert 

tartomány  
00:55 Halott gengszterek  

VIASAT3
06:00 Kárpát Expressz (ism.)
06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Sírjaik hol domborulnak... 
09:00 Magyarország tájegységei 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték! 
15:05 Hagyaték 
15:35 Székely kapu  
16:00 Magyar elsők 
16:20 Ízőrzők: Dunavecse 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Kárpát Expressz
19:05 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:35 Sophie szerint a világ 
20:05 Ménes élet  
21:00 Híradó
21:05 Dunasport
21:10 A névtelen vár

M1, július 20., péntek, 10:25

Egy pasi, egy nő, sok lé meg egy BMW
Francia vígjáték

Hősünk joggal érezheti, hogy minden
rosszban van valami jó. Egy viharos
családi veszekedéstől feldúltan éppen
elviharzik otthonról sógora vadonatúj
kocsijával, amikor a néptelen ország -

úton egy pénzzel teletömött utazótáskát talál. Darrynak már-
már sikerül is elrejtenie a „kincset” az autóban, amikor egy csi-
nos nő bukkan elő az út menti mezőről, és megköszöni, hogy
gondjaiba vette a táskát. Darry nem tudja, hogy Irene egy poli-
tikus szeretője, aki illegális fegyvereladási üzletbe keveredett. 

Viasat3, július 21., szombat, 19:00

Kedves John!
Amerikai romantikus dráma

John Tyree halk szavú, jóképű hivatásos katona
az amerikai különleges alakulatnál, aki eltávon
van Dél-Karolinában magányos édesapjánál láto-

gatóba. Savannah Curtis gyö-
nyörű, idealista főiskolás lány
egy jómódú családból, aki a ta-
vaszi szünetét tölti otthon. Egy
véletlen tengerparti találkozás-
nak köszönhetően halálosan
egymásba szeretnek. 

RTL Klub, július 21., szombat, 19:30

A gyűrű átka
Német–olasz–angol–amerikai kalandfilm

Siegfried herceg népét lemészárolja az ellenség. Az alig
tízéves hercegnek a folyón sikerül megszöknie üldözői
elől.  Egy idős kovács talál rá, magához veszi a fiút és
Eric néven saját fiaként neveli fel. 12 évvel később Eric
egy égi jelnek köszönhetően találkozik a gyönyörű le-
győzhetetlen királynővel, akit le-
nyűgöz a férfi ereje. Egy csodála-
tos éjszaka után elválnak útjaik,
ám Ericben felébred a vágy, hogy
megtudja, ki is ő valójában. 

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

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

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

• Gazdasági, turisztikai szaknyelvi kurzusok augusztusban

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 24., KEDD
M1
05:30 Barangolások öt kontinensen
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Magyar főúri paloták Bécsben 
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Balatoni nyár
11:00 Montalbano felügyelő  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Kékfény  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:25 Balatoni nyár
16:35 A korona hercege  
17:45 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egy szép napon...  
21:55 King  
22:40 A rejtélyes XX. század  
23:10 Századfordító magyarok 
00:10 Orvosi bűnügyek  

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

A fairmonti rendőrfőnököt hol-
tan találják saját körzetén belül
egy erdőben. A CBI nagy erők-
kel kezdi meg a nyomozást, és
hamarosan meg is találják az
első gyanúsítottat, Dimitrij Zu-
bovot egy orosz üzletembert,
aki ellen a rendőrfőnök eljárást
akart indítani zaklatásért.

22:05 A Grace klinika  
23:15 Reflektor  
23:30 Doktor Addison  
00:30 Doktor Addison  
01:20 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:00 EZO.TV
12:35 Zoom kapitány kalandjai  
14:25 Marina  
15:25 Csoda Manhattanben  
16:25 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Vakvágányon  

22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
00:35 Kísértések  
02:05 TotalCar  

05:35 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:10 Zsírégetők  
08:00 A nagy házalakítás  
08:50 Gyilkos sorok  
09:45 Doktor House  
10:35 Nászok ásza  

12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Doktor House  
22:15 New York-i nyomozók  
23:05 Terepen  
00:00 Harlequin: Egy másik nő  
01:50 Doktor House  
02:35 New York-i nyomozók  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Hal, madár, ember 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Akadálytalanul 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Hazajáró
15:30 Jelfák 
15:45 India utolsó oroszlánjai 
16:35 Zebra
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Kárpát Expressz
19:05 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:35 Sophie szerint a világ
20:05 Vivát Benyovszky!  
21:05 Híradó
21:10 Dunasport

JÚLIUS 23., HÉTFŐ
M1
05:30 Anno  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Kastélyok és kúriák 
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Balatoni nyár
10:55 Montalbano felügyelő  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Róza néni elintézi  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 Balatoni nyár
16:40 A korona hercege  
17:50 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Heltai Jenő: Naftalin  
21:20 Kékfény  
22:20 King  
23:05 Aranyfeszt 2012
23:35 Valaki

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel 
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:25 Párduclányok 3.: Irány 

Bollywood!  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Egyik kopó, másik eb  

22:05 CSI: A helyszínelők  
23:15 Fekete karácsony  
00:45 Reflektor  
01:00 Hihetetlen, de halálos  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:00 EZO.TV
12:35 Tiszta szerencse  

Eugene Proctor (Martin Short)
a világ legszerencsétlenebb
embere. Különleges tehetsége
van ahhoz, hogy mindenbe be-
leütközzön, hogy megtalálja a
helyet, ahol valami biztos rázu-
han, hogy belecsapjon a villám
- kétszer is. 

14:25 Marina  
15:25 Csoda Manhattanben  
16:25 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 NCIS  
22:05 NCIS: Los Angeles  
23:05 Célkeresztben  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 NCIS  
02:10 NCIS: Los Angeles  
03:05 Aktív Extra  

05:05 Gyilkos sorok  
05:55 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:50 Zsírégetők  
07:40 A nagy házalakítás  
08:30 Gyilkos sorok  
09:20 Doktor House  
10:10 Kedves John!  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 G. I. Jane  

23:40 Édeshármas  
01:25 Zsírégetők  
02:10 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Élő egyház 
07:00 Isten kezében 
07:30 Híradó
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Szívekben égjen a láng... 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Száműzött magyar irodalom
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Latin-Amerikai Táncok Magyar 

Bajnoksága, Budapest 
15:05 Vannak vidékek  
15:40 Magyar elsők 
15:55 Az érinthetetlenek 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Kárpát Expressz
19:05 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:35 Sophie szerint a világ 
20:05 A Tenkes kapitánya
20:35 A Tenkes kapitánya
21:00 Híradó

JÚLIUS 22., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Lovastúra 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 „Így szól az Úr!”
09:10 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 Semmi szenvedés - Pilinszky 
10:15 A Biblia a magyar 

képzőművészetben
10:30 Református magazin
10:55 Baptista ifjúsági műsor
11:05 Az evangélikus egyház 

szeretetszolgálata 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 A Rajna 
12:30 Telesport 
13:00 Út Londonba
13:30 Forma-1 - Német Nagydíj - 

Futam
16:25 Doc Martin  
17:15 Gorillák a ködben  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Büszkeség és balítélet  
22:20 Sherlock  
23:55 Oltalmazó ég  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub

10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:05 Dáridó Lajcsival 
12:40 A gyűrű átka  
16:35 Sokk a jóból  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Harry Potter és az azkabani 

fogoly  
22:40 88 perc  
00:50 Tudorok  
01:55 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:10 Nagy Vagy, Balaton! 
10:40 EgészségMánia  
11:10 EZO.TV
11:40 Kalandjárat  
12:10 Borkultusz  
12:40 Stahl konyhája  
13:10 Több mint TestŐr  
13:40 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:40 Monk - Flúgos nyomozó  
15:40 Bűbájos boszorkák  
16:40 Evolúció  

18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Pókember 3.  
22:50 Megint 48 óra  
00:40 Összeesküvés  
01:40 EZO.TV
02:15 Napló  

06:10 Meztelen szépség  
07:10 Columbo: Kapj el, ha tudsz!  
08:30 Véznák kontra dagik  
09:25 Anya, csak egy van!
09:55 Szerelem nyilasa  
10:40 Szex és New York light  
11:10 Szex és New York light  
11:45 A nagy házalakítás  
12:35 A nagy házalakítás  
13:30 A rock 'n' roll ördöge  

A rock and roll történetének
egyik kimagasló egyénisége
Jerry Lee Lewis. A fantasztikus
tehetségét azonban beárnyé-
kolta arrogáns viselkedése és
szokatlan életstílusa. Nem vé-
letlenül kapta a „Gyilkos”, il-
letve „A rock 'n' roll ördöge”
becenevet.

15:30 Szépség és a szörnyeteg  
17:20 Nászok ásza  
19:10 ÁlomÉpítők  
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:50 Jimmy Hollywood  
00:00 Édeshármas  
01:50 Jimmy Hollywood  
03:45 A célszemély  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:30 Tamási Áron: Hullámzó 

vőlegény  
08:00 Hol volt, hol nem volt... 
08:15 Subak - A boldogság három oka
09:10 És még egymillió lépés 
10:00 Élő egyház
10:30 Református istentisztelet 

közvetítése a fonyódligeti 
Szélrózsa találkozóról

12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Nyelvőrző
12:45 Akadálytalanul
13:15 Csellengők  
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Szerelmes földrajz
14:50 Hazajáró
15:25 Hungária Kávéház  
15:50 Hungária Kávéház  
16:20 Köszönöm, hogy elgázolt  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Önök kérték!
19:35 Az ördög és a tízparancsolat  
21:30 Dunasport
21:50 A halott királyné  
23:35 Ezzel a két kézzel, a két 

kezemmel  
00:30 Trans-Formation - Az egér 

mosolya 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK
M1
05:30 A rejtélyes XX. század  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Tunézia 2.0 
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Balatoni nyár
10:55 Montalbano felügyelő  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Párizsi helyszínelők  
14:25 Ötvenéves találkozó  
15:20 Balatoni nyár
16:05 Londonból jelentjük: Olimpiai 

híradó
16:20 A korona hercege  
17:45 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Rajtra készen: Egy nappal 

a XXX. Nyári Olimpiai Játékok 
megnyitója előtt

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:05 Kincs, ami nincs  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Én és a hercegem 2. - 

A királyi esküvő  

22:05 Mérges pókok  
00:10 Reflektor  
00:25 Infománia  
01:00 Hihetetlen, de halálos  

06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka (12)
09:35 Stahl konyhája (12)
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV (12)
12:25 Rex felügyelő (12)

A feltételezhető maffiaügy kap-
csán az olasz államügyész asz-
szony, Lucia Amato Bécsbe ér-
kezik. Az nyomozók számára
fontos információval szolgál: a
maffia pénzét minden valószí-
nűség szerint osztrák bankok-
ban mossák tisztára. A bűnö-
zők pedig most az állam-
ügyész asszonyt akarják elta-
karítani az útból.

13:15 Rex felügyelő (12)
14:25 Marina (12)
15:25 Csoda Manhattanben (12)
16:25 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal (12)
17:25 Tiltott szerelem (12)
18:30 Tények
19:30 Aktív (12)
20:05 Ezek megőrültek! (12) 
21:05 Szemtelen szemtanúk (16)
23:00 Propaganda (12)
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV

05:55 Gyilkos sorok  
06:40 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:30 Zsírégetők  
08:20 A nagy házalakítás  
09:10 Gyilkos sorok  
10:00 Doktor House  
10:55 Columbo: Az ínyenc gyilkos  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Őrangyal  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  

20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 CSI: New York-i helyszínelők  
22:15 Nikita  
23:05 CSI: New York-i helyszínelők  
00:00 Nikita  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Darabokra szaggattatol 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 Magyarország tájegységei 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Hogy volt!?  
15:05 Szerelmes földrajz
15:40 Olimpia 2012 - London 
17:55 Olimpia 2012 - London 
20:00 Kárpát Expressz
20:40 Olimpia 2012 - London 
22:45 Házasságból elégséges  
00:15 MüpArt - Firkin a Művészetek 

Palotájában  
01:50 Vers
01:55 Himnusz
02:00 Csellengők  
02:35 Család-barát

JÚLIUS 25., SZERDA
M1
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Magyar főúri paloták Bécsben 
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Balatoni nyár
10:40 Útravaló
10:55 Montalbano felügyelő  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Gasztroangyal  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:25 Balatoni nyár
16:25 Londonból jelentjük: Olimpiai 

híradó
16:35 A korona hercege  
17:50 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Pesty Fekete Doboz  
22:05 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Összefoglaló

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

22:10 Döglött akták  
23:25 Reflektor  
23:40 Siyama - A harcos város  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV
12:25 A vad Kurdisztánon át  
14:25 Marina  
15:25 Csoda Manhattanben  
16:25 Másképpen - beszélgetések 

Joshi Bharattal  
17:25 Tiltott szerelem  

18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Doktor House  
22:05 Született feleségek  
23:05 Aktív  
23:35 Tények Este
00:10 EZO.TV
00:45 Doktor House  
01:40 Született feleségek  
02:35 Babavilág  

05:00 Gyilkos sorok  
05:50 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:35 Zsírégetők  
07:30 A nagy házalakítás  
08:15 Gyilkos sorok  
09:05 Doktor House  
10:00 Sógorom a zugügyvéd  

Harry televíziós operatőr. Az
egyik amerikaifutball-mérkőzé-
sen balesetet szenved, a pályá-
ról kilökött játékos felökleli. Az
orvosok szerint a sérülése
nem komoly, hamarosan újra
dolgozhat. A sógora, a zug-
ügyvéd Willie azonban más vé-
leményen van.

12:15 A nagy házalakítás   
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Sivatagi cápák  
23:30 G. I. Jane  
01:45 Lépéselőnyben  
02:30 Zsírégetők  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Élő egyház 
09:00 Pannóniától a csillagokig 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Nyelvőrző
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Savaria Táncverseny, Tíztánc 

Világkupa, Szombathely 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:30 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
15:55 Egy kis hírnév 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
17:55 Olimpia 2012 - London 
20:00 Sobri a betyár 
21:05 Híradó
21:15 Dunasport
21:20 Nem vagyok gyilkos  

Viasat3, július 25., szerda, 21:20

Sivatagi cápák
Amerikai háborús filmdráma

Vége az Öböl-háborúnak, az amerikai katonák haza
készülődnek, néhányuknak azonban nem hiányzik
a civil élet. Egy menekültnél talált térképről kiderül,
hogy a kuvaiti aranyrudak rejtekhelyét ábrázolja.

Négy katona magánakció -
ba kezd a kincs felkutatá-
sára. Ám hamarosan meg-
tudják, hogy az iraki való-
ság egészen más, mint amit
a híradókban láthatnak.

TV2, július 26., csütörtök, 21:05

Szemtelen szemtanúk
Amerikai vígjáték

Mikor a csapatnyi csinos vezérszurkoló lány gyilkosság
szemtanúja lesz, Sharp hadnagyra hárul a feladat, hogy
megvédje őket. Sharp a lányok edzőjének álcázza magát és
beköltözik a vezérszurkolók házába. A mogorva zsaru szá-
mára felfoghatatlan, hogy a lá-
nyok miért nem olyan ruhát hor-
danak, ami befedi testüket, mi ért
nem esznek olyan ételt, ami táp-
láló, és miért kezd forrni a vérük,
ha elérkezik a szombat este. 

Duna Televízió, július 26., csütörtök, 22:45

Házasságból elégséges
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Szöszi és Árpi nagyon szeretik
egymást. A lány fodrász, a fiú
cukrász. Szöszi szülei elváltak,
a lány nagyanyjánál lakik.
Árpi szereti a szüleit, de régóta
haragszik sógorára, akiről tudja, hogy szeretőt tart.
Pista Árpi ellen fordítja a szülőket, és a veszekedés után
a fiú elhatározza, hogy elköltözik otthonról. Aztán még
jobb ötlete támad: házasodjanak össze Szöszivel. A lány
ugyanolyan hebrencs, ezért rááll a házasságra. 

www.gyorplusz.hu
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

AZ AKKORDEON HARMONIKAEGYÜT-
TES ad koncertet vasárnap délelőtt 11 órától
a Zenepavilonban. A zenekar 2001-ben a Győri
Né met Kulturális Egye sület keretében alakult,
a kisebbségi kultúra ápolására. A tíz harmoni-
kásból álló együtteshez
később do bos, tubás,
majd trombitás csatlako-
zott. A zenészek 2006-
ban hozták létre azt a
Győri Harmonika Egyesü-
letet, amelynek keretében
ma is működnek, Scharek
Béla vezetésével. 

NAGY BALÁZS musicalestje lesz a Nyári Zenés Esték a
Rába partján sorozat következő előadása július 21-én, szom-
baton fél kilenckor a víziszínpadon. Nagy Balázs 15 éve a
Győri Nemzeti Színház színművésze, idén harmadik alkalom-
mal lép színpadra egy új musicalkoncerttel. Az esten közre-
működik Gallusz Niki, Mahó Andrea, Kiss Tünde, Pörneczi
Attila, valamint a színház zenekara és tánckara. Az est rende-
zője Kszel Attila. Rossz idő esetén a koncertet július 22-én,
vasárnap fél kilenckor tartják meg. Jegyek az előadás 
előtt egy órával a helyszínen még válthatók. 

HÓFEHÉRKE meséjével ismerkedhetnek
meg a gyerekek a Hajci-hő-ség programsoro-
zatban július 25-én 10 órától. A Gyermekek Há-
zának vendégei a Grimm-történethez kapcso-
lódva játszanak, vetélkednek, kézművesked-
nek, almás kitűzőt készítenek. 

A GYŐRI RENESZÁNSZ ÉS BAROKK
HÉT kurzusának résztvevői növendékhangver-
senyen mutatkoznak be július 20-án, pénteken
18 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Másnap, szombaton 19 órától Fortepiano Ka-
marakoncert lesz a régizenei kurzus tanárainak
közreműködésével Vámosszabadin, a zeneká-
polnában. Az egyhetes eseménysorozat záró
koncertje vasárnap 11 órakor kezdődik a Pe-
tőfi művelődési házban. 

A VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM „Házaló
– Építészet kicsiben” című kiállítása a korábban
meghirdetettel ellentétben augusztus 17-én
nyílik a Gyermekmúzeumban. Helyette A Nap
és a Hold meséje című, meghosszabbított tár-
lat látogatható, ebben a kortárs művészek al-
kotásain köszönnek ránk állandó égi kísérőink:
a Nap és a Hold. Milyen is lehet a Hold ezüst
fénye, a Nap aranya? Mi történik akkor, ha az
egymást örökké kergető két égitest összetalál-
kozik a kiállítótér falain? A választ a kiállított mű-
alkotásoktól kaphatjuk meg, melyek alkotói:
Borsos Miklós, Farkas Zsuzsa, Pirk László, Bo
Cronqvist, Shogo Muto, Oskar Sastra, Kivisaari
Aino, Johansson Vappu és Zeinab Mourad De-
merdash. 

PINNYÉDI NYÁR. Já-
tékos nyári délelőtt
helyszíne lesz július
26-án, csütörtökön 9
órától a pinnyédi mű-
velődési ház. A gyere-

keket és a felnőtteket kézműveskedés, film-
vetítés, vetélkedők várják a szünidei foglal-
kozásokon. 

KOKTÉLBÁR nyílik július 27-én 14 órakor a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastély könyvtárá-
ban. A szervezők a finom, alkoholmentes ita-
lokkal kívánják megköszönni az olvasóknak
az egész éves látogatást. A könyvtár augusz-
tus első három hetében zárva lesz. A kastély-
ban hat órától az Aranylók klubjába
várják a táncolni szerető fel-
nőtteket. Zenél Szi-
lasi Lajos. 

TÁVCSÖVES bemutatót tartanak előadással
egybekötve július 26-án, csütörtökön 20.30-kor
az egyetemi bemutató csillagvizsgálóban. A Kí-
sérőnk a Hold című programhoz előzetes jelent-
kezés szükséges a Gyermekek Házában.

TUTAJT készíthetnek fából és papírból az ér-
deklődő gyerekek a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtárban július 25-én 9–11 óráig. A szerve-
zők mindenkit szeretettel várnak, bővebb infor-
máció 96/516-677-es telefonszámon kérhető.  
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VASKAKAS ÜNNEPI JÁTÉKOK KÉPRIPORT

VASKAKAS
FESZTIVÁL
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

A csontritkulás olyan anyagcsere ere-
detű, kóros folyamat, amelynek során
az ember fokozatosan veszít a csontja
tömegéből. Nem a csontok mérete vál-
tozik meg, hanem a benne lévő sejtek
és ásványi anyagok fokozatosan meg-
fogyatkoznak, emiatt megváltozik a

szerző: dr. czuczor szabolcs kardiológus 
adjunktus

fotó: illusztráció

Ritmuszavarok és a szívelégtelenség eszközös keze-
lésével nagymértékben javulnak az életkilátások és a
beteg életminősége. A művi úton visszaállított szívrit-
musnak köszönhetően a szervek vérellátása, oxigén-
és tápanyagellátása helyreáll, a korábban fokozatosan
romló élettani funkciók javulnak. Ugyanez igaz ma-

gára a szívre is. A pumpafunkció javulása révén a ko-
szorúereken keresztül a szívizom vérellátása is javul. A
kezelés célja, hogy a betegek teljes értékű életet tud-
janak élni.

csont szerkezete, ami a mechanikai tu-
lajdonságának, vagyis teherbíró képes-
ségének romlásához vezet. A csontok
törékennyé válnak, kisebb ütéstől,
esés től törnek. A csontsűrűség úgy 25-
30 éves korunkig növekszik, majd el-
kezd csökkenni.  A Galenus kiadó gon-

Pacemaker-beültetés után
A mindennapi életvitelt csak kismértékben befo-

lyásolja a pacemaker jelenléte. A pacemaker-beülte-
tést követen a pacemaker egyénre szabott programo-
zását követően a sebgyógyulásra fókuszálunk. A var-
ratszedésig tartó első héten óvakodni kell a túlzott fi-
zikai megerőltetéstől és biztosítani kell a kulcscsont
alatti terület tisztán tartását a fertőzések elkerülése ér-
dekében. Bármennyire is vonzó lehet nyáron a fürdők
látogatása, de a biztonságos sebgyógyulás érdeké-
ben a műtét után hetekig kerülni kell azokat. A teljes
sebgyógyulást követően a fürdők használatára korlá-
tozás nincs. Gyakori kérdésként merül fel a gyógyfür-

dők használata. A különböző gyógyvi-
zekkel kapcsolatban nem a termálvíz
hőfoka okoz gondot, hanem a gyógy-
víz összetétele, ezért minden esetben
a gyógyfürdőkhöz kapcsolódó egész-
ségügyi intézményben célszerű érdek-
lődni a fürdő használatáról. 

Gyógyszeres kezelés
A bőrön keresztül felszívódó anya-

gok befolyásolhatják a rendszeresen szedett, véralva-
dásra, vérnyomásra és más szívre ható gyógyszerek
hatásmechanizmusát, esetleg ritmuszavarokat provo-
kálhatnak. Az érpályába vezetett és a szív üregében

rögzített elektród-szilikonborítás trombusképződést
gátló bevonata a legtöbb esetben megóvja a betege-
ket a rögképződéstől, ezért legtöbbször elegendő az
aszpirintartalmú gyógyszerek alkalmazása. Viszont a
pacemaker-beültetést indokló szívritmuszavar miatt
az esetek túlnyomó többségében szükségszerű az
élethosszig tartó „vérhígítók” szedése.

Utazáskor
Nyári utazások alkalmával a pacemakerrel élő be-

tegek mindig vigyék magukkal a nemzetközi, angol
nyelvű pacemaker-igazolványukat, melyet minden
esetben a pacemakert implantáló centrum ad ki. Re-
pülőtereken, múzeumokban rendszeresített mágne-
ses kapukon való áthaladás előtt mutassák meg a biz-
tonsági személyzetnek. Az igazolvány a pacemaker
meglétének igazolásán túl személyes adatokat, és a
beültetett készülék és elektródok típusáról, az azt
gyártó cégről és az implantáló centrumról tartalmaz
információt. Ezen utóbbiakra nagy szükség lehet
akkor is, ha valami okból a nyaralás során kórházba
kerülünk.

Kerti munkák során
A kerti munkák során kerüljék a nagy, „kaszáló”

mozdulatokat és a vibrációs ártalmakat (pl. rotációs
kapa), hogy a vállövben rögzített pacemakerhez csat-
lakoztatott elektródok ne okozzanak sérülést. 

dozásában, dr. Szarvasházi Judit szer-
kesztésében megjelent, színes fotókkal
illusztrált köny v tartalmazza többek kö-
zött a csontszövet felépítését és műkö-
dését, a kockázati tényezőket, gyógy -
tornát, valamint egyhetes mintaétlapot
csontritkulásos betegek részére.

Olvasni jó!

A csontritkulásról

A hét orvosi témája:

A mindennapi életvitelt csak
kismértékben befolyásolja
a pacemaker jelenléte

Pacemakerrel élni nyáron
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A hét kérdése: a fogszabályozásról

Válaszol: Dr. Balla Beáta fogszakorvos, 
fogszabályozó specialista

szöveg: kovács veronika
fotó: illusztráció

Nem csak a maradó fogakat lehet szabá-
lyozni, a harapási rendellenességeket pedig
már óvodáskorban kezelni kell. A fogszabá-
lyozás nem csupán esztétikai, hanem egész-
ségügyi kérdés – mondta el dr. Balla Beáta
fogorvos, fogszabályozó specialista. 

Hány éves korban kell elkezdeni a fogszabá-
lyozást, s létezik-e felső korhatár?

Sokan tévednek, amikor azt gondolják, hogy csak
a maradó fogakat kell szabályozni. Általában elmond-
ható, hogy a rendellenességeket 7–12 éves korban
egyszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb kezelni, mint
később. A harapási rendellenességeknél különösen
fontos, hogy óvodáskorban szakemberhez kerüljön
a kisgyerek. Természetesen a rögzített fogszabályo-

Nyári fejfájás

zásra felnőttkorban is van
lehetőség, akár ötven év
fölöttiek esetében is. Ilyen-
kor a fogágy állapota a döntő: ha a fogak rögzülése
már nem tökéletes, nem ajánljuk a szabályozást.

Az esztétikai szempontok mellett van-e
egészségügyi indoka a fogszabályozásnak?

Természetesen. A páciensek ugyan főleg esztéti-
kai okokból keresnek fel bennünket, de a kezelésnek
fontos egészségügyi haszna van. A rendellenesen
álló fogakat rendellenes rágóerők terhelik. Ennek kö-
vetkeztében már a harmincas években meglazulhat-
nak. A torlódott fogakat pedig nehezebb tisztítani,
ezért hamarabb szuvasodnak. A harapási gondok az
állkapocsízületek sérüléséhez, megbetegedéséhez
vezethetnek. Ezért kell kezelni a rendellenességeket.

Érzékelik a betegforgalomban, hogy divat
lett a fogszabályozás?

Igen, és nagyon örülünk annak, hogy a fiatalok is
felismerték: a fogak jó állapota az ápoltság része. Kü-
lönböző munkakörökben ma már elő is írják, megkö-
vetelik a jó és szabályozott fogakat. 

A nyár legzavaróbb tényezője sokak
számára a fejfájás. A hőmérséklet
emelkedésével sajnos nő az esély a
lüktető fejfájásra is. A meleg kitágítja az
agyereket, amelyek így nyomják az
őket körülvevő idegeket.

A tenziós fejfájás
A tenziós fejfájás gyakoriságának

aránya közel egyenlően oszlik meg a
nemek között. Bármely életkorban elő-
fordulhat, és tünetei akár naponta je-
lentkezhetnek. A tenziós fejfájás hossza
fél órától egészen egy hétig is terjedhet.
A fájdalom folyamatos, tompa, mindkét
oldalon érezhető, mintha abroncs vagy
satu szorítaná az ember fejét. Ritkán
könnyezés és hányinger kísérheti. Okai

nem pontosan ismertek, neve arra utal,
hogy feltételezések szerint kialakulásá-
ban szerepet játszik a fej körül található
és a nyak-vállövi izmok tartós összehú-
zódása. Előfordulásával kapcsolatban
megemlítik a stresszt és a mozgáshiá-
nyos életmódot. Érdemes a fejfájás első
jelére bevenni valamilyen vény nélkül
kapható fájdalomcsillapítót, de segíthet
a feszes izmok lidokain alapú zselével
való bedörzsölése is. 

A melléküreg eredetű fejfájás
Bármi, ami a melléküregeket izgatja

– nátha, allergia, erős illat vagy szag –,
gyulladást okozhat, aminek lüktető fej-
fájás az eredménye. Tegyünk a homlo-
kunkra langyos vizes kendőt a gyulla-
dás enyhítésére, az orrspray pedig az

orrdugulást oldja. Ha a tünetek 4 nap-
nál tovább tartanak, keressük fel az or-
vost. Megelőzés: a légkondicionálóba
rakassunk úgynevezett HEPA-szűrőt,
ami kiszűri a port, pollent, penészt és
a levegőben szálló baktériumokat is.

Migrén
A migrént kiválthatja a stressz, a fény,

a túl sok vagy túl kevés alvás, az éhség

és a hormonális változások, ezek mind
tágítják az agyi ereket. A migrénes
roham tarthat 4 órától akár 3 napig is.
Eddig nem teljesen tisztázott okokból a
nők fogékonyabbak a migrénre. A diag-
nózist segíthet felállítani, ha az alábbi
háromból kettő jelen van: erős fájdalom,
amely lehetetlenné teszi a mindenna-
pos tevékenységet, fényérzékenység,
hányinger. A vény nélkül kapható fájda-
lomcsillapítók nem hatásosak, jeges
borogatás adhat némi enyhülést, de a
legtöbb beteg vényre kapható gyógy-
szereket használ. A gyógyszert a fájda-
lom első jelére ajánlatos bevenni. Kérjük
meg az orvost, hogy ellenőrizze a mag-
néziumszintünket. A másik természetes
gyógymód az akupunktúra lehet.

Fehér rizs és 
cukorbetegség
A fehér rizs rendszeres fo-
gyasztása 11 százalékkal
emeli a kettes típusú diabétesz kockáza-
tát – állapították meg kutatók. A fehér rizs
gyorsan alakul át a szervezetben cukorrá.
A vércukorszint ilyenkor gyorsan meg-
emelkedik, majd leesik, ez pedig gondot
okozhat cukorbetegeknél. Az ember ilyen-
kor hamarabb lesz éhes, többet is eszik, és
elhízhat, ami szintén a kettes típusú cu-
korbetegség egyik rizikófaktora. 

A kullancsokról
A kullancsoktól nem kell félni, csak tisztá-

ban kell lenni a kockáza-
tokkal, és meg kell tenni
a lehetséges óvintézke-
déseket – állítják a bioló-
gusok. Ha valaki a ter-

mészetben tölti az időt, használjon kul-
lancsriasztó szereket. Tévhit, hogy a kullan-
csok felmásznak a fákra, valójában  60-80
centiméternél magasabbra nem mennek
fel. Ha valaki a bőrében kullancsot talál, azt
speciális csipesszel el kell távolítani.

Az alvásmegvonás
Egyéjszakányi kimaradt alvásnak ugyan-
olyan hatása van az im-
munrendszerre, mint
az erős fizikai igénybe-
vételnek – állapították
meg holland kutatók. A vizsgálatba bevont
férfiakat 29 órán át nem hagyták aludni,
miközben többször mérték vérükben egy
fehérvérsejttípus számát. Az immunrend-
szer ezen sejtjeinek, a granulocitáknak vér-
beli szintje napközben változik, sőt, meg-
határozott napi ritmusa van. Ez a ritmus
az alvásmegvonás következtében elveszett.

EGÉSZSÉGÜGY VÉNY NÉLKÜL



22 / + / 2012. július 20.

LÉLEKTÉR JÚLIUS

szerző: m. s.
fotó: illusztráció

Ahogy a határtalan univerzum-
nak a töredékét ismeri az
ember, úgy az emberi lélek
belső végtelenjének is csak egy
része ismert a számára. Az élet
az útkeresés nagy kalandja –
helyzetek, érzések, találkozá-
sok labirintusában gyakran
érezzük elveszettnek magunkat.
Ilyenkor sokat segíthet egy
szak avatott, aki segít megér-
teni a rendszert, és felfedezni
benne a rendet.

A problémamegoldó
Weisz Ildikó az öngyógyítás útján

indulva lett terapeuta, könnyűipari
mérnöki tanulmányai végeztével filo-
zófiát, pszichológiát, Prana nadyt, ki-
neziológiát, valamint  Hellinger csa-
lád- és rendszerállítást tanult.

Hálás vagyok a sorsomnak, hogy
előbb terelt a mérnöki pályára, mert így
a rendszerben látás és a logikai képes-
ségek fejlesztése egy erős alapot te-
remtett a segítő foglalkozáshoz. Mikor
gyerekkoromban megkérdezték, hogy
mi szeretnék lenni, akkor azt feleltem,
hogy „olyan problémamegoldó...". Már
tizenévesen Freud volt a kedvenc szer-
zőm, könyvtáramat filozófiai és pszi-
chológia könyvekkel gyarapítottam.
Először csak önsegítőként ástam
egyre mélyebbre magam a különféle
irányzatokban, majd tudatosan a má-
sokon való segítés volt a cél. Rátalál-
tam Hellinger módszerére és azt mun-

Belső utak ösvényein
káim során gerincként használom más
módszerekkel kiegészítve.

Bert Hellinger fedezte fel, hogy léte-
zik egy közös családi lélek, egy olyan
családi energiamező, amely meghatá-
rozóan irányítja az egyes emberek
életét. A családi lélekben, más néven
mezőben szigorú törvények uralkod-
nak. Ha megsérülnek, az generációkon

keresztül negatív hatással van a család-
tagokra. A családi lélek megkezdi a ki-
egyenlítést, a jóvátételt. Működésbe
lép a rendszer-lelkiismeret, például úgy,
hogy az utód kezd el érthető ok nélkül
rosszul élni, vagy valamilyen testi-lelki
tünetet mutatni. Mivel az okok ilyenkor
nem a saját élettörténetben vannak,
mindaddig eredménytelenek marad-
hatnak a testi és lelki kezelések, illetve
tünetváltással folytatódik a betegség-
vagy szerencsétlenség-sorozat, amíg a
rejtett dinamika napvilágra nem kerül
és fel nem oldódik.

Kapcsolatok rendszerében
Nehéz sorshelyzeteink, problémá-

ink tudatalattinkban rejtező gyökerei
tehát a családunk történetéből olvas-
hatóak ki a módszer segítségével. A
Hellinger által megfogalmazott tör-
vényszerűségek azonban nemcsak a
családokra, hanem kisebb-nagyobb
csoportokra, rendszerekre és szerve-
zetekre is érvényesek.

Ezekben a rendszerekben is
ugyanúgy, vagy hasonló módon lehet
a módszert alkalmazni – ezeket rend-
szerállításoknak hívjuk. Ilyen csopor-
tot alkot például egy lakóközösség,
egy szerelmi háromszög, iskolai, mun-
kahelyi közösségek, de még egy bal-

eset részesei is, akik közül van, aki
életben marad, van, aki megnyomoro-
dik, és van, aki meghal.

Hellinger és munkatársainak meg-
figyelése szerint mindegyik esetben
létrejön a jobb híján közös léleknek ne-
vezett rejtett összeköttetés, egy háló-
zat. A munkahelyi és egyéb szerveze-
tekben végzett ilyen munka a szerve-
zetállítás nevet kapta.

A módszer számos terápia-rezisz-
tens esetben hozott gyors és látványos
javulást. A családfelállítást követő egy
éven belül a résztvevők 78%-ának
életé ben markáns pozitív változás állt
be, további 14%-uknak javult az álla-
pota. Megszűntek az addig, a saját élet-
történet alapján érthetetlen depresz-
sziók, teljesítménybeli és kapcsolati ku-
darcsorozatok, öngyilkossági hajlamok,
és amennyiben még nem alakult ki a
gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan
változás, a testi betegségek is javultak,
meggyógyultak. A maradék 8% eseté-
ben a családfelállítás hatástalan ma-
radt, ami nagyon jó arány a többi pszi-
choterápiás módszert alapul véve.

Bert Hellinger módszere úgyneve-
zett fenomenológiai (közvetlenül észlel-
hető) pszichoterápia: „Az ember kiteszi
magát a jelenségeknek és azok össze-
függéseinek anélkül, hogy beavatkozna.
El kell felejteni például minden eddigi tu-
dásunkat és tapasztalatunkat, összpon-
tosítunk és várunk, míg az összefüggés-
ben szinte magától megmutatkozik az
eredmény vagy egy megoldás, amit
nem lehet előre tudni. Ez a felismerés
más mélységekből jön és ajándékba
kapjuk. Ezt a sajátságos mozgást nem
tartom kézben, ilyenkor egy másik erő

hordoz, melynek része vagyok, ez az erő
a lélek. Ez a módszer mindig olyan,
mintha sötétben tapogatóznánk, de
együtt rezegve azzal, ami megmutatko-
zik, ahonnan az impulzusok jönnek – ez
az az erő, ami továbbvisz."

A családot működtető
szabályok
A családnak közös lelke, közös lelki-

ismerete van, ami szabályok szerint mű-
ködik. Első alapszabály: Mindenkinek,
akár élő, akár holt, ugyanúgy joga van

az odatartozásra. Ha bármi okból –
csirkefogó, alkoholista, házasságon kí-
vüli, stb. – kirekesztik, akkor a családlé-
lek megpróbálja létrehozni az egyen-
súlyt, ez a második alapszabály. 

A megtagadott odatartozását a
rendszer kiegyenlíti, a kirekesztett és
egy később született között összekötte-
tést teremt, utóbbi képviseli a kirekesz-
tettet. Harmadik alapszabály: Akik ko-
rábban születtek, előrébb álljanak a
rangsorban, mint a később születettek!

A családlélek és a család-lelkiisme-
ret mindenekelőtt az előbb születettek
jogaira ügyel, és a kiegyenlítéshez fel-
áldozza a később születettet. Ha tisz-
teletben tartjuk az előző generációk
jogait, akkor a később születettek sza-
badok lesznek.

Bert Hellinger megfigyelte, hogy új
szellemi behatásra ez az összefonódás,
sorsismétlődés megszűnik és az egyén
képes lesz egy új életszakaszt kezdeni.
A gyógyulás azzal kezdődik, ha a múltat
– az ismétlődésekkel együtt – tisztelet-
tel elfogadja, nyitottá válik a jövő felé, és
vállalja a pillanat kockázatát. 16 éven át
egy katolikus misszionárius rend tagja-
ként Dél-Afrikában dolgozott a zuluk-
nál. Itt figyelte meg, hogy a természeti
népeknél milyen nagy jelentősége van
az ősök tiszteletének.

Weisz Ildikó

Bert Hellinger

A család múltjának a megismerése
választ adhat a jelen problémáira

Ha élete olyan szakaszba ért, hogy támogató erőre lenne szük-
sége, ossza meg élethelyzetét, mesélje el örömeit vagy bánatát.
Sok olyan problémakör van, melyet megértve könnyebben vehe-
tők az élet akadályai. Megkeresését az eletmod@gyorplusz.hu 
e-mail címre küldje. 
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Életmódi: Apró trükkök,
nagy ötletek

Takács Nóra jó nőt csinál mindenkiből, aki hagyja

szerző: m. s.
fotó: illusztráció

Volt már modell és időjárás-je-
lentő, cikkeket ír és műsort vezet.
Takács Nóra legújabb ötlete egy
notesz, amiben a természetes
szépség nagyköveteként taná-
csol, hogyan legyünk jó nők. Az
interneten indult villanás mára
mozgalom lett. A titok nyitja
Nóra, aki természetesen jó nő.

Akkor milyen is a jó nő?
A jó nő azon túl, hogy ápolt, csinos,

szerintem attól jó nő, ha van valami
olyan trükkje, aminek segítségével bár-
milyen életszituációban kivágja magát
szorult helyzetéből, vagy meglepheti a
partnerét. Egy jó nő például képes arra,
hogy estélyi ruhává alakítson át egy fér-
fipólót. Egy kevésbé extrém példával
élve, nem árt, ha tud főzni. Manapság

ez egyre kevésbé divat, ami szerintem
ciki. A „jónőség” számomra összetett
fogalom és egyfajta életforma, amihez
legnagyobb örömömre egyre többen
csatlakoznak. A külsőségek mellett a
belső legalább olyan fontos, és az is
ápolást igényel. A jónőség lelki oldalát
a közösségi oldalon tudjuk megélni, az
az a fórum, ahol gondok, bánatok, örö-
mök előkerülnek.  

Milyen életmóddal jár a jó-
nőség?

A kapott külső adottságainkra
azzal, ahogy élünk, hatással lehetünk.
Javíthatunk és ronthatunk is rajta. Saj-
nos nem tartunk ott mentalitásban,
hogy egészségtudatosan vásároljunk,
étkezzünk, sportoljunk, aludjunk. Ha
az életmódunkkal ártunk, akkor a
hűtőt is magunkra kenhetjük, nem
érünk el hatást. Minden összefügg
mindennel, ha egészségesen étke-
zünk, lesz energiánk sportolni. Ha
rendszeresen mozgunk, a sport hatá-
sára boldogabbnak érezzük magun-
kat. Aki boldog, az a szép dolgokat
veszi észre az életben és önmagán is. 

Mit mentett át a modellszak-
mából?

A munka iránti alázatot. Olyan jó
alapot adott, hogy függetlenül a napi
hangulattól, bajoktól és problémáktól,
nem szabad nyafogni – ha tíz ember
dolgozik azon, hogy sminkem, ruhám,
frizurám legyen a fotózáshoz, akkor
nem engedhetem meg, hogy látszód-
jon rajtam a legkisebb gond is. Meg-
tanultam, hogy mások munkáját nem
akadályozhatom, befolyásolhatom az
esetleges rossz hangulatommal.

Milyennek látja a magyar
nőket? Nem lehet, hogy túl
sokan elhiszik magukról, hogy
jó nők?

De. Én is látok elrettentő példákat,
és nem is kell messze menni. A mai
napig rá tudok csodálkozni arra, hogy
a szilikonpánt túlél generációkat, és
hordják. És ez csak egy dolog. Sok nő
rossz önértékeléssel és hibás testkép-

pel olyan ruhákat választ, ami nem el-
fedi, hanem kiemeli a hibáit.

Kik a követői?
Nyilván a saját korosztályom, a 20-

30 évesek problémáit értem meg és
érzem át leginkább. Igyekszem prakti-
kus életvezetési és szépségápolási ta-
nácsokkal segíteni a lányokat, és köz-
érthetően, vonzó formában megadni
a választ az olyan, minden nőt foglal-
koztató kérdésekre, mint például ho-
gyan kell otthon begöndöríteni a ha-
junkat, megcsinálni magunknak a tö-
kéletes sminket. Máskor az egészsé-

ges táplálkozással vagy éppen a spor-
tolással kapcsolatban adok ötleteket. 

Milyen rendszerező elvvel
dolgozik? Mitől függ, hogy ép -
pen mi kerül terítékre?

A saját személyes tapasztalatai-
mon túl azok a gyakorlati kérdések
inspirálnak, amelyeket a nézőimtől és
a műsorhoz  kapcsolódó közösségi
oldal olvasóitól kapok. Úgy vettem
észre, hogy van egy hatalmas női
réteg ma Magyarországon, amelynek
szüksége van  útmutatásra, mivel
alapvetően fontos információkkal nin-
csenek tisztában – legyen szó szépít-
kezésről vagy akár a saját fehérnemű-
méretük meghatározásáról. Vannak
olyan témák, problémák, amelyeket
én korábban modellként teljesen evi-
densnek gondoltam. Rá kellett jön-
nöm, hogy az, amit én magától értető-
dőnek tartok, sokak számára újdon-
ság. Műsorvezetőként és szerzőként
is törekszem felhívni a figyelmet a szá-
momra fontos dolgokra, mint amilyen
a szépségápolás, a sport, vagy a kör-
nyezet- és állatvédelem. Azt gondo-
lom, hogy a természeti értékek szere-
tetét nem lehet elég korán beleplán-
tálni a nők fejébe.

Népszerűségének a titka,
hogy közvetlen stílusban a ter-
mészetes szépséget propagálja,
és ha jól tudom, olyannyira el-
utasítja a művi dolgokat, hogy a
műkörmöt sem tudja elviselni...

Én is fejlődtem a műsor kapcsán,
sokkal toleránsabb lettem. Például a
műköröm terén. Elfogadom, hogy van,
akinek tetszik, és ez is a szép külső része
lehet. Mindez azt is jelenti, hogy kapcso-
latban vagyok a nézőimmel és véle-
ményt cserélünk. Amikor kiderült,
mennyien nézik és szeretik a műsoro-
mat, illetve amikor azt éltem meg, hogy
a nők folyamatosan érdeklődnek, vissza-
jeleznek, akkor rájöttem, hogy felelős va-
gyok a hozzám forduló emberekért. Egy-
fajta személyes missziómnak tartom,
hogy olyan dolgokat osszak meg, ami a
javukra válik. Olyasmit szeretnék tanítani
a nőknek, amitől a véleményük, ízlésvi-
láguk formálódik. Sok-sok olyan, egé-
szen fiatal lánnyal találkozom, beszélek,
levelezek, akiknek nincs kihez fordulniuk
a kérdéseikkel. Felelősséget érzek irán-
tuk, és igyekszem a legjobb tudásom
szerint segíteni őket. Kis túlzással azt
mondhatom, hogy kineveztem maga-
mat „szépségnagykövetnek”.

Tippek
Nórától

Takács Nóra:
„Nincsenek kőbe vésett szabályaim, ha munkába vagy talál-
kozóra megyek, öt perc alatt feldobom magamra a sminket,
megfésülöm a hajam, és már az utcán vagyok. Rendkívül
gyorsan el tudok készülni. A fiú barátaimnál sokkal hama-
rabb leszek menetkész.”

Játék
Ajándékot nyerhet Takács
Nórától, ha válaszol a kér-
désre: Melyik kozmetikai
alapanyagot hívják Afrika
aranyának?

A jó választ küldje be az
eletmod@gyorplusz.hu
címre. 

Ricinusolaj
Én mondom, a ricinusolaj
szinte bármire jó. Fantasztiku-
san puhítja a hajat, sokkal sely-
mesebb, egészségesebb lesz
tőle hajkoronád, és ami a fő,
gyorsabban fog nőni! Tehát ha
szeretnél hosszú hajat, ez a
megoldás. Ne használj sok ola-
jat, mert nehezebb kimosni a
hajból. 

Alapozó
A tökéletes alapozó megegye-
zik a bőröd alapszínével.

Púder

A púder kiválasztásánál figyelj
arra, hogy egy árnyalattal világo-
sabb legyen a színe, mint az ala-
pozódé. Ugyanis ha a két tónus
egyforma, meglehetősen színte-
len, fakó lesz az összhatás. Vi-
szont, ha a púdered kicsit világo-
sabb, mint az arcod, akkor az
egész üde és friss benyomást kelt.

Sheavaj
Az egyik legdivatosabb össze-
tevője lett a krémeknek, nem ok
nélkül. A sheavaj, más néven
„Afrika aranya” magas vitamin-
tartalmú csodaszer, tele olyan
hatóanyagokkal, amelyek cso-
dásan táplálják a bőrt! Feszesít,
ápol, eltünteti a ráncokat, jó az
ekcémára, sőt, 5-6 faktoros ter-
mészetes fényvédő hatása is
van. Én is ezt használom nap
mint nap. Bioboltokban lehet
vásárolni, vagy neten, gyógy-
szertárakban megrendelni.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Sonkachips salátaágyon, márvány -
sajthabbal, fügés balzsamecettel

Karajával töltött malaccsászár
rakott burgonyával, zellerpürével,
párolt káposztával, birsalmasajttal

Hozzávalók négy fő -
re: 8 szelet prosciutto
son ka, 1 doboz salátamix
(szabadon választott), 4
dl zsíros tejszín, 20 dkg
márványsajt, 4 cl fügés
balzsamecet, csipet só, 3
gerezd fokhagyma.

Elkészítése: 
Egy elfogyott fóliate-

kercs papírhengerét be-
olajozzuk, óvatosan rá-
csavarjuk a sonkaszele-
teket, és 10-12 percre
170 fokos sütőbe tesz-
szük, a ventilátor hasz-
nálata nélkül. Amíg a
sonka pirul, a tejszínt ke-

Továbbra is frissen mestervizsgá-
zott szakemberek főznek rova-
tunkban, ezúttal Füzi Ernő mobil
szakács sonkás előételével és töl-
tött malaccsászárával köthetnek
barátságot olvasóink. Az előétel-
hez elegendő annyi megjegyzést
fűzni, hogy a prosciutto a nem
füstölt olasz sonkák gyűjtőneve,
közéjük tartozik a pármai is.
Füzi Ernő a mestervizsgán egy
komplett szilveszteri menüt tett
a szigorú zsűri asztalára, a karajá-
val töltött malaccsászár ennek a
kiadós éteksornak a főszereplője
volt. A rakott krumplival, kétféle
párolt káposztával, zellerpürével
és snidlinges birsalmasajttal tá-
lalt főételhez mesterszakácsunk
nem mellékelte a hozzávalók
grammra, centiliterre pontos lis-
táját. Ebbe a nagy kalandba min-
denkinek a saját ízlése és étvágya
szerint kell belevágnia.
Füzi Ernő a Győr Plaza egyik büfé-
jében dolgozik, de a mestervizs-
gán magánzóként vett részt. A fel-
jebb említett mobil szakács titu-
lust szó szerint kell értenünk, sé-
fünk magánvállalkozóként csa-
ládi ünnepségeken és partikon
segít a háziaknak, hogy minden
rendben legyen. Beszerzi, előké-
szíti és helyszínre szállítja az
alapanyagokat, távozás előtt süt
és tálal is. Azt mondja, nyaranta
jól megy az üzlet.    

A mobil 
szakács

A hét séfje: 
Füzi Ernő

Szerző: Gaál József
Recept: Füzi Ernő
Fotó: O. Jakócs Péter

A kicsontozott malaccsászárt bőrével
lefelé kiterítjük és belecsavarjuk a saját
karaját, amit előtte sóval, borssal, fok-
hagymával, turbolyával, pirospapriká-
val fűszereztünk. Körbekötözzük, for-
mázzuk, és 8 órán át 80 fokos sütőben,
bő zsírban konfitáljuk. Miután kész van,
a sütőt felcsavarjuk 180 fokra, s kevés
zsíron körbepirítjuk a bőrt.

A rakott burgonyát kissé átértel-
mezve is tálalhatjuk a hús mellé. A főtt
krumplit dominó méretű darabokra

vágjuk, s tojássárgájakrémet meg főtt
tojásfehérjét helyezünk közéjük. Mind-
ezt körbekerítjük, körbecsavarjuk sze-
letelt kolbásszal, tetejét megöntjük tej-
föllel. A zellerpüréhez a zellert és a pó-
réhagymát apró kockákra vágjuk,
kevés alaplében megpároljuk, botmi-
xerrel pépesítjük, kevés extra szűz olí-
vaolajat keverünk hozzá. 

A káposzta lehet kétféle. Olívaola-
jon megpirítunk egy kevés egész kö-
ményt, majd beletesszük a sózott, csí-

kokra vágott fehér káposztát. Mielőtt
kész lenne, kevés póréhagyma-karikát
vágunk bele. Sózzuk, borsozzuk, fel-
öntjük fehérborral, ropogósra pároljuk.
A vöröskáposztához lilahagyma-kari-
kákat pirítunk, erre rakjuk a csíkokra vá-
gott káposztát. Pezsgővel és vörösbor-
ral öntjük fel, sózzuk, borsozzuk, a
végén barnacukorral megpirítjuk. 

A birsalmasajtot apró kockára vág-
juk, snidlinget aprítunk hozzá, kevés
olívaolajjal összekeverjük. 

mény habbá verjük, sóz-
zuk, hozzáadjuk a re-
szelt fokhagymát és a re-
szelt márványsajtot. Tá-
lalásig hűtőbe tesszük. 

A salátamixet átmos-
suk, lecsepegtetjük, tet-
szés szerinti csírákat ke-
verünk bele, meglocsol-
juk kevés extra szűz olí-
vaolajjal. Tálaláskor a sa-
látamix kerül a tányér al-
jára, ráhelyezzük a ropo-
gósra sült sonkahenge-
reket, két oldalára kanál-
nyi habot merítünk, s az
egészet finoman meglo-
csoljuk fügés balzsam -
ecettel.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Igyekezzen, a többiek
már Bogláron vannak! Nyertes: Szabó Balázs (Győr). Nyereményét a szerkesz-
tőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Állatvédelem

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.    
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

kép és szöveg: tóth lászló 

A Pannon-Víz Zrt. győri labora-
tóriumában hamarosan az
ötezredik vízmérőt hitelesítik a
szakemberek. László Tamás
műhelyvezető szerint a társa-
ság évente 28 ezer lejárt szava-
tosságú vízórát cserél, így
egyre több fogyasztó találko-
zik Győrben felújított és újra hi-
telesített mérőkkel. 

A Gyepszél úti műhelyben a vízmé-
rők alapos tisztításon esnek át.
Amelyikről lepattogzott a festék, azt
homokfúvóval kezelik, ezek arról is-
merhetőek meg, hogy színük a szo-
kásos kék helyett szép bronzbarna.
Ezután a szabályzópadon „újrahan-
golják” a mérőket, vagyis egy ellen-
őrzött térfogatáramot alapul véve
elvégzik rajtuk a szükséges javítá-
sokat, finombeállításokat.

A sort a hitelesítés zárja. A mé-
résügyi hivatal szakemberei min-

szerző: győr-szol
fotó: gy. p.

A GYŐR-SZOL Zrt. idén első ízben vett
rész a Győri Általános Vásáron, amelyen
bemutatta a Szelektálj okosan! elneve-
zésű, a szelektív hulladékgyűjtést meg-
könnyítő, okostelefonokra fejlesztett al-
kalmazást. Akik a vásárban kipróbálták a
programot, és kitöltöttek egy adatlapot,
nyereményjátékban vehettek részt,
amelynek fődíja egy hosszú hétvége el-

szerző: győr-szol
fotó: nagy csaba

Székeket rongáltak meg, tettek tönkre
ismeretlen vandálok hétfőn éjszaka a
Radó-szigeten található Zenepavilon
környezetében. A sokak által használt
ülőalkalmatosságok léceit széttörték.
Ugyanekkor a Zenepavilon oldalborí-
tását adó formázott lécek közül jó né-
hányat szintén letörtek, megsemmisí-
tettek. Az előzetesen becsült anyagi
kár meghaladja az ötvenezer forintot.
Mint minden ilyen esetben, a GYŐR-
SZOL Zrt. most is megtette a rendőr-
ségen a feljelentést.

Sajnos nem ez az első olyan rongálás, ame-
lyet szándékosan követtek el. Az egynyári vi-
rágok kiültetését követően volt olyan helyszín,

Vízórák a Gyepszél 
utcából 

den egyes vízmérő hitelesítésében
személyesen részt vesznek, he-
tente egy-két munkanapot Győr-
ben töltenek. Amelyik vízmérő a hi-
telesítőpadon is jól vizsgázik, arra
rákerülhet a plomba. László Tamás
elmondta, a hitelesítés során a gyű-
rűdugattyús mérőket nem állítják
vissza nullára. Nincs szükség rá, hi-
szen amikor a vízmérőt felszerelik
valahová, jegyzőkönyvben rögzítik
az adatokat.

A bekötési vízmérők hitelességi
ideje négy év, a mellékmérőké hat
év. Ha kíváncsiak vagyunk rá, mikor
jár le óránk ideje, a plombát vagy a
mellette lévő címkét kell megnéz-
nünk. Itt az utolsó hitelesítés év-
száma van feltüntetve. A számbön-
gészés nem kötelező, hiszen az ér-
vényesség lejártáról, a csere terve-
zett időpontjáról a fogyasztók írás-
beli értesítést kapnak. Aki éppen
akkor nem ér rá, az értesítőn talál-
ható telefonszámon egyeztethet
más időpontot.  

ahol több alkalommal kellett pótolni a növé-
nyeket, mert elvitték azokat. A közelmúltban
a Bajcsy-Zsilinszky, a Szauter út mentén,
majd az Erzsébet ligetben törtek ketté 3-4
éves, beállt növekedésű, immár díszítőérték-
kel is rendelkező fákat. A környezet megszé-
pítésére a GYŐR-SZOL Zrt. július elején tíz
darab dézsába ültetett, nagyméretű mediter-
rán növényt helyezett ki a Kálóczy liget tölté-
sén található, díszburkolattal lerakott sétány
mentén. Az egyenként legalább ötven kilo -
gramm súlyú virágládákat másnapra mind fel-
borították. Utoljára a Radó-szigeten lévő szé-
kek és a Zenepavilon esett az értelmetlen és
érthetetlen pusztítás áldozatává. A vandálok
éves szinten Győrben tízmillió forint értékben
okoznak károkat. Ezt a pénzt lehetne haszno-
sabb dolgokra is fordítani. A GYŐR-SZOL Zrt.
ezúton is kéri a városlakókat, hogy a közterü-
leten található javakat őrizzük meg közösen.

Közterületi 
rongálások

Győrben

Vásárjáték
töltése volt két fő részére a zalakarosi
Aphrodite hotelben. A szerencse a győri
Bábics Jánosnak kedvezett, aki Ozsvárt
Tamástól, a GYŐR-SZOL Zrt. kommuni-
kációs menedzserétől vehette át nyere-
ményét. Bábics János lapunknak el-
mondta: nagyon örül az ajándéknak, hi-
szen régen járt már Zalakaroson, de hal-
lott az ottani fejlesztésekről, és kíváncsi,
mennyit változtak a körülmények. Emel-
lett kirándulást is tervez a környék meg-
ismerésére. Nyereményéhez gratulálunk!

Virágok díszítik Győrt
A GYŐR-SZOL Zrt. a saját lehetőségeihez mérten min-
dent megtesz a városi környezet megszépítésért. En -
nek keretében a szolgáltató munkatársai közel 75.000
db egynyári virágot ültettek Győr közterületi virág-
ágyásaiba. A színes növények gondozása folyamatos fel-
adat, ami legfőképpen a locsolásban, kapálásban, gyom-
lálásban és az aktuális növényvédelmi feladatok elvég-
zésében nyilvánul meg. Újdonság idén, hogy a GYŐR-
SZOL Zrt. növényekkel beültetett nagyméretű viráglá-
dákat is kihelyezett többek között a győri városháza ol-
dalán található autóbuszöböl járdaszigetein, a Szent Ist-
ván úton a Jókai utca és a Gárdonyi út közötti, illetve a
Szent István út Aradi út–Jókai utca közötti szakaszán.
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

vannak. Listát e-mailben kérésre
küldök. Érd.: 06-30/403-3079.         

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól.
30/422-6164.

ÜZLET 

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

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

INGATLAN

Győr-Sashegyen, Volán utcában
800 m2-es zártkert , 30 m2-es, té-
liesített, alápincézett, beépíthető
tetőterű téglaházzal eladó. Víz, vil-
lany van. 20/801-5541.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. Irány -
ár: 1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

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

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg-
és kárpittisztítást vállalok intézmé-
nyek és lakosság részére. Ugyanitt
ipari takarítógépek, kárpit- és sző-
nyegtisztító gépek kölcsönözhetők.
Érdeklődni: Fazekas Mihály, +36-
20/9833-577.

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.  

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.  

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást
ponyvás teherautóval válla-
lok. 30/529-7589.

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

Tankönyvek eladók! A győri Apá -
czai-kar szociálpedagógia szakán
használt tankönyvek kedvező áron.
A könyvek nagyon jó állapotban

ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és
telefonos munkatársat biztosító-
hoz felveszünk. Rugalmas munka-
idő, cafetéria. 06-70/2678-190,
furyliza@gmail.com. 

EGYÉB

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

Mini Bizi átvesz készpénzért
is: autó- és kerékpárülést, utazó -
ágyat, etetőszéket, testvérfellépőt,
tulikocsit stb. Babakocsik, kis -
ágyak, babakellékek adása-vétele.
Győr, Déry T. u. 16. 06-20/918-
0643.

Jó állapotú használt
tankönyv átvétele: Tan-
molyda raktárában, Szigethy A. út
90. Hátul, a ker. suli parkolójával
szemben. Egyetemi, főiskolai jegy-
zetek, gimnáziumi, szak- és általá-
nos iskolai könyvek átvétele. Na-
ponta 9–11-ig , du. 16–17-ig.

FESTÉS, mázolás, tapé-
tázás! Igényes munka! Tel.: Jádi,
30/9377-972. 

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, er-
kélyes, távfűtéses, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, erkélyes, lif-
tes házban lévő lakásra. Nádorvá-
ros, Adyváros, Marcalváros, Gyár-
város, Szabadhegy területére (hir-
detési szám: 280). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELA DÓ! Közművesített, beke-
rített, 820 m2-es, 18 m utcafront-
tal, családi házas övezetben.  Érd.:
+36-30/9370-230. 

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

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható ügyfe-
leim részére! Érd.: 06-70/977-
7838.

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

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étke-
zős, 36 m2-es, hőszigetelt, mű-
anyag ablakos, redőnyös, egyedi
mérős panellakás eladó. Ár: 6,7 M
Ft. 06-20/3468-994.

SZOLGÁLTATÁS

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

OKTATÁS

Matematikából és fizi-
kából pótvizsgára, őszi érettsé-
gire felkészítést vállalok! Tel.:
96/320-548, 20/432-7787 

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, 
saját villanyórával, Győr-Szigetben
eladó! Érdeklődni: 06-30/9370-
230.

ÉPÍTŐANYAG

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

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

A környék infrastruktúrája kiváló, ABC, bölcsôde,
óvoda, általános iskola, autóbusz, fodrászat, koz-
metika stb. mind-mind egy lépésnyire megtalál-
ható. A lakás rendkívül csendes, ablakai a gyö nyö -
rûen rendben tartott belsô udvarra néznek. A pa-
nelprogram-pályázata befogadásra került, rövide-
sen megtörténik a fûtés-korszerûsítés, legkésôbb
jövô tavasszal. A földszinten lévô, kb. 15 m2-es
közös tárolót két család használja mindösszesen.
Az autópálya-feljáró is nagyon közel van. 

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

LAKÁS ELADÓ.

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

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT
+36 70 518 0246
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Olimpiai melleklet’

A Magyar Olimpiai Bizottság vezetői véglegesí-
tették a sportolók létszámát, és regisztrálták az
indulók adatait a londoni szervezőbizottságnál
(LOCOG). Ezek alapján hatályba lépett a magyar
olimpikonok nevezése és akkreditálása a lon-
doni nyári játékokra, a magyar olimpiai csapat
tagjai londoni résztvevőnek tekinthetőek.

Hétfőn már meg is érkezett Londonba az
első magyar hivatalos ötkarikás küldöttség
Molnár Zoltán csapatvezetővel az élen. – Az
első utunk az olimpiai faluba vezet, hogy elő-
készítsük a magyar versenyzők érkezését –
mondta a csapatvezető. 

Kiváló formában várja a londoni
olimpiát Pars Krisztián kalapács-
vető. A szombathelyi versenyző
79,72 méteres dobással aranyér-
met nyert a Helsinkiben megren-
dezett atlétikai Európa-bajnoksá-
gon, majd 80,85 méteres dobá-
sával diadalmaskodott a Nemzet-
közi Atlétikai Szövetség kala-
pácsvető sorozatának madridi
versenyén. Pars Krisztián jelen-
leg egy portugál kisvárosban Né-
meth Zsolt irányításával készül az
ötkarikás játékokra. 

– Négy-öt ember van, akivel
számolni kell Londonban, ők
azok, akik bármikor nyolcvanegy
méterre lehetnek képesek. Közü-
lük a legnagyobb ellenfelem vár-
hatóan a szlovén olimpiai bajnok
Primoz Kozmus lesz. Nyolcvan-
két méter feletti eredményt sze-
retnék elérni, ami a dobogóra
mindenképp elég lehet. Akkor
lennék igazán elégedett, ha pont
az olimpián tudnám a legjobb
formámat hozni. A Pekingben
történteket magamban már le-
zártam, a következő feladatra

A vízisportcentrum az Olimpiai Park egyik legim-
pozánsabb épülete, a várakozások szerint szá-
mos magyar siker helyszíne lesz. Ez az épület ad
otthont az úszás mellett a műugrásnak, a szink-
ronúszásnak, az öttusa úszószámának és a pa-
ralimpiai úszásnak. A építmény leginkább külön-
leges, hullámzó tetejéről lett nevezetes, de szá-
mos más különlegesség, érdekesség is talál-
ható benne. A vízisportcentrum méreteiről
sokat elárul, hogy a 17.500 fő befogadására
képes lelátó felső széksora 85 méterre van a me-
dencétől, a tető belső burkolásához felépített áll-
ványrendszer szerkezetéből az Empire State 
Building 1/4-e felépíthető lenne, a medencéket
pedig összesen 870.000 darab, kézzel felrakott
csempe borítja. A sportolók is több újítással ta-
lálkozhatnak majd, így például egy vadonatúj
formájú ugrótornyot építettek a műugráshoz, az
úszómedencékben pedig a leálló padka tetejét
12 fokos szögben megdöntötték, hogy a hullá-
mok lefelé verődjenek vissza.

Hosszú utat tett meg az olimpiai láng, mióta május
10-én a nap sugarai fellobbantották az ókori játékok
helyszínén, a görögországi Olympiában. Egyesült ki-
rályságbeli közel 8.000 mérföldes (kb. 12.870 km)
útján több mit 1000 településre viszi el fényével a
békét, az egységet és a barátságot. Az alumíniumöt-
vözetből készült fáklya külsejét 8.000 apró kör „bo-
rítja". A tervezői ezzel szimbolizálták az olimpiai lángot
vivő 8.000 embert, köztük 15 honfitársunkat, emellett
ez a megoldás láthatóvá teszi a fáklya belsejét is, azt
a különleges égető berendezést, ami az olimpiai lán-
got életben tartja az egyesült királyságbeli útja során.

A fáklyát a BMW müncheni szélcsatornájában
tesztelték, ahol a szélvihartól az esőn át a rekkenő

A beke-egyseg-baratsag fenye

hőségig szinte bármilyen időjárási körülmény szi-
mulálható, így készítették fel a szervezők a szeszé-
lyes brit időjárás viszontagságaira az olimpiai játé-
kok egyik legismertebb jelképét. Mivel a fáklyavivők
több mint fele 12 év körüli fiatal, ezért a fáklyát olyan
könnyűre kellett tervezni, amennyire az csak lehet-
séges volt. Ehhez egy – az űrhajózásban és az au-
tógyártásban használt – speciális alumíniumötvö-
zetet használtak, melynek köszönhetően mindösz-
sze 800 gramm lett a fáklya súlya. 

Az olimpiai játékok megnyitója előtt 1 héttel
talán már csak egy kérdés maradt nyitva, amire
minden alkalommal kíváncsian keressük a választ:
ki gyújtja meg az Olimpiai Stadionban a lángot?

Hullamzo epulet

Vegleges: 158
fos a csapat 

Pars Krisztian nagy dobasra keszul

koncentrálok, meg kell mutat-
nom, hogy igenis járt volna
nekem az az érem négy évvel ez-
előtt. A doppingoló fehérorosz
versenyzők nagyon sokat ártot-

tak a sportág megítélésének,
minden erőmmel azon vagyok,
hogy segítsem visszahelyezni azt
a korábbi szintjére – nyilatkozta
Pars Krisztián a Győr Plusznak. 

”

”

’ ’ ’ ’ ’ ’

’ ’ ’ ”

’ ’ ’ ”

Sportterasz Gyorott
Győr idén is óriáskivetítőt biztosít a megyeháza
előtti téren, hogy július 27. és augusztus 12. kö-
zött minél többen buzdíthassák a magyar küldött-
séget. A versenyek közvetítése mellett számos
sportággal ismerkedhetnek meg az érdeklődők,
akik többek között asztaliteniszben, tornában,
evezésben, kajak-kenuban, küzdősportokban és
labdajátékokban tehetik próbára magukat. Min-
dennap büfé áll rendelkezésre, valamint számos
meglepetéssel is készülnek a szervezők.

”
Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com

Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com
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PORTRÉ SPORT

szerző: lakner gábor
fotó: mti/kovács tamás

Győrből két sportoló, a Gra-
boplast Győri VSE színei-
ben versenyző Fazekas
Krisztina és Kammerer Zol-
tán lehet ott a londoni olim-
pián. A női kajaknégyes
tagja élete első olimpiájára
készül, és mindenképpen
bízik az éremszerzésben. 

Fazekas Krisztina négyszeres
világbajnokként és hatszoros
Európa-bajnokként 2010-ben
házasodott össze Rami Zur
amerikai kajakozóval, és az
Egyesült Államokban telepe-
dett le. Azóta férje irányítja ed-
zésmunkáját, tavaly pedig már
amerikai színekben kajakozva
lett ezüstérmes a szegedi világ-
bajnokságon. Idén év elején
igazolt vissza Magyarországra,
azóta a Graboplast Győri VSE
színeiben versenyez. A váloga-
tók után bekerült a magyar ka-
jaknégyes csapatba, melynek

Éremért utazik Londonba

tagjaként részt vehet a londoni
olimpián. 

– Az olimpiai induláshoz ál-
lampolgárság szükséges, ne -
kem pedig még nincs amerikai
útlevelem. Az egyetlen esélyem
a londoni részvételre az volt,
hogy visszatérjek Magyaror-
szágra versenyezni. Ahhoz, hogy
indulhassak a válogatókon, ke-
resnem kellett egy klubot, ame-
lyik befogad. A Graboplast Győri
VSE-ről korábban csak jókat hal-
lottam, rendkívül stabil klubnak
tűnt, így őket kerestem meg elő-
ször. Szerencsére jól fogadták az
érdeklődésem, így azóta győri
színekben versenyzem – mond -
ta hazatérésének hátteréről Fa-
zekas Krisztina, aki a felkészülés
nagy részét otthonában, Los An-
gelesben végezte. 

– Nagy álmom vált valóra
azzal, hogy ott lehetek az olim-
pián. Igyekszem nem folyton erre
gondolni és az edzésekre fóku-
szálni. Keményen dolgozunk,
ugyanúgy készülök, mint bárme-
lyik nagy versenyre, de már alig

várom az utazást. Úgy gondolom,
elég lesz az a két nap, amit a ver-
senyek előtt Londonban töltünk,
ennyi idő alatt meg tudunk is-
merkedni a körülményekkel.
Amennyiben szeles lesz a pálya,
jobb is, ha nem érkezünk meg
korábban, és megfelelő helyszí-
nen tudunk addig is készülni – fo-
galmazott a győri sportoló.

– Az Európa-bajnokság után
komoly alapozásba kezdtünk,
amelyen végre túl vagyunk. Úgy
érzem, jó formában van a négye-
sünk, edzésről edzésre javulunk,
folyamatosan fejlődünk. Minden-
képpen érmet szeretnénk az olim-
pián, de tudjuk, hogy nagy csata
lesz a dobogós helyezésekért.
Úgy utazunk ki, hogy nyerni sze-
retnénk, mindent meg fogunk
tenni a lehető legjobb eredmé-
nyért. A legnagyobb riválisaink a
németek és a fehéroroszok lehet-
nek, persze előfordulhatnak meg-
lepetések, de az elmúlt versenyek
alapján úgy érzem, hogy velünk
kiegészülve ez a három egység
állhat fel a dobogóra. 

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin és
Fazekas Krisztina evez a kajak négyesek 500 méteres
döntőjében. A magyar csapat a harmadik helyen
végzett a zágrábi Európa-bajnokságon.

Öt dobogós hely 
a realitás
Baráth Etele elnök szerint akár hat arany-
érem is benne van a jövő pénteken kez-
dődő londoni olimpián induló kajak-kenu
csapatban, Storcz Botond szövetségi kapi-
tány pedig azt mondta, öt dobogós, köztük
két első hely a realitás. A Magyar Kajak-
Kenu Szövetség (MKKSZ) hétfői, ötkarikás
csapatot bemutató sajtótájékoztatóján Ba-
ráth Etele úgy fogalmazott: szeretné, ha
nem szakadna meg az 1980 óta tartó so-
rozat, és a küldöttség ezúttal is gyűjtene
legalább egy elsőséget. – Ha egyet sem
szereznénk, nem nagyon mernénk haza-
jönni – mondta. 
A londoni játékokon tizenhárom kajakos és
kenus képviseli a magyar színeket, közülük
hatan újoncok. Vajda Attila (C-1 1000 m)
és a Kovács Katalin, Douchev-Janics Na-
tasa 500 m-es kajakos duó pedig címvé-
désre készül. – A Londonban indulók ösz-
szesen kilenc olimpiai aranyérmet birtokol-
nak, reméljük, hogy visszafelé ez sokkal
több lesz – mondta Storcz Botond. A kajak-
kenu versenyek augusztus 6-án kezdőd-
nek, a magyarok 4-én utaznak a helyszínre. 

Mikor versenyez?
A női kajaknégyes rögtön a kajak-kenu verse-
nyek első napján, augusztus 6-án, hétfőn vízre
száll, ekkor bonyolítják le az előfutamot (11.39
órakor) és az elődöntőt (12.51 órakor). Egyna-
pos pihenést követően augusztus 8-án, szer-
dán 11.44 órakor rendezik a döntőt, amelyben
remélhetőleg a magyar egység is érdekelt lesz. 
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Ökölvívás. Nyolcszoros magyar bajnok, kétszeres Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes ökölvívóval erősített a Patent Gla-
diators. A magyar amatőr válogatott alapembere, a nehéz -
súlyú Darmos József a győri klubot erősíti a BoxingOne
Championship következő szezonjában. Nagy Zoltán együt-
tese ezüstérmes lett a júniusban véget ért bajnokságban. 

A magyar férfi kosárlabda-válo-
gatott Győrött kezdte meg a fel-
készülést az augusztus tizenötö-
dikén kezdődő Európa-bajnoki
selejtezőkre. A Rátgéber László
vezette nemzeti csapat tíznapos

A Rába ETO futsalcsapatában folytatja pályafutását a 13-szo-
ros spanyol válogatott, Európa-bajnok játékos, Juan Ramón
Rodríguez Calvo, művésznevén Juanra. Hozzá csatlakozott a
27-szeres portugál válogatott Fabio Aguiar, akit az egyik leg-
jobb futsalosnak tartanak hazájában. A külföldi igazolások
mellett két magyar fiatal, Horváth Gergő és Ravasz Tibor is
Győrött kezdi meg a felkészülést.

A Gárdonyi-iskola kézilabdázói hagyomá-
nyosan nemzetközi kézilabdatornán vesz-
nek részt a nyári szünetben, idén az olasz-
országi Gaeta volt a célállomás. Mivel az
utazást nagymértékben támogatta a
Győri Audi ETO KC, a résztvevő három
korosztályos csapat több ETO-érdekelt-

Múlt csütörtökön megkezdte a felké-
szülést a következő idényre a Győri
Audi ETO KC. Ambros Martin vezető-
edző még nem számíthatott minden
játékosára az első tréningen, hiszen
heten a junior-világbajnokságon sze-
repeltek, míg Eduarda Amorim, Jo-
vanka Radicevic, Katrine Lunde Ha-
raldsen és Heidi Löke a londoni olim-
piára készül hazája válogatottjával. A
nyáron igazolt kézilabdázók – Herr Or-
solya, Hornyák Dóra, Rédei-Soós Vik-
tória és Szepesi Ivett – már az első
naptól kezdve részt vesznek a közös
munkában. 

– Nagyon szívélyesen fogadott min-
denki, amit külön köszönök. A lányok
délelőtt megcsinálták a fizikai erőfel-
mérőket, szemmel láthatóan jó erőál-
lapotban vannak – fogalmazott Amb-
ros Martin, aki a BL-sorsolásról és a
várható változásokról is beszélt. –
Egyetlen ellenfelet sem szabad lebe-
csülni, de való igaz, hogy a Ljubljaná-

Pályán az Audi ETO
nak nagyon erős csapata, nagyon jó já-
tékosállománya jött össze erre az
évadra. A lehető legtöbb meccset sze-
retném megnyerni, és természetesen
velük is meg kell mérkőznünk. Azt
azonban el szeretném mondani, hogy
elsősorban a saját csapatomra kon-
centrálok, és ha elérkezünk a Krim el-
leni meccshez – amit szintén hozni kell
–, akkor reméljük, azt is kedvező ered-
ménnyel és jó szájízzel zárhatjuk. Két
dolgot emelnék ki, ami nagyon fontos
változás lesz. Egyrészt szeretném, ha
ebben az évadban sokkal kevesebb
gólt kapna a csapat, mint az előzőben,
vagyis a védekezésen nagyon sokat fo-
gunk dolgozni. Másodszor pedig a lá-
nyok egyéni kvalitásait szeretném sok-
kal jobban kihasználni, és ehhez meg-
felelő taktikai húzásokra lesz szükség
– mondta a spanyol vezetőedző.

– Nagyon rövid volt a nyár, főleg
annak fényében, hogy milyen hosszú
volt a szezon és mennyi munka vár

ránk. A szünet kellemesen, családi
körben telt, így kipihentem érkeztem
a csarnokba – nyilatkozta a válogatott
kapus, Herr Orsolya, aki három év
után jelentkezett újra edzésre a Mag-
vassyban. – Nagyon jó érzés volt újra
belépni az öltözőbe, korábban is na-
gyon szerettem itt lenni. Örülök a visz-

szatérésnek, remélem, hasonló vagy
még nagyobb sikereket ér el a csapat,
mint amikor itt játszottam. A BL-döntő
és a hazai címvédések idén is szere-
pelnek a célkitűzéseink között, emel-
lett szeretnék a szerbiai Európa-baj-
nokságon is jól szerepelni, örülnék
egy éremnek ezen a szinten is. 

Korosztályos sikerek
ségű iskola tanulóiból (Gárdonyi, Ka-
zinczy Toldi DSE) állt össze. Az U10-esek
Baksa Péter, az U12-esek Kányainé Werli
Tímea és Gellér Ferenc, az egy korosztály-
lyal feljebb induló U14-esek pedig Gellér
Ferenc vezetésével szerezték meg a torna-
győzelmet. 

Győrött kezdett Rátgéber csapataNői kézilabda. Bronzérmes lett a magyar válo-
gatott a csehországi női junior kézilabda-világbaj-
nokságon. Róth Kálmán együttese a harmadik
helyért folytatott párharcban hosszabbítás után
26–24-re győzte le Szerbiát. A csapatban hét
győri játékos – Horváth Dóra, Palkó Fruzsina, Pel -
czéder Orsolya, Pásztor Bettina, Planéta Szimo-
netta, Schatzl Nadine és Tóth Eszter – szerepelt.

edzőtáborban vett részt váro-
sunkban. A magyarok Pécsett,
Szombathelyen, Léván és Belg-
rádban folytatják a munkát, és
összesen hat edzőmérkőzést ját-
szanak majd. A mieink Ausztriá-

val, Horvátországgal, Ciprussal
és Ukrajnával csapnak össze a
selejtezősorozatban, az oda -
vissza vágós rendszerben nyolc
mérkőzésen dől el, hogy ki vehet
részt a kontinensviadalon.  

EB-győztes erősítés
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Magyarországon a sporthorgász kö-
zösség elismert lapja az országos
szövetség (MOHOSZ) által kiadott,
népszerű Magyar Horgász című ha-
vilap. Sorozatunk harmadik részé-
ben az újság versenyhorgászattal
foglalkozó részét mutatjuk a be a
győri származású főszerkesztő, Sza-
lay Ferenc segítségével.

– A Magyar Horgász tartalmában
nagyon sokszínű, ennek köszönhe-
tően a versenyhorgászok is találnak
a lapban újdonságokat. A verseny-
horgászat olyan, mint az autóver-
senyzésben a Forma-1, az újdonsá-
gok először itt jelennek meg –
mondta Szalay Ferenc, aki hosszú
ideig volt a MOHOSZ ügyvezető el-
nöke, és immár tizenöt éve a Nem-
zetközi Sporthorgász Szövetség
munkájában is részt vesz, a szerve-
zet alelnöke. – Régóta kitűzött célunk
volt, hogy a világ legjobb horgászai -

A magyar versenyzők ti-
zenhárom arany-, kilenc
ezüst- és négy bronzérmet
gyűjtöttek, ezzel toronyma-
gasan az élen végeztek az
éremtáblázaton, és meg-
nyerték a nemzetek közötti
pontversenyt is a portugá-
liai Montemor-o-Velhóban
rendezett ifjúsági és U23-
as kajak-kenu Európa-baj-
nokságon. A Graboplast

szerző: kránitz bernadett
fotó: varga nóra

Nagyon sok téveszme kering többek
között arról, hogy kinek, mikortól, mit
szabad edzenie. Szerencsére ma már
nemcsak az ilyen-olyan szóbeszédre
kell támaszkodnunk, hanem a külön-
böző tudományágak által gyakran
sokszorosan igazolt tételeket is érde-
mes megismerni. Gyakran kérdezik,
hány éves kortól lehet, szabad kondi-
terembe járni? Amennyiben nincs
külön kezelést igénylő egészségügyi
problémája az illetőnek, 14 éves kor-
tól minden további nélkül végezhet
súlyzós edzéseket, nyilván betartva a
fokozatosság elvét. Ebben az esetben
nem kell tartani a növekedésben való
visszamaradástól. Megjegyezném,
hogy rengeteg sportágban dolgoznak
nagy súlyokkal is, hiába nem súlyzó
formája van. Talaj- és szertornánál
gyakran a két kar viseli a teljes test sú-
lyát, cselgáncsnál, birkózásnál az el-
lenfelet kell emelni, dobni, és ezek a
sportok 6 éves kortól űzhetők. Tehát
fejlettségtől függően élettani szem-
pontból nem kifogásolható, ha valaki
– 14 évesen, eleinte edzői felügyelettel
– a vasak segítségével is szeretné erő-
síteni testét. Várjuk szeretettel stúdi-
ónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Egy győzelem, egy döntetlen

Hány évesen
kezdjük?

Triatlon. Poór Brigitta hatodik
lett a Hollandiában megrende-
zett tereptriatlon Európa-bajnok-
ságon. Az X2S Zaboo PRO Team
versenyzője a női mezőny leg-
jobb idejét úszta a jéghideg víz-
ben, majd nagyszerű kerékpáro-
zással vette fel a versenyt a profi
sportolókkal. 

Fókuszban a versenyhorgászat

nak tudását bemutassuk olvasóink-
nak. Betöltött funkcióimból adódóan
személyesen is jól ismerem a külföldi
versenyhorgászokat, ennek köszön-
hetően például napjaink egyik leg-
jobb horgásza, az ötszörös egyéni vi-
lágbajnok Alan Scothorn osztja meg
tudását az olvasókkal. Rajta kívül az

egyéni és csapat kategóriában is vi-
lágbajnok Hajdú Lívia tollából szin-
tén sok újdonságot tudhatnak meg
az érdeklődők. Világbajnokok sora,
így Magyar Szilárd, Katus Gyula és
Walter Tamás szintén állandó mun-
katársa lapunknak. A Magyar Hor-
gász egyúttal a MOHOSZ Országos
Versenyhorgász Bizottságának hiva-
talos fóruma. Itt jelennek meg az or-
szágos versenyek hivatalos kiírásai, a
bizottság közleményei. Beszámol a
lap a rangosabb halfogó versenyek-
ről és a külföldi és hazai világverse-
nyekről, valamint a magyar hor-
gászcsapatok által elért eredmé-
nyekről. A Magyar Horgász Klub Szu-
per Kupa egy lapunk társrendezésé-
ben, április és október között meg-
rendezett, tízfordulós versenysoro-
zat, melyen örömteli módon egyre
többen vesznek részt – tájékoztatta
olvasóinkat Szalay Ferenc.

Aranyeső Portugáliában
Győri VSE versenyzői kö -
zül tizenhatan vettek részt
a kontinensviadalon. 

Az ifjúságiak között ezüst -
érmes lett Bordács Blanka
és Czéllai-Vörös Zsófia (K-2
1000 m). Khaut Kristóf két
második (C-1 1000 m és 
C-1 500 m) és egy hetedik
(C-1 200 m) helyezést ért el.
Lakatos Zsanett (C-1 
200 m) és Balla Virág (C-2 

500 m) bronzérmes, Takács
Tamara (K-4 500 m) negye-
dik lett, míg Szalay Bence
és Varga Patrik egy máso-
dik (C-4 1000 m) és két ötö-
dik (C-2 1000 m és C-2
500 m) helyezést ért el. 

Az U23-as korosztály-
ban Farkasdi Ramóna
aranyérmes lett (K-1 1000
m), akárcsak Takács Kin-
cső, aki egyesben (C-1

200 m) és Baravics Gyöngy-
vérrel párosban (C-2 500
m) is diadalmaskodott.
Lantos Ádám (C-1 200 m)
bronzérmes lett, Dushev
Krisztián (K-1 200 m) ne-
gyedikként, Kovács Attila
és Péter Kristóf (K-4 1000
m) hatodikként, Dushev
Krisztián és Hérics Dávid
(K-2 200 m) hetedikként
ért célba. 

A Győri ETO FC szombaton kettős mérkő-
zést játszott a cseh élvonalbeli FC Slovacko
ellen. A zöld-fehérek előbb 2–0-ra nyertek
(Gsz.: Varga R., Aleksidze), majd 1–1-es
döntetlent értek el (Gsz.: Varga R.). Ezúttal
négy próbajátékos lépett pályára, közülük
Pintér Attila javasolta a cseh Michal Svec
és a román Mihail Dina szerződtetését. 
Elkezdődött a bérletek árusítása a követ-
kező szezonra, melyeket a szurkolók min-
dennap 10-től 18 óráig az ETO Park föld-
szintjén található ETO Shopban vásárol-
hatnak meg. Bérletet csak a földszint
szektoraiba lehetséges váltani, illetve a
hazai ultráknak a nyugati L szektorba is.
További részletek a www.eto.hu honla-
pon találhatók, érdeklődni Kovács Tiva-
darnál (30/461-8908) vagy Kővári Henri-
ettnél (30/530-7340) lehet. 
A Gyirmót hétvégén leigazolta Balogh
Zoltánt (FTC) és Illés Gyulát (DVSC). 
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Kalauz

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

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

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

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

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

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

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

Nyerjen 
lovas kalandtúrát! 
A Tóth Tanya Lovasklub (Bőny, Páskom u. 5.) jóvol-
tából 15 főre szóló lovas kalandtúrát nyerhet, aki
velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen
válaszolni három kérdésünkre, melyhez segítsé-
get ad a július 6-i számunkban megjelent „Egy
darab Hortobágy Győr mellett” című cikkünk.
1. Mi a csikósszakma megkoronázása?
2. Hogy emlegetik az Alföldön Tóth Lászlót?
3. Ki állt fel először a „pusztaötösre”?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk
július 25-ig. Jelige: „Kalandtúra”.

KOS
A héten őrizzék meg nyugalmukat,
vezessék le feszültségeiket inkább valami-
lyen sportban. Barátaikra, szerelmükre vi-
gyázzanak jobban, próbáljanak értékes
időt tölteni velük.  

BIKA
Életükbe most beköszönthet a sze-
relem, ha már van párjuk, nagyon szép idő-
szakot élhetnek meg. Vigyázzanak a pén-
zükre, ne költekezzenek feleslegesen. Fon-
tos lenne az egészségükkel többet foglal-
kozniuk. 

IKREK
Végre alkothatnak, tele vannak új
ötlettel, új tervekkel, akár a magánéletük-
ben, akár a munkában. Az irigyeik száma
megnő ebben az időben, de ne foglalkozza-
nak ezzel, inkább a saját életükkel törődje-
nek, ez szerencsés időszak.

RÁK
Életükben a munka kerül előtérbe.
Használják ki ezt az időszakot, járjanak
minden ügy végére. Hétvégén aztán többet
lehetnek családjukkal és a barátaikkal is.
Figyeljenek egészségükre, gyomrukra, ne
egyenek össze-vissza.

OROSZLÁN
Merjenek most nagyot álmodni,
írják le vágyaikat, terveiket. Párkapcsola-
tukban, ha szükséges, változtassanak egy-
két dolgon, ami jól működik, azt erősítsék
meg. Használják ki most kreativitásukat,
érdemes alkotniuk.

SZŰZ
Lazíthatnak végre, a nehézségeken
túl vannak. Ideje a párkapcsolatukkal fog-
lalkozniuk, fektessenek több energiát erre,
találjanak ki közös programokat, kirándu-
lást, vacsorát. Munkájuk rendben van.

MÉRLEG
Most kedves Mérleg szülöttek, mér-
legeljék életüket és engedjék el múltjukat,
mindazt, ami nem tartozik már önökhöz,
és kezdjenek új lappal. Tervezzék meg az
elkövetkező időszakot, minden félelem
nélkül! Töltődjenek fel mindezek előtt.

SKORPIÓ
Ideje többet pihenniük, ha tudnak,
utazzanak el. Családjukkal, barátaikkal le-
gyenek többet, szervezzenek találkozókat,
engedjék meg maguknak a vidámságot, a
bulizást. Ez most a szabadság ideje az önök
számára. 

NYILAS
Törődjenek többet párjukkal, ren-
dezzenek le minden konfliktust, próbálja-
nak a pozitívumokra és a jó dolgokra kon-
centrálni. Munkájukban nagyon hatéko-
nyak, új motivációra találnak, amiket érde-
mes kihasználniuk.

BAK
Végre lazíthatnak. Járjanak nyitott
szemmel, ha nincs párjuk, most önökre ta-
lálhat a szerelem. Ha van párkapcsolatuk,
akkor törődjenek többet párjukkal, élvez-
zék az együtt töltött időket. Munkájukra fi-
gyeljenek jobban. 

VÍZÖNTŐ
Ha nem figyelnek, stresszes időt él-
hetnek meg mások problémái miatt. In-
kább magukkal törődjenek, a saját soraikat
rendezzék. Párjukkal beszéljék meg a prob-
lémás helyzeteket, pihenjenek többet.

HALAK
Maradjanak nagyon higgadtak,
mind a munkában, mind pedig a magán -
életükben. Tartsák meg lelki békéjüket, fi-
gyeljenek magukra jobban, törődjenek töb-
bet magukkal. Ha kell, kérjenek segítséget.

Horoszkóp Segítünk kiválasztani 
az önnek legideálisabb

klímaberendezést, légtisztítót
lakásába, irodájába!

A SINCLAIR és a japán DAIKIN 
cég teljes termékskáláját 

kínáljuk önnek kedvezô áron.
Valamennyi készülék 3 év teljes körû 
garanciával. Rövid szállítási határidô.

Anemo Optima Kft. 
9024 Gyôr Kálvária u. 4—10.

Tel.: 96/200-220, 20/921-5861

kép és szöveg: xantus-állatkert 

A Xantus János Állatkert természetvé-
delmi mentőhelyére idén is érkeztek
elárvult rókagyerekek. A két kis állat
anyját valószínűleg autó ütötte el, a
testvérpáron jóravaló emberek segí-
tettek. A fiatal rókák nem képesek el-
látni magukat, szükségük van az em-
berre. A gondozók először felerősítik,
majd azért, hogy előbb-utóbb vissza-
térhessenek természetes környeze-
tükbe, vadászni tanítják őket. Nehéz el-
lenállni az aranyos kölyköknek, de mu-
száj, hiszen a sikeres szabadon enge-
dés alapja, hogy minél kevésbé szelí-
düljenek meg, minél jobban tartsanak
az embertől.

A felnevelt állatokat gondosan meg -
választott, a lakott területtől és az állat-
kerttől távol eső helyen engedik sza -
badon, a közeli erdő rókái körében még -
 is elterjedt a hír, hogy a kerítésen belül
könnyű finom falatokhoz jutni. Valószí-
nűleg az egykori ápoltak is visszajárnak
látogatóba, ami az állatkert dolgozóinak

komoly fejtörést okoz a bentlakó, sza-
badban éjszakázó állatok miatt.

A korábbi években is előfordult
egy-egy rejtélyes eltűnés, ám az idén

nagyon súlyos bűntények történtek. A
szakemberek már rábukkantak a tet-
tes rókák lábnyomaira, felfedezték a
titkos átjárókat, ahol éjszakánként be-
lopóznak, de az állatkert elveivel ellen-
kezne az állatok elpusztítása. Élve kell
elfogni és olyan helyre telepíteni őket,
ahol nem okoznak bosszúságot.
Hetek óta tart a hajtóvadászat, és
egyre inkább bebizonyosodik, hogy a
rókák ravaszságáról szóló mesék iga-
zak. Hiába a sok próbálkozás a legfino-
mabb csalétkekkel, a trükkösen elhe-
lyezett csapdákkal: a ravaszdiak még
mindig szabadon garázdálkodnak. 

Bűntény az állatkertben 


