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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

7. oldal Túl soknak találták a biztosítók a villámcsapások okozta káro-
kat, ezért többen szigorítottak: már csak azokért a megrongált szórakoz-
tatóelektronikai eszközökért fizetnek, melyeket előtte speciális védelem-
mel szereltek fel. Megkérdeztünk a témában egy meteorológiával foglal-
kozó szakembert is, aki szerint több olyan vihar várható a jövőben, ame-
lyek az átlagot jóval meghaladó nagy csapadékmennyiséget hoznak.

8. oldal Vajon miért érezzük szükségesnek,
hogy megosszuk legszemélyesebb pillanatainkat,
gondolatainkat, örömünket, bánatunkat olyan em-
berekkel, akikkel eddigi életünk során talán alig
beszélgettünk, vagy már 10-15 éve nem találkoz-
tunk?  Riport a Facebook pszichológiájáról.

3. oldal Hamarosan eltűnhet-
nek autóinkról a szórólapok, egy
– lakossági panaszok miatt elfo-
gadott – önkormányzati rende-
let ugyanis április 21-től tiltja a
kéretlen hirdetéseket.  

4. oldal Kétféle ember van. Az
egyik vándorol, a másik meg hely-
ben marad, hogy a világ szaladjon,
változzon körülötte – vallja Miért
szeretem Győrt? rovatunk főszerep-
lője, Rupnik Károly színművész. 

Összeköti a világot

22–23. oldal Az új Hyundai-arc
egye di, szép, kicsit agresszív, de
nem túljátszott – ez is kiderül
Gázfröccs mellékletünkből.

Olimpiai írásaink a 28–29. oldalon

Fotó: MTI/Illyés Tibor
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

milliárd forintos árbevételével második lett az Audi a
100 legnagyobb magyar vállalat listáján. A rangsort –
amin a tavalyi évhez képest csak kisebb átrendeződés
történt – minden évben a Figyelő című hetilap teszi
közzé. A vezető pozíciót továbbra is a MOL őrzi.

1737 35 ezer és 60 ezer forint körüli albérleteket keresnek
Győrben az ide felvételiző fiatalok. A roham a pont-
határok kihirdetésével már megindult. A hallgatók
leginkább a révfalui, szigeti, valamint a belvárosi
1,5–2 szobás lakásokat részesítik előnyben.

NAPRÓL NAPRA

Július 20.

Július 21.

Július 22.

Július 23.

Július 24.

Július 25.

Július 26.

Értesítő. Postázni kezdte a folyószám -
la-kivonatokat és a késedelmipótlék-ér-
tesítőket a NAV. Előbbit az kap, aki több
mint 1000 forinttal tartozik, vagy akinek
több mint 1000 forint túlfizetése van,
utóbbit pedig az, aki határidőn túl telje-
sítette fizetési kötelezettségét.

Képzés. Motoros baleset-megelő-
zési és vezetéstechnikai képzést ren-
dezett az ETO Parkban a Route 82 Mo-
toros Túraklub. Az oktatást a megyei
rendőrség motoros rendőrei tartották.

Vágta. A Hédervár színeiben verseny -
ző Baumann Adrienn nyerte a harma-
dik Kisalföld Vágta döntőjét Győr-Gyir-
móton. Topáz Rózsa félvér ló lovasán
kívül a második helyezett Győrság, va-
lamint a rendező Gyirmót lesz résztve-
vője a budapesti Nemzeti Vágtának.

Csőcsere. Határidőre befejezte a
GYŐR-SZOL Zrt. a 40 éves távhőveze-
ték cseréjét a Szent István úton. A
mun ka elvégzésére a távhőszolgálta-
tás üzembiztonságának fenntartható-
sága mi att volt szükség.

Felújítás. Befejeződött Szabadhegyen
a Fehérvári út egy részén a csapadékvíz-
elvezető árok felújítása. Mintegy 300
méter hosszban a korábbi rossz álla-
potú árokrendszert elbontották, és új
betontámasztással és fejgerendával el-
látva építették újra.

Tragédia. Munkahelyi balesetben
meg halt egy munkás az Audi győri gyá-
rának építési területén. A férfi nyolc
méter magasból zuhant le. Az eset kö-
rülményeinek tisztázására a munkavé-
delmi felügyelőség vizsgálatot indított.

AIESEC-konferencia. A Széchenyi
István Egyetemen tartják az AIESEC
Magyarország nemzetközi konferen -
ciáját. A diákok elsősorban globális
problémákról, vállalkozásindításról és
-fejlesztésről is tanácskoznak.

Posztján marad
a győri kórház-
igazgató
Augusztus 1-jétől szól a
kinevezésük azoknak a
kórház- és rendelőigaz-
gatóknak, akik a közel-
múltban pályázat útján
nyerték el tisztségüket –
írja a Világgazdaság. A
megyei és fővárosi kór-
házak közül tizenötben, 
így a győriben is marad
az eddigi főigazgató. A
kórházigazgatói pályá-
zatokon egyetlen 62
éves vagy ahhoz közeli
korú jelentkező sem
nyert el megbízást. 

Ellenőriznek a
fogyasztóvédők
Egészen augusztus 24-
ig zajlanak a nyári fo-
gyasztóvédelmi ellenőr-
zések megyénkben. A
szakemberek üzletlán-
cokban, kisboltokban,
vendéglátóhelyeken és
fesztiválokon végeznek
vizsgálatokat, kifejezet-
ten a nyárhoz köthető
termékeket, így például
a naptejeket veszik gór-
cső alá. 

Szünetel a meleg -
víz-szolgáltatás
A GYŐR-SZOL értesíti a
fogyasztóit, hogy kar-
bantartási munkálatok
miatt a melegvíz-szol-
gáltatást augusztus 1-
jén 0–20 óráig a város
egész területén szüne-
telteti. A társaság ez-
úton is kéri a fogyasztói
szíves megértését.

A győri Széchenyi István
Egyetemen kevesebb
lesz az államilag támo-
gatott képzés a tavalyi-
nál. A leendő jogászok-
nak például nem indult
az állam által finanszíro-
zott képzés, költségtérí-
téses formában viszont
mindössze 242 pont
elég volt a bejutáshoz. 

A minimum pontszám
egyébként 240, aki ez
alatt teljesített, azt nem
vették fel sehová. A fel-
sőfokú szakképzések
esetében 140, a mester-
szakokra 50 pont volt a
minimum.
A SZE mérnökképzései -
re idén sem kellett ma -
gas pontszám, államilag
támogatott nappali ta-
gozat esetében például
a leendő villamos- és
mechatronikai mérnö-
köknek, a mérnök infor-
matikusoknak elég volt
a minimum, az országos
szinten egyik legnépsze-
rűbb szakra, a gépész-
mérnökképzésre pedig
269 pont kellett. Ehhez

hozzátartozik, hogy a
felvettek átlagpont-
száma ennél jóval maga-
sabb, tehát az alacsony
ponthatár nem jelent
színvonalcsökkenést is.
A győri egyetemen a
legtöbb pont az előadó-
művészet–klasszikus
trombita nappali állami-
lag támogatott képzésre

kellett, ide 440 ponttal
került be egyetlen hall-
gató. Szeptembertől
3147 gyólya kezd ta-
nulni a győri egyetemen,
ahová 9 százalékkal ke-
vesebb hallgatót vettek
fel, mint tavaly.
A Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai
Csere János Karán and-
ragógia szakra kellett a
legtöbb pont, államilag
támogatott nappali kép-
zésre 416 ponttal lehe-
tett bekerülni. A karon
320 támogatott és 348
költségtérítéses hall-
gató kezdheti meg ta-
nulmányait ősztől, 27
százalékkal kevesebben,
mint tavaly.

Megvannak 
a ponthatárok
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Amikor a harmadik reggel
sem találtam szórólapot az
autóm szélvédőjén, hiányér-
zetem támadt. Nem az ab-
lakjavító, a pék vagy a hasz-
nált ruhás okozott csalódást,
hanem az a night club, ame-
lyik pénzt, paripát, papírt
nem kímélve éveken át min-
dennap eljuttatta hozzám
annak a kis szőke bögyös-
nek a képét, tudják, abban a
kis elöl fűzős, piros bodyban.
Az első randevúnk nem si-
került valami fényesre, mert
a műnyomó papír elázott,
később azonban összebarát-
koztunk, mély, meghitt kap-
csolat alakult ki közöttünk.
Ha néha megcsaltam más
éjszakai pillangókkal, az
csak az olyan pluszszolgálta-
tások miatt történt, mint
mondjuk a wellness vagy a
diszkréció.
A függőség első jelét egy zi-
mankós téli reggelen fedez-
tem fel magamon. A gyerek
már bent ült az autóban, én
meg csak álltam ott, kezem-
ben a jégoldóval. Az iskolá-
ból nem késtünk el, mégis
egész nap furdalt a lelkiis-
meret. Azóta nem gyűröm
össze, nem dobom el, nem
nyírom ki Liliannát, mert
hogy ez a neve. Ő minden
reggel hűségesen megjele-
nik, én meg beteszem a
kesztyűtartóba, a többi közé.
Gyűjtöm.
A night club három napja
nem küld új szórólapot. Mit
mondjak? Még hiányzik a reg-
geli, rendszeres elfoglaltság,
de a csábítás ereje gyengül.
Ahogy ez kinéz, elveszítik leg-
megbízhatóbb törzsvendégü-
ket, a rekorder röplapgyűjtőt,
mármint engem. Ha megha-
ragítanak, még az is lehet,
hogy kiteszem a műszerfalra
azt a nyomtatott papírt, amit
a szomszédtól kaptam. Az van
ráírva, hogy te szemét, eltö-
röm a kezedet, ha még egy-
szer hozzányúlsz az ablaktör-
lőmhöz.
Gaál József  

Lilianna

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Éjszakai bárok „lányos” szóra-
kozásra invitáló hirdetése, piz-
zériák legolcsóbb és legfino-
mabb kínálata – csak néhány
példa arra, hogy mit olvasha-
tunk azokon a szórólapokon,
amelyeket mondjuk bevásárlás-
ból, esetleg épp a színházból
visszatérve találunk parkoló au-
tónk szélvédőjén. Jellemzően a
turisták által leginkább látoga-
tott városrészben, a belváros-
ban. Ennek azonban hamarosan
vége lehet, egy – elsősorban a
lakossági panaszok miatt elfo-
gadott – önkormányzati rende-
let ugyanis április 21-től tiltja a
kéretlen szórólapozást.   

A belvárosban vannak, akik már rutin-
szerűen emelik az ablaktörlő lapátot,
mielőtt parkoló autójukba ülnek,
mások azonban nem tudják meg-
szokni a kéretlen reklámot, és bosz-
szankodnak. A Rába-parton az út mel-
lett épp parkolójegyet váltó, lapunk-
nak nyilatkozó anyuka azt mondja, leg -
inkább az bosszantja, hogy miután a
kisfiát berakta a gyermekülésbe, a be-
vásárlószatyrokat pedig a csomagtar-
tóba, majd beül a volán mögé és be-
csatolja az övét, csak akkor veszi
észre, hogy a szélvédőt feldíszítették.
„Ilyenkor ha jó kedvem van, kiszállok
és leszedem a night clubos hirdetést,
ha nincs, akkor egész egyszerűen el-
indulok azzal együtt. Előfordult már
olyan is, hogy útközben elkapott az
eső, ezért kénytelen voltam félreállni
és leszedni onnan a papírt, hogy tud-

jam használni az ablaktörlőmet” –
mondja Kiss Dóra, aki rendszerint
csak az autója ajtajának tárolóreke-
szébe rakja a szórólapokat.

Ez utóbbit jól teszi, ugyanis ha az
autós a földre dobja ezeket a hirdeté-
seket, akkor szabálysértést követ el –
mondja a lapunknak nyilatkozó dr. Li-
povits Szilárd. A jegyző rámutat arra
is, hogy a „győri közgyűlés úgy dön-
tött, hogy közösség elleni magatartás-
nak nyilvánítja a szórólapozás azon
formáját, amikor nem kézből kézbe
osztják a reklámokat. A rendelet az
autók szélvédőjére elhelyezett szóró-
lapokra helyezi a hangsúlyt, mivel ren-
geteg bejelentés érkezett ezzel kap-
csolatban.” Elsősorban a belvárosi
lakók kérték már többször a szórólap -
osztókat és a megbízóikat is, hogy leg-
alább azokra az autókra ne tegyenek
naponta többször reklámot, amelyen
parkolóbérlet van. A szórólapok még
több bosszúságot okoznak télen. A
hideg, csapadékos időszakban is szá-
mos probléma forrá-
sai voltak a színes
papírok, hiszen akár
még a lefagyott ab-
laktörlők alá is be -
erőszakolták őket, 
illetve előfordult,
hogy a szórólap ráfa-
gyott a szélvédőkre.
„150 ezer forintig ter-
jedő bírsággal és 50 ezer forintig ter-
jedő helyszíni bírsággal sújtható, aki a
tiltás ellenére szórólapot helyez az au-
tókra” – hívja fel figyelmet dr. Lipovits
Szilárd, és hozzáteszi, a közigazgatási
eljárást a polgármesteri hivatalban a
jegyzőnél kell elindítani, de egyértel-
műen bizonyítani kell, hogy ki követte

el a szabályszegést. Eddig a lehető-
séggel még senki sem élt.

Előremutatónak tartja a rendeletet
dr. Kalas György, a Reflex Környezet-
védő Egyesület munkatársa, aki sze-
rint az összes önkormányzatnak köve-
tendő példa lehetne a győri döntés.
Ám szerinte látni kell, hogy általában
a kisvállalkozók terjesztik így a reklám-
kiadványaikat.

„Ennél sokkal nagyobb problémát
jelentenek a „nagyhalak”, azaz a mul-
tik, akik nem veszik figyelembe a fo-
gyasztók akaratát, és reklámújságok
tucatjaival árasztják el a postaládákat
annak ellenére, hogy a lakók azt kérik,
hogy ne dobjanak be szórólapot. Az ő
kérésüket tiszteletben kellene tartani”
– hangsúlyozza, és elmondja, kezde-
ményezik, hogy a parlament elé kerül-
jön a törvényjavaslat, melyben kérik,
tegyék kötelezővé a fogyasztók akara-
tának figyelembevételét. 

A Reflex Környezetvédő Egyesület
a „szemétposta” csökkentése érdeké-

ben „stopmatricákat” ajánl. Az egyik
a lakossági postaládákra ragasztható,
a másik a lépcsőházi gyűjtőládán jelzi,
hogy valójában hány ott lakó tart
igényt ingyenes reklámküldemény -
re. A matricák letölthetők a szervezet
honlapjáról, illetve igényelhetők az iro-
dájukban.

Nem kérnek reklámot: eltűnhetnek
a szórólapok az autókról

Pénzbírsággal sújtható,
aki szórólapot helyez 

a szélvédőre
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Kétféle ember van. Az egyik vándorol, a másik meg helyben
marad, hagyja, hogy a világ szaladjon, változzon körülötte.
Rupnik Károly szerint az eredmény ugyanaz, izgalomból és
tapasztalatból bőven jut mindenkinek. A színész, a győri
színház örökös tagja hűséges típus. Budán érettségizett,
elvégezte a színművészeti főiskolát, majd Győrbe szerző-
dött. Azóta, immár harminchat éve itt él, győrinek vallja
magát. Meséli, hogy frissdiplomásként az éppen épülő
színház miatt választotta a várost, az akkori igazgató, Cser-
halmi Imre szép ígéretekkel csábította a fiatalokat. Például
azzal, Közép-Európa legmodernebb teátrumában élvezet
lesz játszani.

Rupnik Károly naponta meglátogatta az építkezést, míg-
nem 1978 novemberében, Illyés Gyula Fáklyaláng című
drámájával tényleg felavatták a mai színházépületet. Az
első direktornak másban is igaza lett, a sokoldalú tehetség-
gel megáldott Rupnik a Csárdáskirálynő mókás Bóni gróf-
jától Shakespeare hősszerelmes Rómeójáig mindent el-
játszhatott, nagy élvezettel és máig tartó derűvel. Azt
mondja, a szerepek színe, nagysága és mennyisége dolgá-
ban nincs oka panaszra, de most, hatvan felé ideje Kiss
János igazgató úrnál lobbizni, hogy a balett műfaját is ki-
próbálhassa a nagy pályatársak, Sipka, Ács, Bede-Fazekas
nyomait cserkészve.      

Rupnik Károly örökös tagként helyi érték, ami persze
nem jelenti azt, hogy számolatlanul játszott szerepei közül
mindegyik Győrhöz köti. E hét elején az Egy éj Velencében
című Strauss-darabban játszott Aachen színházában,
már háromszor meghódította a Szentföldet, rúzzsal írt
üzenetben biztosította szeretetéről a másnap fellépő
győri balettosokat egy ingolstadti öltöző tükrén, s évekig
volt vezető vendégszínésze a szekszárdiak német nyelvű

színházának. Azt mondja, utazni az új és új közönség
miatt érdemes, s még legalább két helyszínre szeretne el-
jutni. A börtönbe, ahol együtt ül az analfabéta a profesz-
szorral, és valamilyen egyházi VIP-színpadra, hogy meg-
nevettesse a papokat.     

Szinetár Miklós 1972-ben, a főiskola első nap jának első
órájában azt mondta növendé keinek, hogy a színészet
szubjektív pálya, ezzel vagy megbarátkoznak, vagy hagyják
abba az egészet. Rupnik Károly máig szót fogad osztályfő-
nökének. Tudomásul veszi, hogy kerülik a szakmai díjak, s
inkább annak örül, hogy a közönség a maga szintén szub-
jektív módján imádja és elhalmozza elismerésekkel. Leg-
utóbb, néhány hete Szent László-díjat kapott a várostól,
amire megint csak úgy tekint, mint a közönség, a színház-
szerető városlakók kitüntetésére. A színész köszöni a meg-
t i s z t e l t e -
tést, de
azért meg-
j e g y e z t e ,
hogy a ko-
rábbi Szent
I s t v á n -
meg az idei
S z e n t
László-díj után szívesen venne némi szünetet. Egy esetle-
ges Szent Péter-díj még várhat.   

Rupnik Károly tizenhárom évvel ezelőtt Ménfőcsanakra
költözött, azóta nyaralva lakik és lakva nyaral. Minden ott-
hon töltött perc felüdülés, eteti a madarakat, hallgatja az
éneküket, gondozza a kertjét és elégedett, ha a ház körül
minden rendben van. Azt mondja, szerepálmairól a jövő
évad színházi rendezőit kérdezzem, magánemberként meg
csak egy nagy terve van. Szeretné, ha Ádám fia nyugalom-
ban és anyagi biztonságban befejezhetné az egyetemet, a
győri jogi kart.   

Rupnik Károly: 
Csak a közönség számít   

Apróságok

Eljátszott szerepeit
tekintve nincs
oka panaszra

Nyelvismeret

„Győr előnyei a napi,
apró dolgokban mutat-
koznak meg legin-
kább. Nem véletlen,
hogy amikor Tordy
Géza itt játszott, akkor
itt ment el fodrászhoz,
itt vett magának inget,
minden hétköznapi
dolgát itt intézte el, és
nem a zaklatott Buda-
pesten. S ami egy ref-
lektorfényben élő szí-
nész számára különö-
sen fontos: itt az
utcán, a boltban is sze-
retetet, kedvességet
kaphat az ember.”  

„A német szövegeket
ugyanolyan gyorsan
tanulom meg, és
ugyanúgy használom,
mint a magyart. Kül-
földi előadásokra azok
kapnak meghívást,
akik valamilyen szin-
ten beszélik a közön-
ség anyanyelvét, de az
én biztonságos tu-
dásom így is sokat
segít a társulatnak. Ha
valaki hibát vét a be-
magolt szövegben, ha
zavarba jön egy baki-
tól vagy egy pontatlan
végszótól, akkor segí-
teni tudok, rögtön köz-
beléphetek.”  
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A győri Széchenyi István Egyetem egyfordulós, nyilvános
pályázat keretében

bérbe kívánja adni az egyetem „E” épületében 
elhelyezkedő 928 m2 területet étterem céljára.

A bérletről bővebb információt a http://gmfi.sze.hu/aktualis honlapon
található „Pályázati felhívás”-ból kaphat. A pályázat benyújtásához
szükséges adatlapokat, térképet a részletes pályázati felhívás tartal-
mazza.
A jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető
Lipi László főmérnöktől a lipi@sze.hu e-mail címen vagy a 96/613-598-
as telefonszámon.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

PÓTFELVÉTELI 2012 Mosonmagyaróvár
NYmE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

www.mtk.nyme.hu, + 36/96/566-607,
NYILT NAP: 2012.július 30. (Lucsony u.2.)
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus.10.

Téged 
is vár 
Óvár!

Alapképzés

Mester 
képzés

Felsőfokú 
szakképzés

Állattenyésztő mérnök, Élelmiszer-
mérnök, Gazdasági és vidékfejlesztés,
Környezetgazdálkodás, Mezőgazdasági
és élelmiszeripari gépészmérnök, Me-
zőgazdasági mérnök, Növénytermesztő

Agrármérnök, Agrármérnök-tanár,
Élelmiszerbiztonsági és minőségi mér-
nök, Környezetgazdálkodási, Növény -
orvos, Vidékfejlesztési agrármérnök

Gyógy- és fűszernövény-termesztő,
Hulladékgazdálkodási technológus,
Növénytermesztő-növényvédő,
Ökológiai gazdálkodó, Szőlész-borász

szerző: sz. t.
fotó: szigethy teodóra

Eredményes félévet zárt a Graboplast
Zrt., melynek padlói szinte az egész vi-
lágon ismertek. A cég az elmúlt évhez
viszonyítva összességében 6 százalék-
kal növelte eladásait – derült ki a cég
legfrissebb közleményéből.

Tanos Ádám, a Graboplast PR- és
kommunikációs munkatársa el-
mondta, „kiemelkedő teljesítményt ért
el a cég a járműipari padlók értékesíté-
sében, világszerte több mint 14 ezer
autóbuszba került a győri cég terméké-
ből. Ha sorba állítanánk a járműveket,
Győrtől Budapestig érne a buszlánc.
Ugyanakkor figyelemre méltó a 700
sportcsarnokba lefektetett sportpadló
értékesítése is, amelyeken az idén na-
ponta 90 ezren sportolhattak szerte a

kép és szöveg: mti

A városokban alkalmazott autóbu-
szoknál a meghajtásfejlesztés követ-
kező generációja a hibrid járműveké,
amelyeknek reális esélye lehet a piaci
sikerre. „Az év végére elkészülő anya-
gok alapján születik majd döntés arról,
hogy a 2013-as üzleti tervbe kiemelt
témaként bekerüljenek-e ezek a fej-
lesztések” – mondta a Rába Nyrt.
elnök-vezérigazgatója. Ugyanakkor a
terület presztízskutatás, annak előké-
szítése, hogy vevőik hamarosan igé-
nyelhessenek hibrid hajtású eszközö-
ket. Pintér István szólt arról is: pozitív
döntés esetén a Rába Fejlesztési Inté-
zetben (RFI) kezdődhetnek meg a hib-
rid-kutatások, ahol már most is jelen-
tős mechatronikai fejlesztések folynak.

„A személygépkocsikhoz hason-
lóan a haszonjárműveknél is egyre na-
gyobb intelligencia költözik a szerke-
zetekbe” – jegyezte meg, utalva arra,
hogy – működésük optimalizálása ér-
dekében – kiugróan magas ezek
aránya egyik fő piacukon, a traktorok-
ban. Egy ilyen példa a nagy teljesítmé-
nyű erőgépek és futóműveik olajozási
rendszereinek optimalizálása.

Az elnök-vezérigazgató kitért arra
is: a jelenleg mintegy húsz mérnökkel
dolgozó RFI-ben végzett munka bő

világban. A Graboplast show-padlója
is igazi sikertermék lett 2012-ben, hi-
szen a győri központú vállalat csak
ezen termékével több mint kétezer
színpadot lehet leburkolni.”

A hazai piacon a Graboplast termé-
keit szállították többek között a Magyar
Állami Operaház és számos egészség-
ügyi intézmény felújításához, vagy a
Pécsi Tudásközpont burkolásához is –
sorolta a cég kommunikációs munka-
társa. Az eredmények mellett a vállalat
teljes átszervezést és hatékonyságnöve-
lést hajtott végre az év első felében.
Ennek is köszönhető, hogy eredménye
meghaladja a félmilliárd forintot. 

Az év második felére is kedvezőek a
kilátások a hazai és az európai uniós pia -
cokon egyaránt. A közeljövőben a Gra-
boplast jelentős hulladék-újrahasznosí-
tási beruházást indít. 

Sikeres félévet zárt 
a Graboplast

Hibrid hajtást is
kutatnak a Rábánál

kétharmada a megrendelők igényei-
nek kielégítésére szolgáló alkalmazott
kutatás-fejlesztés, a fennmaradó há-
nyadban szakembereik a vállalat saját
innovációs elképzeléseit próbálják
meg átültetni a valóságba.

Az elnök-vezérigazgató emlékezte-
tett arra: az RFI három év alatt másfél
milliárd forintos beruházást jelent
annak érdekében, hogy a termékfej-
lesztés minden fázisában jelen legyen
a vállalat. Ezért az intézetben alapku-
tatások éppúgy folynak, mint alkalma-
zás-fejlesztések. „Örülhetnénk an nak,
ha a megbízásos munkák aránya a
száz százalékhoz közelítene, hiszen az
azonnali bevételt jelentene, így viszont
nagyobb teret engedhetünk az inno-
vációnak” – jegyezte meg.

A komponens- és a komplett futó-
műpiacon is jelen lévő Rába nettó ár-
bevétele tavaly 35,77 milliárdról
39,379 milliárd forintra emelkedett,
adózás utáni eredménye mínusz 859
millióról 455 milliós pozitívumba for-
dult, miközben a mérlegfőösszeg
32,042 milliárdról 35,777 milliárdra
emelkedett a Rába Nyrt. éves jelen-
tése szerint.

Tavaly a cég nettó hitelállománya
13,8 milliárd forintot tett ki. A cégcso-
port alkalmazottainak száma 2047-ről
1962-re csökkent. 
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TŰZVÉDELEM ÉRTÉKELÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

A városban úgy tűnik, hogy a
társasházak betartják a tűzvé-
delmi előírásokat, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatársainak ellenőrző ak-
ciója során eddig sehol nem
kellett bírságot kiszabniuk.
Ahol valamilyen problémát ta-
pasztaltak, a lakók határidőre
pótolták a hiányosságot.

Január elseje óta a katasztrófavéde-
lem köteles megbírságolni azt a la-
kóközösséget, amelyik nem tartja be
a tűzvédelmi előírásokat. Engedély
nélkül tilos például a lépcsőházak-
ban éghető anyagok, tárgyak, így nö-
vények elhelyezése, vagy a menekü-

lésre számításba vett kijárat eltorla-
szolása, leszűkítése. Aki az előíráso-
kat nem tartja be, pénzbírsággal
sújtható. A legalacsonyabb bünte-
tési tétel 45 ezer, a legmagasabb
pedig 3 millió forint.

A lakóépületek tűzvédelmi előírá-
sáról részletes tájékoztatást tett
közzé az igazgatóság a honlapján,
valamint a katasztrófavédelmi kiren-
deltségek útján tájékoztatták az ille-
tékességi területükön lévő társashá-
zak közös képviselőit a tűzvédelmi
bírságolással kapcsolatos jogszabá-
lyi változásról. Ezenkívül az illetékes-
ségi területen tájékoztatták a lakos-

szerző: szigethy teodóra
fotó: gy. p.

A felkészülés után 2012 első fél -
éve próbaidőszak volt – így érté-
kelte a mögöttük lévő hat hóna-
pot a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetője. Sallai Péter
arra utalt, hogy a hazai kataszt-
rófavédelem rendszere gyöke-
resen átalakult, a hatékonyabb
védekezés érdekében egysé-
gessé tették az irányítást.

Az országgyűlés tavaly fogadta el az
új katasztrófavédelmi törvényt, amely
a végrehajtási rendeletekkel együtt
2012. január elsején lépett hatályba.
A módosított szabályozás értelmében
a katasztrófavédelem hazai rendszere
gyökeresen megújult, a törvény kibő-
vítette a szervezet, többek között a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság feladat- és
hatásköreit is. A szakembereknek a
tűzvédelem, a polgári védelem és az
iparbiztonság területén is kimagas-
lóan kell teljesíteniük.

A nagyvilágban történt ipari ka-
tasztrófák, balesetek hatására társa-
dalmi igényként jelentkezett hazánk-
ban is a veszélyes üzemek feletti erő-
sebb hatósági kontroll és a szigorúbb
biztonsági követelmények kialakítása.
Az új jogszabályok hatására, az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság szervezeti mintájához igazodva te-
rületi szinten is megalakult az új szak-
terület, az Iparbiztonsági Főfelügyelő-
ség. Feladata többek között, hogy szi-
gorúan ellenőrizze a veszélyes üzeme-

Sikerrel vette 
az átállás kihívásait 
a katasztrófavédelem

ket, valamint a veszélyes anyagokat
szállító járműveket. Fontos megje-
gyezni, hogy míg az elmúlt évben 20
katasztrófaveszélyes létesítménnyel
számolt a megyei igazgatóság, addig
januártól már 35 veszélyes üzemet
kell ellenőrzésük alatt tartani. Sallai
Péter megjegyezte, az Iparbiztonsági
Főfelügyelőség az első féléves felada-
tait hiánytalanul, jó színvonalon haj-
totta végre.

A törvénymódosítás nagy változáso-
kat hozott a tűzvédelem területén is. Lét-
rejött az egységes katasztrófavédelmi
rendszer, ami szükségessé tette a tűzol-
tói szakfeladatok ellátásában is a szem-
léletváltást. Ennek köszönhetően egy-
ségessé váltak az elvárások és a feladat-
végrehajtás – mondta Sallai Péter.

Az igazgató kitért a vonulási szám-
adatokra is. Elmondta: az előző félévi-
hez képest kevesebbszer, összesen
1236 alkalommal riasztották 2012.
első hat hónapjában az igazgatósá-
got. A tűzesetek száma ugyan 592-re
nőtt a korábbi 485-höz képest, de a
műszaki mentések száma 403-ra
csökkent a tavalyi 638-ról. S míg a
téves jelzések száma 166-ról 238-ra
nőtt, a szándékosan megtévesztő jel-
zések száma 18-ról 8-ra csökkent.

A legfontosabb eredmény, hogy az
új törvény hatályba lépésével a ka-
tasztrófavédelem betölti alaprendelte-
tését: ellátja az emberi életek és a va-
gyon védelmét, biztosítja a gazdaság
működőképességét és a kritikus inf-
rastruktúra elemeinek biztonságos
működését – hangsúlyozta Sallai
Péter, aki szerint már csak a finom-
hangolás, az esetleges hibák korrigá-
lása, és a minőség javítása van hátra.

Jogkövető társasházak:
betartják a tűzvédelmi
előírásokat

ságot a társasházak lépcsőházaiban
a menekülési útvonalak leszűkítésé-
nek veszélyeiről, az ezzel kapcsola-
tos jogszabályi előírásokról.

Országszerte közel 700 tűzvé-
delmi ellenőrzést végeztek az el-
múlt fél évben a katasztrófavédelmi
kirendeltségek a társasházakban,
112 esetben pedig bírságot is ki-
szabtak a különböző szabálytalan-
ságok miatt.

Győrben az országoshoz képest
kedvezőbbek a tapasztalatok, sőt, a
megyében sem büntettek meg még
senkit azért, mert lezárta vagy szűkí-
tette volna a közlekedőutakat – tájé-
koztatta lapunkat Dobos Viktória. A
megyei igazgatóság kommuniká-
ciós munkatársa kifejtette, az elmúlt
hónapokban közel húsz tűzvédelmi
ellenőrzést végeztek a szakemberek
megyénkben. Az eredmények ked-

vezőek: kilenc esetben nem tapasz-
taltak hiányosságot, ezért intézke-
dést nem igényelt az ellenőrzés, a
többi esetben a lakóközösségek pó-
tolták a hiányosságot, vagy orvosol-
ták a hibát.

A tapasztalatok szerint a társas-
házi tüzek 40 százaléka a közösségi
terekben keletkezik, ezért a kiemelt
figyelem és a rendszeres ellenőrzés
mindenütt. Az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság véleménye
szerint a társasházakban lakók
egyre jobban betartják a jogszabá-
lyokat, ami döntő részben az ellen-
őrző akcióknak köszönhető.
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RIPORT A HÉT TÉMÁJA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Túl soknak találták a biztosítók a
villámcsapások okozta károkat,
ezért többen szigorítottak: már
csak azokért a megrongált szóra-
koztatóelektronikai eszközökért
fizetnek, melyeket előtte speciá-
lis védelemmel szereltek fel.
Megkérdeztünk a témában egy
meteorológiával foglalkozó szak-
embert is, aki szerint több olyan
vihar várható a jövőben, amelyek
az átlagot jóval meghaladó nagy
csapadékmennyiséget hoznak.

Az elmúlt időszakban a biztosítóknak
több száz millió forintot kellett kifizet-
niük olyan viharok miatt, melyeket vil-
lámlások kísértek. A kártérítések jelen-
tős része tönkrement elektronikai be-
rendezésekért, azon belül is villámcsa-
pás által megrongált szórakoztatóelekt-
ronikai eszközökért járt. Több társaság
ezért úgy döntött, mostantól csak azo-
kért a számítógépekért, házimozikért,
LCD-, LED- és plazmatévékért – érzé-
keny, kisfeszültségű áramkörökből álló
elektromos eszközökért – fizet kártérí-
tést, amelyeket annak ellenére tett
tönkre a vihar, hogy előtte speciális vé-
delemmel szerelték fel – ismertette a
szolgáltatók körében egyre népszerűbb
újdonságot Németh Péter, a huszonöt
biztosítóval szerződött CLB Független
Biztosítási Alkusz Kft. kommunikációs
vezetője.

Hangsúlyozta, a biztosítók elvárják
az ügyfeleiktől, hogy mindent megte-
gyenek vagyontárgyaik megvédésének
érdekében. Ez esetben a szórakoztató-
elektronikai eszközöket szereljék fel

olyan, néhány ezer forintért kapható,
túlfeszültséget levezető műszerrel,
amely segítségével megelőzhető a baj.
Ennek hiányában nem fizet kártérítést
a biztosító. Az egyéb, a háztartási ingó-
ság kategóriába tartozó elektromos
háztartási gépeknél, valamint az épület-
gépészeti berendezéseknél, klímáknál,

Villámcsapás: szigorúbb 
feltételekkel fizetnek a biztosítók

kapunyitó motorok, riasztók használa-
tánál nem feltétele a károk kifizetésé-
nek a túlfeszültség elleni védelem – tá-
jékoztatott Németh Péter, aki azt taná-
csolja, hogy viharban áramtalanítsuk a
berendezéseket, hogy egy esetleges
villámcsapás vagy áramingadozás ne
tegye tönkre az érzékeny eszközöket.

Felhívta a figyelmet, hogy nyaralás ide-
jére áramtalanítsuk a lakást. Hozzátette,
az ingatlanok mintegy 30 százalékára
még mindig nem kötöttek biztosítást.
Akik viszont rendelkeznek biztosítással,
azok a káreseteket jelentsék be két
munkanapon belül, hogy a helyszíni
szemle során pontosan azonosíthatóak
legyenek a sérült eszközök, villámvé-
delmi berendezések.

Megkérdeztük a meteorológiával is
komolyan foglalkozó dr. Cseh Sándort,

a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apá -
czai Csere Já nos Kará-
nak dékánját is, hogyan
védekezhetünk a nem
kívánt természeti jelen-
ségek el len, illetve mi-
lyen időjárási változá-
sokra van kilátás a
közel- és a távolabbi jö-

vőben. Elmondta, a villámhárító az épü-
let kiemelkedése miatt felhalmozódó
elektromos töltéseket levezeti, vagy a
becsapódó villám áramát a földbe téríti.
Ám akkor is lehet káros hatása a villám-
nak, ha az a hárítóba csap.

„Ekkor a villámhárítón és a vezetőké-
pes hálózatokon, berendezéseken is túl-

feszültség jelenik meg. E káros hatások
kiküszöbölésére alkalmazhatók a túlfe-
szültség-levezetők. Magyarországon
évente körülbelül 350 ezer villámcsa-
pás történik. A szakszerűen megépített
villámhárító rendszerek 80-98 százalé-
kos hatékonysággal védik meg az ob-
jektumokat” – magyarázta a szakember,

aki azt tanácsolja, ha az épületen belül
ér minket a vihar, akkor a fémes beren-
dezésektől, kályhától, kéménytől, abla-
koktól legalább egy méterre távolod-
junk el, és a már kihúzott elektromos ké-
szülékek közelében se tartózkodjunk, il-
letve ne teremtsünk huzatot.

A szabadban kerüljük a kiemelkedő
tárgyakat, a fákat, elektromos távveze-
tékeket és oszlopokat. Vízfelületek köze-
lébe se menjünk, mert jó elektromos ve-
zetők. Kerüljük a huzatos helyeket, pél-
dául a barlangbejáratokat, keressük a
nagyobb ellenállású, kicsi vezetőképes-
ségű törmelékes kőzetű helyeket. Telje-
sen szabadban pedig guggolva, cso-
port esetén egymástól 4-5 méteres tá-
volságban várjuk a villámlás végét.

Ha éppen autóval utazunk, marad-
junk a járműben, a fémes részekkel ne
érintkezzünk, még a kormánnyal sem. 

A közeli és a távolabbi jövő időjárásá-
nak vizsgálata kapcsán dr. Cseh Sán-
dor elmondta, a szakemberek a Kárpát-
medence hőmérsékletének emelkedé-
sét valószínűsítik. Gyakrabban lesz
aszály, a kiszámíthatatlanságot és az
időjárási terheket a szélsőséges napi
maximumok okozzák majd. Több lesz a
hőségnap és a nagy szélviharral járó

csapadék is, de az évi csapadékellátott-
ság csökken. A nagy esőt okozó zivata-
rok száma várhatóan nem nő, de közü-
lük több lesz olyan, ahol a szupercellák
megjelennek. Ezek az átlagot jóval meg-
haladó, nagy csapadékmennyiséget
hoznak, és intenzív villámlásokkal is jár-
hatnak.

„A közelmúltban Berlin fölött megfi-
gyelt szupercellák egy óra alatt 7-8 ezer
villámcsapást idéztek elő, ez a jelenség
e térségben ez idáig ismeretlen volt. A
villámcsapások okozta veszélyeztetett-
ség tehát növekedni fog, hisz a szuper-
cellákkal járó viharokon túl a felmelege-
dés következtében előálló intenzív felhő-
képződési folyamatok gyakran gyors,
de kis mennyiségű csapadékot idézhet-
nek elő intenzív zivatartevékenység mel-
lett, azaz villámlás megjelenésével. A
megfigyelések azt is bizonyítják, hogy a
villámcsapások 10 százaléka verőfé-
nyes kék égbolt mellett is bekövetkez-
het” – hívta fel a figyelmet.

A megyei katasztrófavédelemtől
megtudtuk, idén Győrben nem volt
olyan villámlás miatti káreset, amelyről
őket kellett értesíteni. A környéken egy-
szer csapott be a villám, Nyúlon egy
nádfedelű ház égett le teljesen emiatt.
Az országban július 5-e számított ki -
emelt napnak viharkárok tekintetében,
a 60 vonulásból pedig 20 Sopronban
volt. Győrben általában fakidőlés, faág-
lehasadás és vízszivattyúzás miatt ri-
asztják a katasztrófavédőket – tájékoz-
tatott Dobos Viktória, a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Nyaralás idején 
áramtalanítsuk 
a lakást



8 / + / 2012. július 27.

FÓKUSZBAN INTERJÚ

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Megszületett Áron baba, 53
centi hosszú, 3 kiló 40 deka és
egészséges – olvasható a Face-
bookon egy olyan fotó alatt,
ahol Áron baba éppen csak fel-
lélegzett, és kifáradt édesanyja
mellkasán fekszik. Vajon miért
érezzük szükségesnek, hogy
megosszuk legszemélyesebb
pillanatainkat, gondolatainkat,
örömünket, bánatunkat olyan
emberekkel, akikkel eddigi éle -
tünk során talán alig beszélget-
tünk, vagy már 10-15 éve nem
találkoztunk? A közösségi oldal
előnyeiről és hátrányairól dr.
Varga Alojzia pszichiáter és dr.
Bugovics Zoltán szociológus
osztják meg gondolataikat.

A közösségi oldal sikere, az azon keresz-
tüli ismerkedés, érdeklődés népszerű-
sége bizonyítja, hogy az emberek jelen-
tős részének gondja van a személyes
kapcsolatokkal. Ha nem kell a másik
szemébe nézni, könnyebb „megszólí-
tani” a kiszemelt felet, könnyebb segí-
teni és véleményt alkotni – mondja dr.
Varga Alojzia. A pszichiáter hozzáteszi,
elsősorban a fiataloknál figyelhető meg,
de felnőtteknél sem ritka, hogy míg egy
térben: iskolában vagy munkahelyen
tartózkodnak, alig váltanak egymással
néhány szót, hazaérve viszont órákat
gubbasztanak a számítógép mellett és
chaten „beszélgetnek”. Ezzel becsapják
magukat, mert ugyan a barátjukkal cse-
vegnek, mégis egyedül vannak. A Face-
book térnyerésével kimaradnak az intim
találkozások, az érintések, elmarad a
kapcsolatfelvétel varázsa – magyarázza
a szakember, aki szerint a közösségi ol-
dalak népszerűségében szerepet ját-
szik az is, hogy elférfiasodott a világ,
annak női oldala – s vele együtt a meg-
értés, a gondoskodás, elfogadás, em-
pátia – beteg. A legtöbb ember szá-
mára csak az az érték, ami racionális,
kézzelfogható, ami számokkal megmu-
tatható. S a rohanó világban, mikor az
embereknek mindenre kevés az idejük,
a Facebook is egy logikus eszköz, né-
hány perc alatt le lehet ellenőrizni, hogy
mi történt a családdal, a barátokkal, va-
lamint néhány sorban össze lehet fog-
lalni, mit csináltunk az elmúlt egy hó-
napban, hétben, a függő felhasználók
pedig az elmúlt egy napban.

Sokan a legszemélyesebb pillana-
taikat is megosztják a közösségi olda-
lon. „Önmagunk megmutatásának

Facebook: Megoszt és uralkodik
vágya a lelkünk mélyén van, velünk
született igény” – mondja dr. Varga
Alojzia. A szakember szerint ez is a
kommunikációs nehézségekre vezet-
hető vissza. Mivel sokan nem tudják
kifejezni érzéseiket, nem tudják elme-
sélni élményeiket, örömüket, bánatu-
kat, ezért inkább a Facebookon ke-
resztül kikiáltják az egész világnak.

Az ilyen kinyilatkoztatások szinte
mindig visszhangra találnak, egy-egy
barátságos mondat, együttérző meg-
nyilvánulás sokat jelenthet annak, aki
kinyílt az oldalon. Ha nem kell megmu-
tatni az arcunkat, könnyebben adunk
tanácsot, segítünk, de a problémáin-
kat is őszintébben beszéljük ki ma-
gunkból – osztja meg tapasztalatait a
pszichiáter.

Dr. Bugovics Zoltán szerint a posz-
tolás, az idézetek, a képek megosztá-
sának népszerűségét, mint ahogy az
egész közösségi portál sikerét a divat
befolyásolja. Ha minden ismerős hasz-
nálja, kínos, ha én nem. A szociológus
úgy látja, a Facebook pótszer az elide-
genedett társas kapcsolatok hálójá-
ban. A közösségi oldal ugyanakkor
nem a mély kapcsolatok, inkább a fel-
színes ismeretségek helye, de gyakran

köttetnek azon keresztül alkalmi vagy
szexuális kapcsolatok is – mondja.

A kutatások bizonyítják, hogy a por-
tálon a felhasználók levetkőzik gátlásai -
kat, életük minden apró rezdülését az
ismerősök elé tárják. Olyan információ -
kat is megosztanak, amit egyébként

nem tennének, mivel úgy érzik, ez egy
szabadabb terep. Ez különösen a fiata-
lokra jellemző, a tini lányok frivollá vál-
nak, és szexuálisan magas töltetű
képet töltenek fel ma-
gukról annak ellenére,
hogy például vallásos
b e á l l í t o t t s á g ú a k .
Ennek miértjére a
szociológus szerint a
média hatása a vá-
lasz. „A média olyan
valóság, ami növeli az
elidegenedést”. Ha
valaki nagyon egy-
forma műsorokat követ nyomon, akkor
a valóságról és világról kialakított képe
eltér azokétól, akik azt a műsort nem
nézik. Ha valaki például sok híradót
néz, ami ma Magyarországon általá-
ban bűnügyi krónika, akkor az az
ember jóval inkább fog félni. Aki pedig
folyamatosan tragédiákat lát, az ha
maga körül tapasztalja, indifferenssé,
közömbössé válik az eset iránt – fejti ki.

Sajnos ismerőseink mellett a bűnö-
zők is aktívan böngészik a Faceboo-
kot, rutinosan használják ki az óvatlan
felhasználók naivságát – figyelmeztet
Bugovics Zoltán, aki szerint tartózkod-

junk a túl személyes tartalmak, pél-
dául gyermekfotó feltöltésétől, ne osz-
szuk meg, milyen ékszereket vásárol-
tunk, valamint azt se, mikor lesz két
hétig üres az otthonunk.

Azzal szemben, hogy a Facebook
rejt némi veszélyt magában, sok eset-

ben a személyes kapcsolataink rová-
sára megy, nagy előnye, hogy olyano-
kat hoz össze, akik már évek óta nem
találkoztak, s talán régen barátok vol-

tak. A technika adta lehetőségek
azoknak is kedveznek, akik valami
miatt ritkán találkoznak, de korábban
már kiismerték egymást. Ilyenkor a
leírt szavaknak is komoly súlya van, az
olvasó szinte látja az író rezdüléseit,
mimikáját.

A Facebook nagy előnye, hogy kö-
zösségeket képes mozgósítani, vala-
mint ébren tartja a segítés szándékát.
Lehet, nem állunk meg az úton fekvő
embernél, mert azt feltételezzük,
hogy drogos vagy részeg, mert rizikó-
társadalomban élünk, mindentől fé-
lünk, viszont ha már tehetünk valamit,

például tovább oszthatjuk egy eltűnt
fotóját, miért ne?

Bugovics Zoltán azt jósolja, a gyors
technikai fejlődés garantálja, hogy a
Facebookot le fogja váltani valami
más, majd hozzáteszi, csak az emberi
kapcsolatok igénye állandó.

Ha minden ismerős
használja, kínos, 

ha én nem
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: szigethy teodóra

Ahogy arról lapunkban már ko-
rábban is beszámoltunk, a
GYŐR-SZOL Zrt. vezetősége
2011 végén hozott döntést a je-
lentős távhődíj-tartozást felhal-
mozókkal szembeni erőteljes fel-
lépésről, indokolt esetben pedig
a használati melegvíz-szolgálta-
tás felfüggesztéséről. Az eljárás
megindítása azért vált aktuá-
lissá, mert a lakáscélú ingatla-
nokban élők távhődíj-elmara-
dása az elmúlt esztendő végére
meghaladta az 560 millió forin-
tot, azokban az önkormányzati
szociális bérlaká-
sokban, ahol táv-
hőszolgáltatás is
van, mintegy száz -
ötven bérlő több
mint 60 millió fo-
rint távhődíjtarto-
zást halmozott fel.
Az akció most
már közel négy
hónapja tart, az eddigi tapaszta-
latokról dr. Pálfay Szilárd, a tár-
saság hátralékkezelési és behaj-
tási osztályának vezetője szá-
molt be.

Kiket érint a melegvíz-
szolgáltatás felfüggesz-
tése? 

A szolgáltatás felfüggesztése
a város több területén folyik egy-
szerre, hetvenezer forint fölötti
távhődíj-tartozás esetén bárki
számíthat arra, hogy otthoná-
ban felkeresik. A távhőszolgálta-
tási igazgatóság munkatársai
hetente mintegy 25-30 ingat-
lanba jutnak el, július közepéig
mintegy 250 fogyasztási helyen
jártak. A március óta tartó idő-

szakban 109 esetben történt
meg a használati melegvíz-szol-
gáltatás felfüggesztése.

Hogyan reagálnak a lakók
a szerelők érkezésére?

Általános tapasztalatunk,
hogy a lakók kivétel nélkül tuda-
tában vannak elmaradásaiknak,
a felfüggesztés elvégzését gya-
korlatilag nem akadályozzák. El-
vétve akad, aki megtagadja a
korlátozás elvégzését, velük
szemben a jegyző kötelező hatá-
rozata alapján akár rendőrségi
segítség mellett is el lehet járni.
Ez ritkán fordul elő, a beavatko-
zás tűrésére kötelező határozat
kiadását még csak két alkalom-

mal kellett kérni a polgármesteri
hivataltól. Persze megesik –
mintegy 20 esetben történt
eddig –, hogy csak a második kí-
sérletre sikerült otthon találni az
érintetteket, de nem adjuk fel, s
ha szükséges, akár háromszori-
négyszeri értesítés után, de vég-
rehajtjuk a korlátozást. Az eljá-
rást az sem akadályozza, ha az
ügyben már folyamatban van fi-
zetési meghagyásos vagy végre-
hajtási eljárás. Abban az eset-
ben, ha a tartozást önkormány-
zati tulajdonú ingatlanban hal-
mozták fel, a szolgáltatás felfüg-
gesztése mellett a bérleti jogvi-
szony megszüntetésére is sor
kerül.

Ösztönöz a hátralék ren-
dezésére a kilátásba helye-
zett szankció?

A szolgáltatás felfüggeszté-
séről tájékoztató levél szerint
ebben a fázisban már nem ad-
ható fizetési kedvezmény, ennek
köszönhető, hogy az értesítést
követő néhány napban az érin-
tettek mintegy harmada egy
összegben kifizeti tartozását –
ez a legegyszerűbb rendezési
mód fogyasztónak, szolgáltató-
nak egyaránt. A felfüggesztés
után visszakapcsolásra csak a
teljes tartozás, valamint a mű-
szaki beavatkozás költségének
megtérítése esetén van lehető-
ség, erre az elmúlt hónapokban
csak hat esetben került sor.

Folytatódik az akció?
A megkezdett munkát társa-

ságunk most már folyamatosan
végzi, augusztusban pedig a la-
kossági fogyasztók mellett a hát-
ralékos közületi díjfizetők is szá-
míthatnak hasonló eljárásra.
Már biztos ugyanis, hogy azok-
nál a – nem lakossági – szerve-
zeteknél, ahol a folyószámla
még nyár utolsó napján is tarto-
zást mutat, ősszel nem csak a
meleg víztől, de a távfűtéstől is
el kell majd búcsúzni.

Milyen pénzügyi ered-
ményt hozott az erőtelje-
sebb fellépés?

Az intézkedéseknek köszön-
hetően a lakossági kintlévősé-
gek az elmúlt hónapokban ki-
sebb mértékben emelkedtek az
előrejelzettnél. A távhőszolgálta-
tási díjakból eredő kintlévőség
pedig a második negyedév
végén mintegy hatvanmillió fo-
rinttal volt kevesebb, mint 2011
azonos időszakában.

Melegvíz-felfüggesztés: 
csökkent a távhődíj-kintlévőség

A lakók mindegyike
tudatában van 

elmaradásainak
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KULTÚRA MOBILIS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

A henna áldást, jó szerencsét,
szépséget hoz viselőjének,
ilyen kor nyáron még csábító is
lehet egy-egy festett motívum a
napbarnított, fedetlen bőrön. A
részletekről Zink Adél győri ok-
leveles hennafestővel beszél-
gettünk. 

Zink Adélt egy elismert művész és
mesteroktató, Almási Henrietta ve-
zette be a hennafestés rejtelmeibe.
Ennek mindössze három éve, de Adél,

az ének szakos tanító korábban is fog-
lalkozott testfestéssel, leginkább a
gyerekek örömére. Igazi sztár volt az
arcpingálás műfajában, a kicsik sor-
ban álltak nála egy cicás vagy kutyás
pofika kedvéért.

A bőrfestés művészete  
A hennafestés a hölgyek körében

divat, a lányok, az asszonyok igazán csá -
bítóak tudnak lenni egy-egy boká ra,
vállra vagy derékra tetovált motívum-
mal. Zink Adél szerint tudni kell, hogy az
indiai kultúrában elsősorban az esküvői
hagyományok elmaradhatatlan kelléké-
ről van szó. A mennyasszonyt az esküvő
előtt a női rokonok „megfestik”, ez je-
lenti az ara tisztaságát.

Az eredeti indiai motívumokat, a vi-
rágokat, indákat, leveleket barna fes-
tékkel viszik fel a bőre. Minden más,
tetoválásra emlékeztető ábra, rajz
színe fekete. Tavaly a betűk, a delfinek
és a pillangók voltak divatban, idén el-

sősorban nőies vi-
rágmintákat kérnek
a vendégek.

Adél eddigi legna-
gyobb munkája az
volt, amikor egy
hölgy hátát kellett
megfestenie a gerinc
teljes hosszában, in-
diai motívumokkal.
Egy lány cicát feste-

tett magára, a férfiak inkább indián
mintákkal díszíttetik testüket. A lekopó
hennával sokan azt próbálják ki, milyen
lenne az igazi tetoválás.

A megrendelők között vannak, akik
esküvőre készülnek, mások egy bulin

vagy a nyaralás napjaiban szeretné-
nek feltűnőek lenni. Nem ritkán szépé-
szeti műtétet helyettesít a henna, egy-
egy heg, apróbb bőrhiba kiválóan el-
rejthető ezzel a módszerrel.

A festő mindent megold, minden
kérést teljesít, de érdemes odafigyelni
arra, amit mond, hiszen az egyediség
jegyében dolgozik és a vendég egyé-

niségének, személyiségnek legin-
kább megfelelő motívumokat ajánlja.
Minden alkotása egyedi és megismé-
telhetetlen.

A henna a bőr felső hámrétegét
festi meg, amely folyamatosan kopik,
így a mű élettartama a bőrtípustól és
a bőr igénybevételétől függ, optimális
esetben három hétig látható. Aki ott-
hon vállalkozik a festésre, tudnia kell,
hogy a barna hennát könnyű besze-
rezni, hajfestékként is kipróbálható,
de a fekete hennával vigyázni kell. Ezt

hazánkban csak egy helyen árulják le-
gálisan. Egyetlen cég gyártja a vilá-
gon azt a fekete hennát, amely bizton-
ságos és klinikailag tesztelt festék. 

szerző: gy. p.

A Formula 1 Magyar Nagydíj hétvége
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ-
ban is a versenyzés jegyében telik. Az
autók, a járműipar és a technika világát
bemutató tudományos játszóház, a
Mobilis most a száguldó cirkusz hazai
versenyére készül: egész hétvégén
igazi Forma1-élményt nyújt látogatói-
nak. A programok természetesen a
futam köré csoportosulnak. Az idő-
mérő edzést és a versenyt a központ-
ban élőben, természetesen HD-minő-
ségben közvetítik, de a rendezvény
mottója, hogy a látogatók ne csak
megnézzék a futamot, hanem az inter-
aktív programok által részesei is legye-
nek annak. 

A Willisits Team a jövő gokartját
hozza el erre az alkalomra, amely
mindkét napon ki is próbálható. Az 
e-kart elektromos meghajtása a go-
kart kategóriában már jelenleg is ver-
senyképes megoldás, és a technika a
jövőben csak még kiforrottabb lesz.

Forma1 Plusz hétvége a Mobilisben
A központ állandó kiállítóterében a

járművek és közlekedés világát bemu-
tató, 74 kipróbálható egyedi eszköz
természetesen a hétvégén is áll az ér-
deklődők rendelkezésre, sőt, a futam
tiszteletére ezúttal egy különleges
akadályversennyel is készülnek a szer-
vezők.

A verseny napjának gazdag prog-
ramkínálatában mindenki megtalálja
a számára legmegfelelőbb programo-
kat: szakértők beszélgetnek az autó-
versenyek jelenéről és jövőjéről, min-
den érdeklődőt bevonva a beszélge-
tésbe. A kipróbálható F1 élményéről
egy világcég csúcsszimulátorai gon-
doskodnak, így idén a Mobilisben
mindenki mehet néhány kört a Hun-
garoringen. A legkisebbeket játékos
foglalkozással kötik le a szervezők,
hogy a család többi tagja is nyugod-
tan szórakozhasson: a gyerekek ver-
senyautót építhetnek, autópályával
játszhatnak vagy az elektromos go-
kart mini változatát vihetik el egy-egy
körre.

Az eredeti indiai 
motívumokat barna
festékkel viszik fel



2012. július 27.   / + / 11

BAROKK ESKÜVŐ HIRDETÉS

szerző: f. g.

A Virsky, az ukránok állami népi
együttese lélegzetelállító pro-
dukcióval lép augusztus első va-
sárnapján a víziszínpad közön-
sége elé. A számtalan díjjal
büszkélkedő együttes műsorára
még lehet jegyet váltani, ez
egyébként a Rába-parti fellé-
pés előtt közvetlenül egy órával
is megtehető a helyszínen.

Tíz év után ismét Magyarországon tur-
nézik a Virsky Ukrán Állami Népi
Együttes. A hetvenöt éves, nyolcvan-
négy tagú társulat kilenc helyszínen
mutatkozik be, a győri közönség au-
gusztus 5-én este fél kilenckor lát-
hatja produkciójukat a víziszínpadon. 

A világhírű koreográfus, Pavel
Virsky 1937-ben alapította a nevét vi-
selő népi együttest. A csapat legfőbb
célja, hogy összegyűjtse, megőrizze
és repertoárján keresztül az egész vi-
lágon népszerűsítse az ukrán nemzeti

Ukrán táncosok 
a víziszínpadon 

kultúrát, a népi hagyományokat, a
néptáncot, a népzenét, a népviseletet.
Az együttes előadásaira jellemző a
szenvedélyesség és a látványosság,
ami az akrobatikus elemekkel tarkított
táncoknak, a kreatív koreográfiáknak
és a színpompás kosztümöknek kö-
szönhető. A táncos szólisták akrobati-
kus tudása, a női és férfikarok sokol-
dalú virtualitása, a tudatosan érték-
megőrző szellemiség, a bölcs és opti-
mista tartalom együttesen adják a tár-
sulat szinte mágikus, lelket felemelő
erejét. 

A számtalan nemzetközi díjjal büsz-
kélkedő együttes már több mint hat-
van országban vendégszerepelt, si-
kert arattak egyebek között Vietnam-
ban, Kínában, Japánban, Amerikában
és Kanadában is. Győri fellépésük a
Nyári zenés esték a Rába partján
programsorozat idei utolsó előadása.
Rossz idő esetén augusztus 6-án fél
kilenckor lép fel a társulat. Jegyek az
előadás előtt egy órával a helyszínen
is válthatók. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Miholics Adrienn és Mersich
Gergely a város sorrendben
huszadik barokk esküvőjének
jegyespárja. A fiatalok augusz-
tus 11-én, szombaton este ba-
rokk környezetben, barokk ce-
remónia szerint kötik össze
életüket. 

Adrienn kalocsai lány, angol-német
szakos nyelvtanár, Gergely győri ille-
tőségű, végzettségét tekintve köz-
gazdász. A párnak közös vállalko-
zása van, kerti termékek forgalmazá-
sával foglalkoznak, Adrienn emellett
tanít is az Audi Akadémián.

A fiatalokat egy távoli unokatest-
vér mutatta be egymásnak. Fél év
után összeköltöztek, Budapesten
kezdtek közös életet, majd hazajöt-
tek Győrbe, a vőlegény szülőváro-
sába. Adrienn azt mondja, hamar
megszerette a várost, a barokk utcák
és terek különösen tetszenek neki.

Az eljegyzést tavaly tartották,
megígérve egymásnak az egy éven
belüli esküvőt, s megbeszélve, hogy
megpályázzák a barokk esküvő pár-
jának szerepét. A jelentkezők közül
csak ők voltak győriek, s mert a szer-
vezők úgy gondolták, a huszadik es-

küvőn illő helyi párt összeadni, rájuk
esett a választás. 

A menyasszonynak tetszik a ba-
rokk stílus, kedveli a barokk ruhákat,
s már alig várja, hogy a város apraja-
nagyja előtt kimondhassa a boldo-
gító igent. A vőlegény „jó bulinak”
tartja a nagyszabású esküvőt, s a
családtagok is kivétel nélkül szíve-
sen vállalták a kosztümös szereplést.
A készülődés már elkezdődött, zajla-
nak a próbák, hogy minden a legjob-
ban sikerüljön a nagy napon. Az is el-
dőlt, hogy Adriennek két ruhája lesz.
Az egyik magyar barokk, a másik
bécsi barokk öltözék.

Augusztus 11-én, szombaton
este a menyasszony és a vőlegény
ötlovas, a násznép szerényebb hintó-
kon vonul végig a belvárosi utcákon.
Zenészek, táncosok, udvarhölgyek
kísérik őket. Megelevenednek az
ókori erények, a Mértékletesség, az
Igazságosság, a Becsületesség és
az Erő, angyal terjeszti ki óvó szár-
nyait a jövendő párra, és ott lesz For-
tuna, a szerencse istenasszonya.

Maga a ceremónia háromnegyed
nyolckor kezdődik a víziszínpadon. A
pár másnap tartja templomi esküvő-
jét és a lagzit, immár szűk családi
körben. Aztán jöhet az izgalmak, fá-
radalmak kipihenése, az erdélyi
nászút.   

Álom barokk módra

Lapunk július 13-i számában Szappantanoda címmel megjelent írásunkban
téves cím jelent meg a július 21-i szappankészítő tanfolyam helyszíneként. A
félrevezető információért elnézést kérünk olvasóinktól, ám megjegyezzük, nem
lapunk hibázott, hanem a tanfolyam szervezője. Újságírónk ugyanis magától a
szervezőtől kapta a címet, így annak helyességében nem volt oka kételkedni.
Megkerestük Juhászné Kovács Kornéliát, a tanfolyam szervezőjét, aki elnézést
kér olvasóinktól, és elmondta, először valóban a lapunkban megjelent Szent
István úti címen tervezték tartani a programot, ám az előzetesen jelentkezők
számát látva nagyobb helyszínt kerestek. Az új címről azonban lapunkat nem
értesítette, mert az csak az utolsó pillanatban vált véglegessé. A Szappantano-
dáról a továbbiakban a www.kovacskornelia.hu honlapon tájékozódhatnak. 

Egy tévedésről
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A VÁCZY PÉTER
GYŰJTEMÉNY mag-
ját reneszánsz és ba-
rokk bútorok, képző-
és iparművészeti tár-
gyak alkotják, a ko-
rábbi történelmi koro-
kat görög, római és
középkori magyar ré-
gészeti emlékek képvi-
selik. A Nefelejcs köz-
ben található gyűjte-
mény egyik legkülönlegesebb darabja egy kínai, hárommázas ter-
rakotta sírőrző katona, de megtekintésre érdemesek a XIX. század-
ból származó keleti szőnyegek, üveg-, ezüst- és bronztárgyak, kínai
porcelánok, csillárok, falikarok is. Látogatható keddtől vasárnapig,
délután két órától este hatig.

ANNA-NAPI BÚCSÚ. A szabadhegyi József Attila Művelődési Ház-
ban tizedik alkalommal rendeznek Anna-napi búcsút. A július 29-én,
vasárnap 16 órakor kezdődő programban fellép a Danger Elements
breakcsoport, a Hangraforgó együttes és az európai népek zenéjét ját-
szó Transzfolk együttes. „Kell a musical!" címmel Tunyogi Bernadett és
Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház művészei, majd a Royal tánc-
zenekar báli muzsikája szórakoztatja a közönséget. A műsor ideje alatt
szabad tűzön készített ételek kaphatók, a művelődési ház mellett kör-
hinta, ugrálóvár és büfé üzemel.

A LOYD EGYLET muzsikája szórakoztatja
vasárnap a Radó-szigeti Zenepavilon közön-
ségét. Az együttes, vagyis Somogyi Ferenc,
Nagy Péter, Kincses Attila, Babos István és
Bogdán Eszter musicalrészleteket és világ -
slágereket ad elő a 11 órakor kezdődő zenés
matinén. 

A GYERMEKEK HÁZA július 30-tól, hétfőtől
augusztus 12-ig, vasárnapig zárva tart. Au-
gusztus 13-tól a hónap utolsó napjáig naponta
8 és 16 óra között fogadja a gyerekeket.

A 44. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP záró
kiállítása szombaton 11 órakor nyílik a Napó-
leon-házban. Idén nyolc művész vett részt a
munkában, a tárlaton Katarina Hutniková, Mar-
tin Ševčovič, Molnár Zsolt, Tolnay Imre, Balogh
István, Dobson Fanni, Laura Jade Hindes és
Diák Mónika Viktória alkotásai láthatók. A mű-
vészek nem csak a most készült munkáikat mu-
tatják be. A Napóleon-házban rajzok, festmé-
nyek, szobrok, installációk, sokszorosított
képgrafikai technikákkal készült alkotások kap-
nak helyet augusztus végéig

EGY BOHÉM RAPSZÓDIÁJA
címmel Queen-emlékkoncert lesz
július 27-én és 28-án este fél ki-
lenckor a víziszínpadon. A Miklós
Tibor rendezte koncert Freddie
Mercury személyét, életművét
idézi meg szöveges visszaemléke-
zésekkel, fényképekkel és filmbe-
játszásokkal. 
A Queen-slágerek a rendező fordí-
tásában, magyar nyelven szólalnak
meg, többek között Tóth Gabi,
Varga Miklós, Serbán György, Pus-
kás Péter és Szomor György elő-
adásában. Rossz idő estén július
29-én 18 és 21 órakor kezdődnek
az előadások.  

KOPPÁNY ATTILA festőművész tárlata lát-
ható a volt zsinagógában. A Töredékek című ki-
állítás anyaga a Városi Művészeti Múzeum két
művésztelepén készült. A művek arra a kér-
désre keresik a választ, hogy a kortárs művé-
szet túlélheti-e a saját korát. A kiállítás augusz-
tus végéig, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra
között látogatható.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

MINIMAX KÖLYÖKSTRAND. A győri stran-
don a családi olimpia jegyében zajlanak a prog-
ramok augusztus 2-ig. Az újkori olimpiák ver-
senyszámaiban próbálhat-
ják ki ügyességüket a gye-
rekek különleges játékok
segítségével. Az izgal-
mas atlétikai, küzdő -
sportok, labdarúgás, ví-
zilabda mellett a csalá-
dokat sorverseny, olim-
piai kvíz, éremkészítés
és az olimpiai láng meg-
gyújtása is várja. 



2012. július 27.   / + / 13

INTERJÚ KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

„Egy Fábián Jankának nehéz
dolga volt. Bizonyítania kellett
ahhoz, hogy egy nagyobb kiadó
szóba álljon vele” – mondta a
fia tal írónő saját magáról a
győri Ulpius-ház könyvesbolt-
ban. Az interjú alatt egyre nőtt
a sor, sok ifjú és középkorú
hölgy várt arra, hogy Fábián
Janka dedikálja romantikus tör-
ténelmi regényeit. Eddig ezek-
ből hat jelent meg, a legújabb, a
Lotti öröksége egy családtörté-
net, amely a 18–19. századi Ma-
gyarországra kalauzol.

Történetei a magyar romantikus
regényirodalom hagyományait
élesztik újjá. Mennyire hálás ro-
mantikus történelmi lányregé-
nyeket írni ma?

Szerintem az. Amikor még én is
csak olvasó voltam, és nem író, hiá-
nyoltam a magyar piacról a romanti-
kus történelmi regényeket, leg-
alábbis modernebb változatban. Én
ezeket szeretem olvasni idegen nyel-
veken is, úgyhogy gondoltam, majd
én írok ilyet.

És jött a válság is...
Igen, a válság adta meg a végső lö-

kést. Nagy bátorság kell ugyanis
ahhoz, hogy összeszedjem magam, és
leüljek a számítógép elé, mert egyrészt
hosszadalmas folyamat, másrészt
nagy elhatározás kell ahhoz, hogy kiáll-
jak a nagyközönség elé. Ezek miatt so-
káig halogattam, és mivel van egy civil
állásom is – nyelvtanár vagyok –, ren-
geteg munkám volt, ezért mindig az
volt az egyik kifogás, hogy nincs az
írásra időm. Viszont amikor beütött a
válság, akkor hirtelen több lett, mint
szerettem volna.

Általában az elhatározás és a
kezdet a legnehezebb...

Igen, az írás – bár nem mindig egy-
szerű – a legjobb része a folyamatnak.
A kiadókeresés, a köztudatba kerülés

teljesen ismeretlenként sokkal nehe-
zebb volt.

A celebírók mellett gondolom
nem könnyű érvényesülni.

Némi túlzással ma már mindenki
vagy megasztár, vagy író. A kiadók is
inkább azok könyveit adják el szíve-
sen, akiknél már maga a név reklám.

Tehát egy Fábián Jankának nehéz
dolga volt. Először bizonyítania kellett,
hogy egy nagyobb kiadó szóba álljon
vele. De szerintem nem bánták meg.

Már a hatodik könyvét adják
ki, úgyhogy ez valószínű. Egyéb-
ként szereplőinek megformálá-
sához valós történelmi személyi-
ségek életéből merít, vagy in-
kább új karaktereket talál ki, aki-
ket történelmi jelmezbe bújtat?

Vannak a könyvekben valós törté-
nelmi figurák is, akik mindig a háttérben

vagy mellékszereplőként jelen-
nek meg. A főszereplők kitalált
alakok, de nyilván innen-onnan
összeszedegettem mozaiko-
kat, amikből aztán összerak-
tam egy karaktert. Ezeket a
morzsákat a mindennapi élet-
ből, olvasmány- vagy filmélmé-
nyekből merítem, illetve a fan-
táziám szüleményei.

Legújabb szereplője, Lotti is
kitalált figura?

Igen, viszont nagyon érdekes,
amire a minap jöttem rá, hogy nekem
van egy mesém, ami e-könyvben fog

megjelenni A zöld macska címmel, és
abban a főszereplő, Aranymálinkó ki-
rálylány rengeteg dologban hasonlít
Lottira. A mesét már pár éve megír-
tam, úgy látszik, hogy a tudatalattim-
ban ez a figura régóta foglalkoztat.
Most a Lottiban kifejthettem ezt az
egyéniséget.

Lotti volt az, aki még a győri
csatába is eljutott.

Igen-igen, ez itt pont aktuális.
Ha már Győr, arra nem gon-

dolt, hogy a lőcsei fehér asszony
legendáját feldolgozza?

Nem, azt már feldolgozta Jókai, nem
kontárkodnék én már bele a témába.

Mit gondol, miért áhítozunk a
sötét titkokra, intrikákra, titkos-
tiltott szerelmekre, amik regé-
nyei fő vonásait is adják?

Nem is tudom, de miért népsze-
rűek a vámpírtörténetek? Ez most a
levegőben van, az embereket ez ér-
dekli. Egy kis titok, egy kis intrika, egy
kis történelem is akár, most így diva-
tos, hogy ilyen csúnya szóval éljek. 

A közhellyé vált „bezzeg a mi
időnkben” mondatokról mit gon-
dol? „Régen” tisztábbak, őszin-
tébbek voltak a kapcsolatok?

Nem, az emberek mindig is egyfor-
mák voltak szerintem. Nyilván nosztal-
giázunk, és a múltat szebbnek, jobb-
nak képzeljük. Ha visszagondolunk a
fiatalságunkra, a gyermekkorunkra,
akkor csak a szépre emlékezünk,

pedig nem biztos, hogy minden olyan
szép és jó volt, de valahogy az emberi
memória így működik, hogy kiszelek-
tálja a rosszat. Szerintem a kollektív
memória is hasonló.

Melyik a kedvenc kora?
Ez is egy nehéz kérdés, ha nagyon

választanom kell, akkor a 19. és 20.

század fordulója, amely egy úgyneve-
zett aranykor volt. Akkor valahogy min-
den működött a gazdaságtól kezdve a
kultúráig. Persze abban az időben sem
volt minden szép, akkor is voltak gon-
dok. Viszont a mostani regényem még
100 évvel korábban játszódik, ami szin-
tén izgalmas, méltánytalanul elhanya-
golt korszak. Örülnék, ha a regényem
nyomán felkelthetném iránta az érdek-
lődést, mert miközben kutattam utána
és olvasgattam, nagyon élveztem.
Még sok mindent ki lehet hozni belőle,
talán visszatérek majd ide.

A következő könyvében?
Vannak terveim, de még nem kezd-

tem hozzá, még friss a Lotti, várom az
olvasók visszajelzéseit. Ilyenkor még
az előző könyvemben élek, de már
van ötletem, jár az agyam.

Ugyanezen a vonalon marad?
Igen, és talán annyit elárulhatok,

hogy a 20. század elejére térek vissza.
E kor nekem egy kicsit könnyebb
terep, mert már többet kutattam róla.
A Lottival nagyon megdolgoztam, és
bár élveztem, de most egy könnyebb
területre szeretnék visszatérni.

Fábián Janka: Régebben sem voltak
őszintébbek a kapcsolatok

Ma már mindenki
vagy megasztár,
vagy író
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Kisalföldi        vágtázók
fotó: marcali gábor
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 28., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Erdőjárók
05:55 Magyar gazda
06:25 Zegzugos történetek
06:55 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Olimpia 2012 - London 

13:30 Forma-1 Magyar Nagydíj - 
Időmérő edzés

15:30 Olimpia 2012 - London 
18:40 SzerencseSzombat 
19:00 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este 
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Ötöslottó számsorsolás
20:20 Olimpia 2012 - London 
23:05 Válaszcsapás  
00:35 Nagyon zene  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Pindúr pandúrok  
10:30 Asztro Show
11:25 Törzsutas
11:55 Autómánia
12:30 Jópofa kofa  
12:55 Míg a halál el nem választ  
13:30 Édes, drága titkaink  
14:35 Chuck  
15:40 Agymenők  
16:10 Agymenők  
16:40 Megy a gőzös
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Taxi 2.  

21:15 A hatodik napon  
23:45 Rád vagyok kattanva  
01:25 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
09:30 EZO.TV
10:00 Babavilág  
10:25 9 hónap  
10:55 Propaganda  
11:55 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:55 Duval és Moretti  

Duval és Moretti most fel-
adatba kapják Noah védelmét,
aki a marseille-i maffia ellen
készül tanúskodni. Az életük
pedig csakhamar veszélybe
kerül, hiszen a tanú ellen több
merényletet kísérelnek meg. A
nyomozók ezért úgy gondolják,
hogy tégla van köztük, aki
Amalfi embereit informálja.

13:55 Sheena, a dzsungel királynője 
14:55 Bűbájos boszorkák  
15:55 Rejtélyek kalandorai  
16:55 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 A jég fogságában  
21:30 Jég  
23:20 Propaganda  
23:30 Luxusdoki  
00:30 A médium  
01:25 EZO.TV

06:35 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:30 Ki ez a lány?  
08:20 Elvált Gary  
08:45 Elvált Gary  
09:10 Zsírégetők  
10:00 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
10:50 Columbo: Az ínyenc gyilkos  
12:15 Don Camillo  
14:20 Kramer kontra Kramer  
16:20 Lucky Luke  
17:20 Tollas futam  

19:10 Kém a szomszédban  
21:00 Garni-zóna  
23:20 A katona  
01:10 Tollas futam  
02:50 Garni-zóna  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:30 Olimpia 2012 - London 
10:30 Élő egyház
11:00 Élő világegyház
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:40 Mindennapi hősök
13:05 Heuréka! Megtaláltam! 
13:35 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Talpalatnyi zöld
14:40 Pannon expressz  
15:10 Táncvarázs 
16:05 Jane Eyre  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Magyar elsők
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:00 Közvetítés a balatonfüredi 

Anna-bálról 
00:00 Vers
00:05 Himnusz
00:10 Munka-Társ
00:35 Talpalatnyi zöld
01:15 Heuréka! Megtaláltam!
01:40 Beszélő emlékházak 
02:10 Vannak vidékek 
03:10 Isten szeme előtt

JÚLIUS 27., PÉNTEK
M1
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
10:00 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Szabadedzés 
11:40 Londonból jelentjük: Olimpiai 

híradó
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:20 Boxutca
13:50 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Szabadedzés 
15:35 Balatoni nyár
16:20 A korona hercege  
17:30 Gyökerek és ágak  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Olimpia 2012 - London 
01:30 Orvosi bűnügyek  

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 Én és a hercegem 2. - A királyi 

esküvő  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Sziklaöklű szerzetes  

Lasko megmenti az arab milli-
árdos sejk és négy gyönyörű
húga életét. Sofia nyomoz a
merénylet ügyében, és Lasko
segítségével rájön, hogy a
magát jó színben feltüntető
Jamar valójában egy véres há-
ború kirobbantására készül.

21:05 CSI: Miami helyszínelők  
22:05 Gyilkos elmék  
23:15 Helyszíni szemle  
00:15 Reflektor  
00:30 Törzsutas 
01:05 Nagyágyúk  
01:50 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  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Mocsok  
23:00 Aktív  
23:30 Tények Este
00:05 EZO.TV
00:40 Mocsok  

04:05 Dawson és a haverok  
05:00 Műsorszünet
05:30 Gyilkos sorok  
06:15 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:05 Zsírégetők  
08:00 A nagy házalakítás  
08:45 Gyilkos sorok  
09:40 Doktor House  
10:30 Columbo: Ölj meg, 

ölelj meg!  
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 A katona  
23:05 Sivatagi cápák  
01:15 Zűrzavaros éjszakák  
02:55 Zsírégetők  
03:40 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz (ism.)
06:30 Híradó
06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
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 Magyar elsők 
15:50 Univerzum
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Kárpát Expressz
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:00 Híradó
21:05 Dunasport
21:15 A névtelen vár

M1, július 27., péntek, 21:25

Olimpia 2012 – London
Sportműsor

A 2012. évi nyári olimpiai játé-
kokat – hivatalos nevén a XXX.
nyári olimpiai játékokat – jú-
lius 27. és augusztus 12. között
tartják Londonban. Az ese-

mény megrendezésével London lesz az első város,
amely háromszor rendezhet újkori nyári olimpiát,
mivel korábban 1908-ban és 1948-ban is házigazda volt.
A várakozások szerint 204 nemzet képviselteti magát,
összesen 26 sportágban osztanak érmeket.

Duna Televízió, július 27., péntek, 22:20

Az ecuadori esőerdő lakói
Angol–francia ismeretterjesztő film

Penty és családja az ecuadori esőerdőkben élő gua-
rani törzshöz tartoznak. A guaranik az egyik leg-
utolsó természeti nép Dél-Amerikában, amely még
őrzi elődei életformáját és gondolkodásmódját. A
mindössze 87 lelket számláló guarani közösség eddig
tökéletes harmóniában élt a természettel, de a mo-
dern civilizáció behatolt az ő esőerdőikbe is, irtják a
fákat, ezzel veszélybe sodorják az ottani ökosziszté-
mát. A francia–angol forgatócsoport hónapokig
együtt élt ezzel a kedves természeti népcsoporttal.

RTL Klub, július 28., szombat, 16:40

Megy a gőzös
Magyar vígjáték

Ivaros álmos kis állomás, a helybéliek, élükön az állomás-
főnökkel (Koltay Róbert) élik a maguk egyhangú, kicsinyes
intrikákkal teli életüket. A legfőbb nemzeti ereklyét hor-
dozó díszvonat érkezése azonban a szó szoros értelmében
feldúlja nyugalmukat. Ugyanis a véletlenek összjátéka
folytán a gőzös csendőröstől, ci-
gányvajdástól, ereklyéstől a disz-
nóólban köt ki. Őrületes kavaro-
dás veszi kezdetét, melyben min-
den visszájára fordul.

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: VIII.13–24.
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelvvizsgára

felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
SZUPERAKCIÓK!

• 20 órás spanyol intenzív nyelvi kurzus kezdôknek VIII.13–24. 
• 1 hetes angol, német iskola elôkészítô kurzusok augusztus

utolsó hetében 
• Gazdasági szaknyelv

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

www.gyorplusz.hu

JÚLIUS 30., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Anno  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár

09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
20:40 Olimpia 2012 - London 
21:50 Olimpia 2012 - London 
23:05 Sasfészek  
00:45 Rocca parancsnok

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  
14:15 Gagyi mami  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Gagyi lovag  
22:00 CSI: A helyszínelők  

Adam Watson szövetségi biz-
tonsági kísérőt felrobbantják
egy bérelt autóban. A gyanúsí-
tott Robert Dunbar, akiről kide-
rül, hogy kettős életet él, egy-
szerre két családja van, akik
semmit sem tudnak egymás-
ról. Ugyanakkor holtan találják
egy énekes feleségét A nő für-
dés közben halt meg, és úgy
tűnik, az egyik koncert közben
mérgezték meg.

23:10 Huligánok  
01:10 Reflektor  
01:25 Hülyeség nem akadály  

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 Jégtörők 2  

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 Doktor House  

06:00 Gyilkos sorok  
06:55 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:50 Zsírégetők  
08:35 A nagy házalakítás  
09:25 Gyilkos sorok  
10:20 Doktor House  
11:15 Lucky Luke  
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 Angel  
23:35 Jackie nővér  
00:10 Don Camillo  
02:05 Zsírégetők  
02:55 Dawson és a haverok  
03:35 Jackie nővér  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Élő egyház 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Lyukasóra
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Munka-Társ 
15:35 Heuréka! Megtaláltam! 
16:00 Mindennapi hősök
16:25 Tojásból lesz a csoda
16:45 Mesélő cégtáblák
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:40 Sophie szerint a világ 
20:10 A Tenkes kapitánya
21:05 Híradó
21:15 Dunasport
21:35 Magyar retró  

JÚLIUS 29., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Aranyfeszt 2012
06:55 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Olimpia 2012 - London 
13:30 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Futam

16:30 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
00:35 Kutyaszorítóban  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:00 Dáridó Lajcsival 
12:40 Tuti gimi  

13:40 Gossip girl - A pletykafészek  
14:45 Taxi 2.  
16:40 Jó ugatás fél győzelem! 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Gagyi mami  
22:00 Túl mindenen  
00:15 Tudorok  
01:20 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Zöld világ 
06:45 Tv2 matiné
10:10 Nagy Vagy, Balaton!
10:40 EgészségMánia  
11:10 EZO.TV
11:40 Propaganda  

11:50 Kalandjárat  
12:20 Borkultusz  
12:50 Stahl konyhája  
13:20 Több mint TestŐr  
13:50 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:50 Monk - Flúgos nyomozó  
15:50 Bűbájos boszorkák  
16:50 Minden hájjal megkent hazug 
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Lopakodó  
22:20 Veszélyes vizeken  
00:25 Összeesküvés  
01:25 EZO.TV
02:00 Napló  

05:35 Meztelen szépség  
06:30 Columbo: Ölj meg, ölelj meg! 
08:10 Véznák kontra dagik  
09:10 Anya, csak egy van!
09:40 Szerelem nyilasa  
10:30 Szex és New York light  
11:05 Szex és New York light  
11:40 A nagy házalakítás  
12:35 A nagy házalakítás  
13:30 Adatrablók  

Dade New Yorkba költözik az
anyjával. Látszólag egyszerű
középiskolás srác, ám tizen-
négy évesen letartóztatta az
FBI, mert megbénította egy lé-
gitársaság számítógépes rend-
szerét. A bíróság tizennyolc
éves koráig eltiltotta a számító-
gép-használattól, még csak
nem is mobilozhat. Persze a
társaival néha inkognitóban
felcsatlakozik a netre.

15:25 Kém a szomszédban  
17:15 Képtelen képrablás  
19:05 ÁlomÉpítők  
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:50 Haláli hullák hajnala  
23:45 Az élvhajhász  
01:35 Star Trek 7. - Nemzedékek  
03:35 A célszemély  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt...
06:40 Magyar elsők 
07:00 Olimpia 2012 - London 
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:25 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése a Szent Anna tavi 
búcsúról

12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Élő népzene 
12:40 Akadálytalanul
13:05 Határtalanul magyar 
13:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
13:55 Erzsébet királyné 
15:25 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
17:25 Hazajáró
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Heti Hírmondó 
19:10 Önök kérték!
20:05 Mező Ferenc emlékére 
20:40 Olimpia 2012 - London
22:45 Palmetto  
00:35 Edvin Marton élő koncert - 

Zürich 
01:40 Vers

RTL Klub, július 29., vasárnap, 20:00

Gagyi mami
Amerikai–német vígjáték

Malcolm Turner nemrég számolt le a távol-keleti maffiá -
val, és máris újabb bevetésre indul, de ilyen meleg hely-
zetben még ő sem volt soha. Hogy a cél érdekében egy

fedél alá kell költöznie a keresett bű-
nöző menyasszonyával, azt egyenesen
élvezi, még ha mindehhez álruhát is
kell öltenie. De hogy egy kétszáz kilós
nagymamának adja ki magát, akinek a
testénél csak a szája nagyobb, az azért
még neki is megfekszi a gyomrát.

Duna Televízió, július 29., vasárnap, 22:45

Palmetto
Német–amerikai thriller

Harry Barber újságíró mások bűnei
miatt ült börtönben, pedig nem fo-
gadott el kenőpénzt, csak szemet
hunyt bizonyos városi ügyletek fe-
lett. Szabadulásakor úgy tűnik, hogy minden jóra for-
dul. Két év börtön után Harry vissza akarja szerezni be-
csületét. Csakhogy legális úton nem megy. Régi barát-
nője, Nina minden szó nélkül visszafogadja. Egy titok-
zatos, vonzó asszony, Rhea pedig könnyű, ám annál jö-
vedelmezőbb munkát ajánl számára. 

RTL Klub, július 30., hétfő, 23:10

Huligánok
Amerikai–angol filmdráma

Matt Buckner amerikai diák Londonba utazik, miután
igazságtalanul kizárják a Harvardról. Összebarátkozik
a nyájas, de veszélyes Pete Dunhammel, akin keresztül
bebocsáttatást nyer a futballhuligánok erőszakos vilá-
gába. Dunham és szoros baráti köre alkotják a Green
Street Elit nevű bandát, a West
Ham United rajongóinak kemény-
magját. Egyetlen céljuk van, hogy
ők legyenek a legrettegettebb
banda az országban.
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AUGUSZTUS 1., SZERDA
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Egészség ABC  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Hrvatska krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:10 Útravaló

Bemutatjuk a legújabb fejlesz-
téseket, tájékoztatást nyújtunk
az új szabályokról, bepillan-
tunk az úthálózat-fejleszté-
sekbe, valamint az Országos
Balesetmegelőzési Bizottság
által közzétett megelőzésekről
is beszámolunk.

09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
15:10 Olimpia 2012 - London 
16:20 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:05 Rablás olasz módra  
00:45 Rocca parancsnok  

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 Jéghercegnő  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Különben dühbe jövünk  
22:10 Az alvajáró  
00:10 Reflektor  
00:30 Hülyeség nem akadály  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:40 Winnetou és Old Shatterhand

a Halál Völgyében  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények 
19:30 Aktív
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Jackie Chan: A szépfiú  

23:00 Aktív  
23:30 Tények Este
00:05 EZO.TV
00:40 Jackie Chan: A szépfiú  
02:15 Doktor House  
03:10 Babavilág  

05:25 Gyilkos sorok  
06:15 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:05 Zsírégetők  
08:00 A nagy házalakítás  
08:50 Gyilkos sorok  
09:45 Doktor House  
10:35 Egy szívesség, egy óra és egy 

nagyon nagy hal  
Louis Aubinard, a szerény, fé-
lénk fényképész bogaras és
rosszindulatú nővérével él.
Louis bibliai jelenetekben és
vallásos témájú képeslapok ké-
szítésében specializálódik. Leg -
újabb megrendeléséhez talál-
nia kell valakit Jézus szerepére.

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 Könnyed erkölcsök  
23:05 Angel  
01:20 Jackie nővér  
01:50 Lépéselőnyben  

VIASAT3
05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Isten kezében 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Élő népzene 
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Költők társaságában
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:30 Magyarország tájegységei 
15:55 India és Nepál 
16:55 Mesélő cégtáblák
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:40 Sophie szerint a világ 
20:10 Sobri a betyár  
21:10 Híradó
21:15 Dunasport
21:35 Öt kismalac  
23:05 Koncertek az A38 hajón  

JÚLIUS 31., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Barangolások öt kontinensen 
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
11:00 Olimpia 2012 - London 
12:15 Olimpia 2012 - London 
14:05 Híradó délben
14:10 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:05 Menekülésre ítélve  

Abelt (Lino Ventura), a francia
gengsztert szökése közben ko-
rábbi cimborái elárulják. 
Párizsba érve azonban Abel
bosszút áll az árulókon. 
Claude Sautet filmje.

00:50 Barangolások öt kontinensen 
01:20 Rocca parancsnok  

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

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Castle  
21:05 A mentalista
22:05 A Grace klinika  
23:15 Reflektor  
23:35 Doktor Addison  
00:25 Doktor Addison  
01:15 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:40 Miss Potter  

A XX. század elején egy ifjú
lány szeme előtt a jó házasság
reménye lebegett. Beatrix Pot-
ter (Renée Zellweger) szembe-
szállt a kor elvárásaival, és ren-
desen megbolygatta korának
irodalmi életét.

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 Nyerő páros  
22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
00:35 A titok gyermekei  
02:35 Doktor House  
03:30 TotalCar  
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:05 Gyilkos sorok  
05:55 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:45 Zsírégetők  
07:40 A nagy házalakítás  
08:30 Gyilkos sorok  
09:25 Doktor House  
10:20 Kramer kontra Kramer  
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  
22:10 New York-i nyomozók  
23:05 Terepen  
00:00 Jackie nővér  
00:35 Doktor House  
01:25 New York-i nyomozók  
02:15 Terepen  
03:00 Zsírégetők  
03:45 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Pannóniától a csillagokig 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Akadálytalanul
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Hazajáró
15:35 Magyarország tájegységei 
16:00 Földet az embereknek 
16:55 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:40 Sophie szerint a világ
20:10 Vivát Benyovszky!  
21:10 Híradó
21:20 Dunasport
21:35 Hannah és nővérei  
23:25 Lamantin Jazz Fesztivál  

TV2, július 31., kedd, 21:05

Nyerő páros
Amerikai akciófilm

Jack Quinn terroristaelhárító vissza
akar vonulni. Ám a szervezet nem
hajlandó elengedni, és új feladattal
bízza meg: Stavros, a világ legveszedelmesebb terro-
ristája egy minden eddiginél veszélyesebb akcióra
készül. Quinn az egyetlen ember, aki megfékezheti.
A veszélyes küldetésben csak saját eszére és erejére
számíthat, no meg egy izgága, kétméteres kolosz-
szusra, aki alaposan megszínesíti amúgy sem szok-
ványos hétköznapjait. 

Viasat3, augusztus 1., szerda, 21:20

Könnyed erkölcsök Angol vígjáték

John konzervatív, felsőosztálybeli angol család egyetlen
sarja, akinek érdekházasságától reméli a mama, Veronica a
família sorsának jobbra fordulását. A fiatalember azonban
Dél-Franciaországban találkozik egy életrevaló amerikai
nővel, Laritával, és hirtelen elhatározással összeházasodnak.
A fiatalok Angliába utaznak, John szüleihez. Veronica az
első pillanattól fogva ellenségesen
fogadja menyét, akiben a laza er-
kölcsű, szabályokat áthágó, szá-
mító nőszemélyt látja. Laritát
azonban kemény fából faragták.

Duna Televízió, augusztus 1., szerda, 21:35

Öt kismalac
Francia–svájci krimi

Emma Vargát életfogytiglani bör-
tönbüntetésre ítélik férje meg-
gyilkolása miatt. Leányuk, Mary
semmit sem tud a történtek va-
lódi hátteréről, mivel őt apja ha-
lála után azonnal vidékre küldték, és ott nevelkedett.
Tizenöt év után felkeresi anyját a börtönben, aki azt ál-
lítja, hogy ártatlan férje halálában. Mary felkeresi Lam-
piont és megkéri, hogy tárja fel a múltat. Két szálon is
megindul a nyomozás...
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AUGUSZTUS 2., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A rejtélyes XX. század  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
15:30 Olimpia 2012 - London 
16:30 Olimpia 2012 - London 
17:40 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:05 A hölgy, aki túl sokat tudott  
00:35 Rocca parancsnok  

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 Különben dühbe jövünk  

Kid (Terence Hill) és Ben (Bud
Spencer) kocsiját egy helyi
bűnbanda tönkreteszi. A film-
történet legviccesebb bunyó-
sai nem hagyják bosszú nélkül
a történteket, sőt, a járművü-
ket is pótolni kell.

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 A kölyök  
22:10 Keménykötésűek  
00:05 Reflektor  
00:20 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV  
12:25 Rex felügyelő  
13:15 Rex felügyelő  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Már megint egy dilis amcsi 

film  
22:45 Propaganda  
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
00:55 Már megint egy dilis amcsi 

film  
02:15 Doktor House  
03:10 Segíts magadon! 
03:35 Vers éjfélkor - magyar 

versek  

04:10 Jackie nővér  
05:00 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:15 Zsírégetők  
08:10 A nagy házalakítás  
09:05 Gyilkos sorok  
10:00 Doktor House  
10:55 Columbo: Gyilkosság 

telefonhívásra  
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  
22:10 Nikita  
23:05 Jackie nővér  
23:40 CSI: New York-i 

helyszínelők  
00:30 Nikita  
01:30 Zsírégetők  
02:20 Dawson és a haverok  
03:05 Lépéselőnyben  
03:50 Jackie nővér  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Határtalanul magyar 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Költők társaságában
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hogy volt!? 
15:05 Arcélek
15:35 Magyarország tájegységei 
15:55 India és Nepál 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 A Duna - Utazás ínyenceknek  
19:40 Sophie szerint a világ 
20:10 A falu jegyzője
21:15 Híradó
21:20 Dunasport
21:35 Az oroszlán ugrani készül  
23:00 MüpArt - Karaván Familia - 

Crossover barátok 

Duna Televízió, augusztus 2., csütörtök, 21:35

Az oroszlán ugrani készül
Magyar vígjáték

A James Bond-paródiában Klauberg, az elmebeteg náci
orvos a „Pestis XX” nevű baktériumfegyverrel rémiszt-
geti környezetét. A tömeggyilkos ampullákat Dubrov-
nik közelében egy ugró oroszlánra emlékeztető szikla
barlangjában rejtette el. Egyetlen ampulláért száll
harcba egy magyar titkos ügynök és egy náci szervezet,
melynek vezetője a szadista Helga, aki elraboltatja Klau -
berg lányát, hogy hozzájusson az ampullához. 

RTL Klub, augusztus 2., csütörtök, 20:05

A kölyök
Amerikai vígjáték

Russ Duritz imidzsügyi tanácsadónak mindenkiről
megvan a véleménye, és mindenkinek el is mondja.
Ám negyvenedik születésnapja közeledtével furcsa

dolgok történnek vele. Beköltö-
zik hozzá egy kisfiú, aki kétbal-
lábas, elűzhetetlen, Rustynak
hívják, és zavarba ejtően ha-
sonlít kéretlen szállásadójára. 

Viasat3, augusztus 2., csütörtök, 10:55

Columbo: Gyilkosság telefonhívásra
Amerikai krimi

Dr. Eric Mason ismert pszicholó-
gus, aki egy meglehetősen érdekes,
ám csak nehezen bizonyítható teó-
riát állít fel. Az állatok hipnotizálá-
sának új módszere feltehetően

hozzásegítené az összes nemzetközi díj besöpréséhez, ám
bizonyítási eljárás nélkül ez képtelenség. Ezért dönt úgy,
hogy módszerével tökéletes gyilkosságot követ el. 

Immár Győrben és Győrújbará-
ton is elérhető a T-Mobile új ge-
nerációs mobilinternet-szolgál-
tatása, a 4G/LTE. 

Július közepétől már Győrben és
Győr újbaráton is megtapasztalhatjuk
a valódi mobil széles sáv előnyeit. A
4G/LTE technológiára jellemző nagy
le- és feltöltési sebességnek, valamint

Megérkezett Győrbe 
a mobilinternetezés új korszaka!

További részletek és feltételek a T-
Mobile holnapján (www.t-mobile.hu)
olvashatók. 

(X)

gal, valamint LTE-képes eszközzel, pél-
dául a T-Mobile 4G-s USB modemével
vagy a Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE
táblagéppel lehet használni.

a lecsökkent késleltetési időnek kö-
szönhetően még könnyebb használni
az online alkalmazásokat és játékokat,
és az akár HD-minőségű filmeket is
jóval gyorsabban érhetjük el. Az új ge-
nerációs mobilinternet-szolgáltatás-
nak köszönhetően így már a Győrben
lakóknak és az oda látogatóknak sem
kell lemondaniuk az eddig csak Buda-
pesten megtapasztalt 4G/LTE elő-
nyökről. Akár a téren vagy a parkban
üldögélve is nagy felbontásban élvez-
hetjük a kedvenc videóinkat, filmjein-
ket, vagy tölthetünk le nagyméretű do-
kumentumokat. 

A T-Mobile itthon elsőként indította
el idén év elején 4G/LTE szolgáltatását
a fővárosban, a nyár során pedig Buda-
pest agglomerációjába, valamint több
vidéki városba – Debrecenbe, Sió fokra,
Keszthelyre, Hévízre, Kecskemétre,
Szombathelyre – is megérkezik a mo-
bilinternet sebességének új korszaka.
A szolgáltatást a lefedett területen
Net&Roll 4G mobilinternet-csomag-

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL, PIAC KÖZSZOLGÁK

kép és szöveg: tóth lászló 

Likócs és Győrszentiván térségében
befejezéséhez közeledik a keleti teher-
mentesítő szennyvízvezeték építése.
A szakemberek a tervek szerint már
augusztus közepén üzembe helyezik a
rendszert, amitől jelentősen javulni
fog Győrszentiván és az ipari park
szennyvízelvezetési szolgáltatásának
minősége.

Az idei év egyik legnagyobb beruházásáról
Hoffer Gábor, a Pannon-Víz Zrt. győri üzem-
mérnökségének vezetője tájékoztatta lapun-
kat. Elmondta, hogy a nyomóvezetékeket a
szolgáltató társaság október végén kezdte el
építeni, saját beruházásban. A csőfektetők Li-
kócsról indultak, májusban érték el az iparte-
rületet, s augusztusban érkeznek célba, a Gó-
lyarét utca magasságában csatlakoznak Győr -
szentiván meglévő szennyvízrendszerére.

Hoffer Gábor szerint régi terv válik valóra
a vezeték építésével. Ősztől érezhetjük a be-
ruházás előnyeit, hiszen Győrszentiván elvá-

Augusztusban elkészül Győr -
szentiván megkerülő vezetéke

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-ben Szép környe-
zet – Jó közérzet!  elnevezéssel új környezetszépítő versenyt indí-
tott. Azóta minden évben összemérhetik környezetük szépségét
városunk lakói – tájékoztatott az ötletgazda Simon Róbert Balázs.
Az alpolgármester úgy fogalmazott, mindenki, aki szebbé teszi
háza környékét, nagyban hozzájárul a város szebb, tisztább képé-
nek alakításához. Hozzátette, a témához szervesen kapcsolódik
a hulladékok kezelésének kérdése is, így értékelik a komposztálás
és a szelektív hulladékgyűjtés házi megoldásait is. 

A verseny két kategóriában zajlik, nevezhettek a társasházak
lakóközösségei és a kertes házban élők egyaránt. A győriek élnek
is a lehetőséggel, a két kategóriában összesen közel száz neve-
zést regisztráltunk – mondta az alpolgármester, aki a díjazásra is
kitért: a környezetszépítő verseny első három helyezettjét olyan
vásárlási utalványokkal jutalmazza az önkormányzat, amelyek se-
gítségével tovább szépíthető a környezet. Azon résztvevőknek,
akik egyik kategóriában sem érnek el dobogós helyezést, virá -
gokkal szeretnének kedvet csinálni a további munkához. 

A zsűrizés a héten megkezdődött, előre egyeztetett időpont-
ban szakemberekből álló zsűri keresi fel a kerteket. A verseny
eredményéről lapunk hasábjain is beszámolunk.

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

Nyár derekán gyümölcseink és
zöldségeink egyaránt széles vá-
lasztékban kaphatóak a győri vá-
rosréti piacon. Szerdai napon a té-
nyői Szeitner Tibor standjánál tet-
tünk látogatást. A kereskedő több
mint húsz éve őstermelő, a pia-
con kizárólag saját termesztésű
gyümölcsöt és zöldséget árul.
Gyümölcsből a legkoraibb cse-
resznyétől a legkésőbbi paraszt-
barackig van kínálata. Közel há-
romszáz barackfája a tényő-hegyi
Nyugovó területén van, ahol jó a
talaj, ugyanakkor a gyümölcsöt
szinte egész nap édesíti a gon-
doskodó napsütés. A zöldségek

lasztott rendszerben összegyűjtött kommu-
nális szennyvizei nem terhelik tovább az Ipar
utcai főgyűjtő csatornát. A szentiváni szenny-
víz jelenleg a Gólyarét út–Vonal út–Hűtőházi
út–Kandó Kálmán út nyomvonalon jut el az
Ipar utcai főgyűjtő csatornába. Ősztől lénye-
gesen lerövidül az útvonal. Az új vezeték a
szentiváni Gólyarét utcától az ipari park északi
területein, a 10-es számú út és a Mosoni-
Duna alatt átvezetve, közvetlenül éri el a győri
szennyvíztisztítót. Legalább 3-4 órával keve-
sebbet utazik a szennyvíz, így friss marad és
jobb hatásfokkal tisztítható.

A szennyvíznyomó vezetékkel párhuzamo-
san, tőle néhány méterre egy ivóvízfőnyomó
vezeték is épül, amely az ipari parkot északi ol-
dalról is megtáplálja ivóvízzel. Eddig az iparte-
rület csak délkeleti irányból, Győrszentivánon
keresztül jutott ivóvízhez, az új vezeték közvet-
len összeköttetést teremt a szőgyei vízművel.
Mindkét főnyomócső 300 milliméter átmérőjű
műanyag, hegesztett csőkötésekkel. Az új ve-
zetékek mindenben kielégítik a kor követelmé-
nyeit, ezzel biztosítva a hosszú élettartamot és
a szolgáltatás megfelelő minőségét.

Szép környezet –
Jó közérzet!

Gyümölcsök, zöldségek a piacról
közül is sokféle kapható Szeitner
Tibornál: van többek között sárga-
répa, uborka, karalábé, fok-
hagyma, káposzta és tök. A nyári
grillezéshez ugyanitt szintén meg-
vásárolható a könnyed cukkini, a
lilás padlizsán, a különleges for-
májú csillagtök és a csemegének
számító gyöngyhagyma is. Köny-
nyed saláták elkészítéséhez ki-
tűnő ajánlat a ropogós tényői pap-
rika és a lédús paradicsom. Az
utóbbiból a koktélváltozat is kap-
ható. Az őstermelő kereskedő ez-
úton is megköszöni törzsvevőinek
bizalmát, saját termesztésű áruját
pedig bizalommal ajánlja a város-
réti piacra újonnan kilátogatók
számára. A piaci válogatáshoz jó
időtöltést kívánunk!

Fogyasztói kosár:

Őszibarack: 150–400 Ft/kg
Szilva: 300–350 Ft/kg
Lecsópaprika: 250 Ft/kg
Paradicsom: 200–350 Ft/kg
Padlizsán: 500 Ft/kg
Patisszon: 100 Ft/kg

Civil garancia a piacon!
A piacok tekintetében különösen fontos a
termékek minősége és a megfelelő fogyasz-
tói bizalom kialakítása. Ezen jellemzőket a
tervek szerint a civil garancia rendszere is
minősíti majd. A kezdeményezés részletei-
ről hamarosan beszámolunk.
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Kincses Erdélyt felfedezni életre
szóló élmény, de teljesen meg-
ismerni egy élet is kevés. Bár
nyaralni indultunk, mégis azt
éreztük, hogy hazaérkeztünk.

Az első megállónk Torockó, amelyet Er-
dély legnyugatibb székely végvárának
is neveznek. A Tordától néhány kilomé-
terre található kis falu egy igazi ékszer-
doboz, melyben jellegzetes, egyforma,
fehérre meszelt házak sorakoznak,
zöld zsalugáterrel és piros muskátlival
az ablakokban. A falu fölé magasodik
a Székelykő, amely önmagában is kivé-
teles látvány, ráadásul „miatta” Toroc-
kón kétszer kel fel a nap. Kivilágosodik,
amikor megvirrad, majd a nap elbújik
a Székelykő mögött, hogy aztán az
égen felfelé haladva újra előbukkanjon
a hegy árnyékából. 

Mielőtt továbbindulnánk, nagyot
kortyolunk a falu központjában kifolyó
forrásvízből, majd Székelyföld közepe
felé vesszük az irányt. Szálláshelyet
Parajdon, a sóvidék központi települé-
sén találunk. Mezítláb gázolunk a jég-
hideg Küküllőbe, hogy aztán felfris-
sülve vághassunk neki a sókanyon
tan ösvényének. A sóhegyek lábainál
kanyargó erdei úton a sócsipkék úgy
meredeznek felfelé, mintha egy
cseppkőbarlangot fordítottak volna ki.
A patak által kimosott só fehér kris-
tállyal hinti be lábunk előtt a talajt,
hogy egészen a „sós iszapferedőhöz”
vezessen bennünket. A helyiek szerint
a sós fekete iszap kitűnő orvosság ízü-
leti, derék- és végtagbántalmakra. Pa-
rajd másik nevezetessége a sóbánya,
ahová buszok szállítják le a látogató-
kat és a gyógyulni vágyókat. A bánya
látogatótermei ugyanis nem csak a tu-

risták, de a légúti betegségben szen-
vedők számára is nyitva áll. Hogy kel-
lemesen töltsék odalent a napjukat,
játszóteret, múzeumot, sőt, még
templomot is kialakítottak a sófalak
között. 

A szomszédos Szovátán a só egy
másik kellemes formájával találkozha-
tunk. A parkerdőszerű területen ösz-
szesen nyolc tavat találunk, amelyek
közül hat sós, kettő édesvizű. A leghí-
resebb közülük a strandként is kiépí-
tett Medve-tó, de aki a vadregénye-
sebb fürdőzéseket szereti, itt az is
megtalálja a számítását. Az általunk
kipróbált, erdőszélen elhelyezkedő
Vörös-tónak például olyan magas a
sókoncentrációja, hogy csak lebe-
günk rajta, mintha gumimatracon fe-
küdnénk. Utána az édesvizű Piroska-
tóban mártózunk meg, hogy a bő-
rünkre kiült sókristályokat lemossuk
magunkról. Korondra indulunk, amely
első ránézésre leginkább egy grandió -
zus kirakodóvásárra hasonlít, valójá-
ban sokkal több annál. A főutcán so-
rakozó üzletek a helyi népművészet re-
mekeit kínálják az utazónak. Ha sze-
met vetünk valamely portékára, és
megszólítjuk a tulajdonost, az kedves
szóval tessékel be az üzletbe, hogy
aztán egy (vagy több) pohár pálinka
mellett megvitassuk, mennyibe is
kerül a kiszemelt áru. Érdemes meg-
kóstolni a székely specialitásként is-
mert kürtőskalácsot, ha pedig vacso-
rára is maradunk, akkor az ízletes
pisztrángot borral, és természetesen
újabb pálinkákkal öblögethetjük. 

A faluból továbbindulva Farkasla-
kára jutunk, mely Tamási Áron szemé-
lye miatt nevezetes. A kis faluban szü-
letett író sírját az év minden szakában
friss virágkoszorúk, nemzetiszínű sza-
lagok díszítik. Az Ábel-trilógia alkotó-
jának szülőháza ma emlékmúzeum-

ként működik. Ide nem csak a nagy
író életútjának megismerése gyanánt
érdemes betérni, de az emlékházat
bemutató, Tamási Áron legkisebb
testvérének fia, Sipos Mátyás miatt is.
Ha egy jó beszélgetésre vágyunk,
Matyi bácsit nem kell keresgélni, nyu-
godtan menjünk az emlékházhoz, ő
ott fog várni bennünket a tornácon!
Székelyudvarhely felé továbbhaladva
mindenképp térjünk le Szejkefürdőre,
ahol megtaláljuk Orbán Balázsnak,
Székelyföld feltérképezőjének és leíró-
jának a sírját. A ma már magyar zarán-
dokhelyként számon tartott emlék-
helyhez egy csodálatos székelykapu-
sor vezet fel a domboldalon. A közel-
ben található borvízmúzeumot is ér-
demes megtekin-
teni, de a mellette
eredő, szépen kiépí-
tett kénes forrást ne
nagyon kóstolgas-
suk, ha csak nem vá-
gyunk kifejezetten a
buggyant tojás ízére.
Székelyudvarhely
igazi gyöngyszem. A
városközpont kellemes sétára csábít,
olyan nevezetességekkel, mint a mil-
lenniumi székely emlékmű a turulszo-
borral, vagy a városháza és annak gyö-

nyörű környezete. A közeli szoborpark-
ban olyan történelmi nagyságok mell-
szobrai láthatók, mint Csaba királyfi,
Szent László, Hunyadi János vagy II.
Rákóczi Ferenc.

Másnap vadregényesebb kalan-
dokba kezdünk, s utunkat az Ivó völ-
gye felé vesszük. Útközben megcso-
dáljuk a zetelaki víztározót, majd beté-
rünk Sikaszóba, ahol megtaláljuk
Sütő András egykori nyaralóját, és a
szomszédos kis faviskót, ahonnan az
írót éveken át figyelték. Aki az igazi
vad természetre vágyik, nekivághat a
Madarasi Hargitának. Az 1801 méter
magas csúcs Székelyföld legmaga-
sabb pontja, amit a népnyelv a széke-
lyek szent hegyeként tart számon, és

itt valóban egy kicsit közelebb érezzük
magunkat a Fentvalóhoz.

Lassan továbbindulunk a Gyergyói
Havasok felé, hogy Gyergyószentmik-

Székelyország

Az Ábel-trilógia 
alkotójának szülőháza

ma emlékmúzeum
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lóson át egészen a Gyilkos-tóig autóz-
zunk. A különleges természeti kép-
ződmény egy hegyomlásnak köszön-
hetően jött létre. A lezúduló sziklák el-
zárták több patak folyását, az így ke-
letkezett tóba fordult fenyők törzsei
konzerválódtak, és mint megannyi
éles szurony állnak ki a vízből. Egy em-
lékezetes Gyilkos-tavi csónakázás
után gyalog vágunk neki a Békás-szo-
rosnak. A Békás patak két oldalán me-
redező hatalmas sziklafalak között az
ember mindössze porszemnek érzi
magát. A patak zúgása, a vízesések
csobogása szinte kimossa agyunkból
a gondolatokat, hogy minden figyel-
münket a csodálatos és magával ra-
gadó természetnek szentelhessük.
Visszafelé frissen szedett áfonyát,
mézet és házi csokoládét vásárolunk
az út menti árusoktól. 

A következő napon Tusnádfürdőre
helyezzük át székhelyünket. Szálláshe-
lyünk tornácáról csodás látványt nyújt
a lenyugvó nap, ahogy komótosan,
szikrát vetve tűnik el az erdő mögött.
Itt állítólag medvékkel is összefutha-
tunk, szerencsére ez a kaland végül el-
marad. Innen először a Nyergestetőre
indulunk, ahol az 1848–49-es szabad-
ságharc székely hőseinek emléket ál-
lító kopjafaerdőben keressük meg

Győr város emlékoszlopát. Koszorúnk
elhelyezése után a Szent Anna-tó felé
vesszük az irányt. A Csomád-hegy-
ség kráterében létrejött, sűrű erdővel
körülölelt vulkáni tó hagyományosan
a székely fiatalok nyári táborhelye,
ahol a fürdőzés és kirándulás mellett
a szabadtéri sütögetés sem maradhat

kincsestára 

ki a programból. A következő állomás
Csíkszereda, amely a Csíki-medence
központi települése és Hargita megye
székhelye. Az összmagyarság szá-
mára kiemelkedő szakrális találkozási
pont Csíksomlyó, melyet pünkösdkor
százezrek töltenek meg, hogy együtt
imádkozzanak a kereszténység és a
magyarság megmaradásáért. Aki hal-
lotta már Himnuszunkat egyszerre
több százezer torokból zengeni,
annak nem kell magyarázni, mekkora
élmény a csíksomlyói búcsú.

Ezután Brassóig autózunk, ami
egyébként Győr testvérvárosa, egyko-
ron az erdélyi szászok központi telepü-
lése. A belváros takaros sétálóutcákból
áll, központja pedig a főtér a városhá-
zával, illetve a monumentális Fekete-
templommal. Ha már itt vagyunk, min-
denképp érdemes felmenni Brassópo-
jánára, ami ugyan – síparadicsom
lévén – a téli időszak közkedvelt helye,
nyáron is kellemes kirándulások te-
repe. Az ide vezető szerpentinút kilátói -
nál tartsunk pihenőt, mert csodálatos
panoráma nyílik a hegyekkel körülölelt
városra, akár csak a libegővel is elér-
hető Cenkről. Bár ide hollywoodi min-
tára nagy, fehér színű Brasov feliratot
helyeztek el, a hegy még így is meg-
őrizte szépségét.

Ezután Kovásznára érkezünk,
amely a gyógyulni vágyók fő úti célja.
A település egyik nevezetessége a
szívkórház, amely a fenyvesek között
Európa egyik legtisztább levegőjét is
biztosítja a betegeknek. A központ-
ban található parkban több borvízfor-
rást is találunk, és itt fedezhetjük fel a
Kovászna szimbólumaként ismert
„Pokolsár” nevű természeti jelenséget
is. Ez tulajdonképp egy iszapos, ké -
nes-szén-doxidos gázkitörés, amely
ma már egy kiépített medencében

fortyog. A településen megtalálhatók
a Székelyföldön amúgy sem ritka mo-
fetták vagy gázfürdők, amelyek alkal-
mazása ugyancsak elterjedt a helyi
gyógyászatban. Az egykor szebb na-
pokat látott Kovászna-Kommandó
vasútvonal különlegessége a sikló,
amely egy a gravitációt kihasználó ko-
rabeli mérnöki remekmű. Működésé-
nek lényege röviden, hogy a fával a
fenti állomáson megrakott vagonok a
súlyuknál fogva leereszkedtek a
völgybe, és ezzel egy időben az alsó
állomásról felhúzták az üres kocsikat.
Egyszerű, de nagyszerű, és nem mel-
lesleg roppant gazdaságos találmány.
Mondanom sem kell, ma már nem
üzemel…

Székelyföldön egyébként szinte
minden falu rejt egy-egy kincset, va-
lami önmagában is felejthetetlent.
Ilyen például a gelencei Árpád-kori
templom, a Korond melletti Likas-kő,
a kőrispataki szalmakalap-múzeum,
vagy éppen a Gyimesek mesébe illő
vonulatai közt megbúvó utolsó falu,
Gyimesbükk. Akit nem riaszt vissza a
fájó emlékezés, szívszorító és tengely-
törő túrát tehet Bözödújfalura, ame-
lyet egy víztározó megépítése miatt el-
árasztottak vízzel. Ma a falu helyett
csak egy tavat találunk, de a tóból ki-
magasló templomtorony, néhány ké-
mény és itt-ott egy-egy háztető is őrzi
a kitelepítettek emlékét. 

Bár bejártuk Erdély sok zugát,
mindez csak ízelítő azokból a termé-
szeti kincsekből és történelmi emlé-
kekből, amit e csodás vidék rejt. Akit
egyszer megfertőzött a csupa zöldre
festett táj, a helyiek vendégszeretete,
a kivételes ízek és a fenséges illatok
hazája, az nem tud szabadulni többé.
Székelyország tárt karokkal vár, s visz-
szavár minden magyar utazót!
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szerző és kép:
nagy viktor

Formás és minőségi
fogad minket sok helyen, a kilincsek is

fémek, a középkonzol „zongoralakk” di-
zájnja pedig igényes kivitelű. Ahogy a
gyári hifi is, ami tisztességes hangerőt
és minőséget produkál, ráadásul

mindenféle zenelejátszó eszközzel

összeköthető. Talán a multikormány sok
gombja tűnhet elsőre eltúlzottnak, de
pár perc használat után megszokható.
Például innen vezérelhető a szériában
módosítható szervokormány rásegítése,
ami megkönnyíti a parkolást, vagy
éppen élvezetessé teszi a gyors hala-
dást. Ugyanis a futómű ideálisan han-
golt és igényes kivitelű is, kellően csilla-
pít, mégis stabil, ideális kompromisz-
szum egy multifunkciós kocsinak.

Széria a 6 légzsák és a menetstabili-
záló elektronika is, ahogy a 6 sebességes
váltó, amely könnyen kapcsolható, és
hosszú végáttételével a takarékosságot
segíti. A közepes dízellel városban 7, or-
szágúton, átlagos cipővel 5-6 literrel el
lehet autózni. Hosszú távra, kis családdal
ajánlott a Hyundai i30-ban gondolkodni,
mert vissza is hozhatja az árát – miután 5
év kilométer-korlátozás nélküli garanciá-

val forgalmazzák. Mindezt közepesen fel-
szerelve, dízelmotorral 5,2 millióért, a
csúcs 135 lóerős benzinest 350 ezerrel
olcsóbban megkapjuk. Ha megelég-
szünk az 1,4-es alapmotorral, akkor azt
akciósan csak 3,8 millió forintért árulják.
Rajtunk múlik, hogy mit kérünk a lemezek

alá, de a szépséget és a minősé-
get mindenképpen megkapjuk.

Az Európai Parla-
ment megszavazott
állásfoglalása szerint
2015-ig minden sze-
mélyautót fel kell sze-
relni e-segélyhívóval.
Az automatikusan és
gombnyomásra is ak-
tiválható beépített se-
gélyhívó egység je-
lenleg csupán az
autók alig 1 százaléká-
ban van, és főként a
luxusautókban. Az ál-
lásfoglalás elkészítői
kiemelték, hogy min-
denki számára elér-
hetővé kell tenni a
gyors életmentést,
mi után a kb. 100
eurós technikai ki-
egészítő – mely utó-
lag is beszerelhető –
akár több ezer életet
menthet meg az euró-
pai utakon.
A nyári utazások so -
rán ne legyen szük-
sége kedves olvasó-
inknak az S.O.S-rend-
szerre. Indulás előtt
feltétlenül ellenőriz-
zék autójuk alapvető
jelző- és biztonsági
berendezéseit, és a
gumiabroncsok nyo-
mását! Jó utat kívá-
nunk!

GÁZFRÖCCS ÚJ AUTÓ

Hyundai i30 1,6 CRDi teszt

menetet
kívánta – fel-

tűnő jelenség a ko-
reai négykerekű. A bőr-

kormány, a könnyen kezelhető
klíma és jól leolvasható műszerek belül is
azonnal barátságosnak hatnak, és min-
den ponton minőségi anyagokkal kényez-
tetnek. Tehát egy dögös külső formaterv
mellé modern, de áttekinthető műszerfa-
lat sikerült kreálni.

A külső megragadó: az új Hyundai-
arc egyedi, szép, kicsit agresszív, de
nem túljátszott. Az első sárvédők erőtől
duzzadnak, az oldalvonal kellően karak-
teres ahhoz, hogy átvezessék a szemet
a csodás hátsó lámpákhoz. Egyetlen
szebb autó van az i30-nál, mégpedig a
nagytesó, az i40 kombi. Ez utóbbi mon-
dat már elég ahhoz, hogy ne kelljen túl-
magyarázni a tényt, hogy egy „szexi”
autóról beszélünk.

A belseje elég tágas, bő láb- és fejtér-
rel rendelkezik, négy felnőtt kényelme-
sen elfér, de még öt főnek sem kínpad a
hátsó sor. A csomagtér 378 literje átla-
gos, de jól pakolható, és még mankóke-
reket is kapunk az aljába.
A közepes felszereltségi
szinten alumíniumbetét

Sokszor nagyon nehéz egy autón fogást
találni. Vagy azért, mert túlságosan szin-
tetikus, tehát kevés benne az érdekes-
ség, vagy – ahogy a Hyundai i30 eseté-
ben – annyira sok a jó és szép részlet,
hogy nehéz belekötni. A koreai autó-
gyártó óriás (az egyik legnagyobb a vilá-
gon) legújabb kompaktja nem csak mi-
nőségével, de tetszetős formájával is ki-
tűnik a távol-keleti gyártók közül. Kipró-
báltuk, mit tud, és tényleg olyan jó-e,
mint ahogy eladja magát.

A tesztautónk 1,6 literes közös nyomó-
csöves dízelmotorral készült, aminek 110
lóerős teljesítménye az 1,4 literes fölé, de
a csúcsdízel alá pozicionált. Tehát már
megfelelő erőtartalékokkal rendelkezik,
mégis takarékos közlekedéssel kecseg-
tet. Városi korzózásunk során kimondot-
tan kellemes volt a lefulladásra nem haj-
lamos, csendes, vibrációmentes erőfor-
rás és hajtáslánc, illetve az 1900–2750
fordulatszám-tartományban kínált 260
Nm nyomaték. De kihasználni nem is kel-
lett, miután a sok tekintet, ami ránk sze-
geződött, inkább a
l a s s ú
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A Land Rover Defender ősver-
ziójának kifuttatása évek óta
zajlik, de a rajongók nem en-
gedik el a klasszikus terepest.
Most XTech néven adnak ki
egy speciális csomagot az
alumíniumkarosszériás alvá-
zas monstrumhoz. Választ-
ható Orkney szürke és Nara
bronz árnyalatú fényezés, a
beltérben ehhez igazodó kö-
zépkonzol-burkolat és ülés-

HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK

Év végére a szalonokba ér a korábbi kis Fiat egyterű utód-
jának szánt 500L. A kis 500-as formavilágát hasznosító
családi mini mindent bevet, hogy jó színben tűnjön fel. Fia-
talos színek, belső tér, mely 5 felnőttnek is megfelelő mé-
retű. A takarékosságot a továbbfejlesztett eco:Drive prog-
ram és letölthető elemző alkalmazás segíti. Ezenkívül a kor-
szerű motorok, mint a 105 lóerős kéthengeres turbó, és az
1,6 literes JTD dízel is élen járnak a spórolásban. Üveg pa-
norámatető és még elektromos kávéfőző is rendelhető lesz
az új Fiatba, melyből később összkerék-hajtású önálló mo-
dell is készülni fog.

Óriási ötszázas

Jövő év tavaszára várható a kereskedésekbe
a Renault legsikeresebb modelljének friss
utódja. Az új generáció az Alpine A110-50
újjáélesztett versenyautón látott orrformát
kapja, melytől kellően dinamikus és kreatív
lett a külseje. A forma hátulról is tetszetős, és
belül is folytatódik az ötletparádé. A műszer-
egység ötletes hármasa és a felár nélkül vá-
lasztható színes kárpitbetétek mellett az erő-
források is izgalmasak lesznek. Csupa turbó-
motor fog duruzsolni a kisautóban, három-
hengeres 90 lóerővel, 1,2 literes 120 lóerő-
vel, és dízelek több teljesítményfokozatban.
Közös tulajdonságuk lesz a takarékosság.

Új Clio a láthatáron

Extra Defender
kárpitok. A típusnál szokatla-
nul gazdag felszerelés része
az ABS, a kipörgésgátló, a fűt-
hető ülések és szélvédő. A jár-
gány hangulatát és robusz-
tusságát hangsúlyozzák a fe-
kete fényezett sárvédő ívek,
küszöb, tető és fényszóróke-
retek. A rövid tengelytávval és
négyajtós változatban is ren-
delhető Landy hazai forgal-
mazása kérdéses.

A Mercedes utóbbi évek legnagyobb telitalálata volt a CLS sportlimuzin bevezetése. A máso-
dik generációnál tartó négyajtós kupé családja most „kombi” karosszéria-változattal bővült.

A újdonság neve CLS Shooting Brake lett, miután formája inkább egy művészeti alko-
tásra hasonlít, mint egy klasszikus teherhordó puttonyosra. A csodálatos

forma 590 liternyi rakodóhelyet rejt, és egy kivétellel hat- és nyolc -
hengeres motorok segítségével száguld. A teljesítményskála ter-
mészetesen 200 lóerő fölött kezdődik, és az AMG kivitel esetén
564 lóerő a maximum, akár négykerék-hajtással kombinálva. A
beltér tágasabb a limuzinnál, és ötszemélyes. A raktér pedig

olyan extrákkal is rendelhető, mint faborítás. Az év végén érkező
sportkombi várható induló ára közel 20 millió forint lesz.

Sportcsillag kombiban

KITEKINTŐ GÁZFRÖCCS



24 / + / 2012. július 27.

GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Báránycomb baconba göngyölt ceruza -
babbal, hagymás burgonyahajóval 

Frissítő saláta zöldborsos eperraguval

Hozzávalók négy személyre: 70
dkg báránycombsteak, 3 ág friss roz-
maring, 3 csipet só, 3 csipet bors, 8
darab közepes méretű burgonya, 15
dkg bacon, 1,5 dl tejföl, 4 db lila
hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 dl
olaj, 25 dkg ceruzabab.

Elkészítése: A steaket megtisztít-
juk a faggyútól, borsozzuk, reszelt fok-
hagymával bedörzsöljük, finomra vá-

Kurcsics István kilenc évvel ez-
előtt, a Krúdy-iskolában kapta
kézhez szakács oklevelét, s
azóta egyetlen munkahelyen, a
győri Club Carat étteremben
dolgozik. Azt meséli, hogy már
a nagymamája szakmabeli
volt, egy grófi családnál sütött-
főzött. A nagyi a lányát, a lány
meg a fiát avatta be a konyha-
művészet rejtelmeibe, de Ist-
vánnak szép számmal akadtak
más mesterei is. A Club Carat a
város egyik legelegánsabb ét-
terme, konyháját nyitás óta
neves szakemberek vezetik.
Ma már István a séf, ráadásul
kijár neki a mesterszakács ti-
tulus is.
Rovatunk fogásait július négy
hetében négy frissen mester-
vizsgázott, fiatal szakember
készítette el, ezt a sort zárjuk
be most egy előétellel és egy
fő étellel. Tálalunk egy frissítő
salátát zöldborsos eperraguval
és egy báránycombsteaket ba-
conba göngyölt ceruzababbal.
Ez utóbbihoz tejfölös hagymá-
val töltött burgonyahajó a kísé-
ret. Séfünk tanácsa otthoni fő-
zéshez, hogy az eperragu zöld-
borsát ne keverjük össze a
zöldborsóval, s a bárányszele-
tek széleit sütés előtt vagdos-
suk be, hogy ne kunkorodjon,
zsugorodjon a hús. 

A mester-
szakács

A hét séfje: 
Kurcsics István

Szerző: Gaál József
Recept: Kurcsics István
Fotó: O. Jakócs Péter

Hozzávalók négy személyre: eper 15
dkg, újhagyma, konyak 4 cl, fehér és zöld
spárga 12 szál, sárgarépa 3 db, ruccola 1
db, héjas borsó 10 dkg, paradicsom 3 db,
olívaolaj 1 dl, méz 2 evőkanál, lime 3 db,
zöldbors, vaj, só, citrom.   

Elkészítése: A salátát és a zöldsége-
ket bő hideg vízben alaposan megmossuk,
a sárgarépát és a spárgát megpucoljuk,
majd sós, vajas, citromos vízben a héjas
borsóval együtt előfőzzük. (A forrásban
lévő vízből a héjas borsót két perc elteltével
kivesszük.) Az előfőzés után mindent lehű-
tünk és a salátán, valamint az epren kívül
vékony csíkokra szelünk.
Tálra helyezzük a ruccolasalátát (nem szel-
jük, csak csipkedjük), majd elkészítjük a
zöldborsos eperragut. Kicsi forralóban
mézet hevítünk, hozzáadjuk a langyos víz-
ben puhára áztatott zöldborsot, felenged-
jük konyakkal, három percig pároljuk, hoz-
záadjuk a cikkezett epret, s további egy
percben készre pároljuk. A tálra halmozott
salátát olívaolajjal és lime levével ízesítjük,
végül megöntözzük az epres raguval.

gott rozmaringgal  meghintjük, tálba
helyezve olajjal lefedjük és legalább
egy napig hűtőben pácoljuk. A burgo-
nyát héjában megfőzzük, megpucol-
juk, levágjuk a tetejét, s karalábévájóval
helyet csinálunk benne a tölteléknek. A
lila hagymát fokhagymával lepirítjuk,
sózzuk, borsozzuk, amikor kész, tejfölt
adunk hozzá. Az így kapott raguval
megtöltjük a burgonyát, helyére tesz-
szük a levágott sapkát, és 170 fokon

15 perc alatt pirosra sütjük. Közben a
ceruzababokat megtisztítjuk, végeiket
levágjuk, serpenyőben, vajon előpárol-
juk, majd a kiterített baconszeletekre
helyezzük őket. A babos szalonnát fel-
tekerjük és a burgonyával egy időben,
lefedve készre sütjük. Végül a pácolt
bárányszeleteket sütjük meg forró ser-
penyőben, öt perc alatt. Frissen tálal-
juk, előtte sózzuk, borsozzuk, és meg-
öntözhetjük saját pecsenyelevével.
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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-
sebb játékosok belépőjegyet nyerhetnek Csesznekre, az István, a király című
rockoperára. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78, vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Magának is
járna egy nagyobb ól az Uniótól! Nyertes: Tihanyi Miklós (Győr). Nyereményét
a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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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

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

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

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

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

ÜZLET 

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

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

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-

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

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé 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.

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

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,

ÁLLÁS

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

EGYÉB

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

Jó állapotú használt
tankönyv átvétele: Tan-
molyda raktárában, Szigethy A. út
90. Hátul, a ker. suli parkolójával
szemben. Egyetemi, főiskolai jegyze-
tek, gimnáziumi, szak- és általános
iskolai könyvek átvétele. Naponta 9–
11-ig , du. 16–17-ig.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, erké-
lyes, távfűtéses, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
2-3 szobás, erkélyes, liftes házban
lévő lakásra. Nádorváros, Adyváros,
Marcalváros, Gyárváros, Szabad-
hegy területére (hirdetési szám: 280).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708.

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

Győr-Sashegyen, Volán ut-
cában 800 m2-es zártkert, 30 m2 té-
liesített, alápincézett, beépíthető te-
tőterű téglaházzal eladó. Víz, villany
van. Ár: 3,8 M Ft. 20/801-5541.

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

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

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

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején EL -
ADÓ! Közművesített, bekerí-

tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben.  Érd.: +36-
30/9370-230. 

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

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

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag ab-
lakos, redőnyös, egyedi mérős panel-
lakás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 06-
20/3468-994.

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

SZOLGÁLTATÁS

NONSTOP zárszerviz! Szerelés, javí-
tás, csere! 70/297-5024

OKTATÁS

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

GARÁZS 

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

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

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

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

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

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

JÚLIUS 28—29.:

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

’

’

Kedd délután a magyar úszók egyharmada megérkezett az
olimpiai faluba és már edzettek is az Aquatics Centerben.
Gyurta Dánielék elégedettek voltak a szállással, az ellátással
és a körülményekkel. A férfi kézilabda-válogatott a londoni
olimpia rajtja előtt három nappal magabiztosan, 44–21-re
győzte le a brit csapatot tesztmérkőzésen a Copper Box elne-
vezésű ötkarikás versenyhelyszínen. Késő este landolt a többi
úszó, az ökölvívók, a műugrók, Póta Georginával teljes lett az
asztaliteniszezők delegációja is, az ötödik olimpiájára készülő
szörfös, Gádorfalvi Áron is megérkezett a Heathrow repülő-
térre. A magyar olimpikonok létszáma Londonban lapzártánk-
kor 64 fő volt. 

Szerda délután felvonták a magyar zászlót az
olimpiai faluban a XXX. ötkarikás játékokon
Londonban. A hagyományos ceremónián
hármas-négyes csoportokban köszöntötték
az olimpián részt vevő országokat, Magyar-
országot Mauritánia, a Marshall-szigetek és
Üzbegisztán társaságában üdvözölték. Mol-
nár Zoltán, a magyar küldöttség vezetője
mellett Nagy Zsigmond csapatvezető-he-
lyettes, Szabó Bence sportigazgató, a spor-
tolók közül – többek között – az ötödik olim-
piáján induló asztaliteniszező, Tóth Krisztina,
valamint Póta Georgina, az ökölvívó Harcsa

Ma este lobban fel a XXX. nyári olimpiai játékok lángja
Londonban. A Danny Boyle filmrendező által megál-
modott megnyitó magyar idő szerint 22 órakor kezdő-
dik és éjfél után ér véget. „A csoda szigetei" címet vi-
selő show 27 millió fontba kerül, és tízezer szereplő
közreműködésével bonyolítják le. A kiszivárgott hírek
szerint a 204 országból érkező sportolók a vidéki Ang-

Ma fellobban a lang

liát idéző díszletek között vonulnak majd be a stadi-
onba. A 80 ezer férőhelyes Olimpiai Stadionban, ahol
II. Erzsébet brit uralkodó nyitja meg hivatalosan a játé-
kokat, mintegy száz állam- és kormányfő lesz jelen. A
ceremóniát – amelyet az M1 élőben közvetít – világ-
szerte körülbelül egymilliárd tévénéző követi majd fi-
gyelemmel. 

Érdekesség, hogy a futballtorna a nők küz-
delmeivel már szerdán megkezdődött a lon-
doni olimpián. Az ötkarikás játékok első hi-
vatalos találkozóján Nagy-Britannia Új-Zé-
landdal csapott össze, a Cardiffban leját-
szott nyitómérkőzésen a házigazdák 1–0-ra
győztek. Csütörtökön, lapzártánkat köve-
tően a férfi labdarúgók is pályára léptek. 

A futballistak
mar elkezdtek

Helyzetjelentes az
olimpiai falubol

Magasban a magyar zaszlo
Zoltán és Káté Gyula is részt vett az ünnep-
ségen, amelyen megjelent Csák János, Ma-
gyarország londoni nagykövete is. Miután a
piros-fehér-zöld lobogót a Himnusz hangjai -
ra felhúzták, Molnár Zoltán a kardját vizsgáló
huszárt ábrázoló kisplasztikát ajándékozott
a szervezőbizottság (LOCOG) ceremóniát
vezénylő képviselőjének. A tűző napon ren-
dezett ünnepség hivatalosságát egy Queen-
egyvelegre épülő zenés-táncos előadás ol-
dotta, a színes jelmezekbe bújt táncosok ve-
zették fel és vissza az olimpiai faluba a csa-
patokat. 

Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com

Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: MTI/Kovács Tamás

’
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A Magyar Olimpiai Bizottsag altal a londoni
olimpiara nevezett 158 magyar sportolo 

ASZ -
TA LITENISZ

(4) Pattantyús Ádám,
Zwickl Dániel, Póta Geor-

gina, Tóth Krisztina ATLÉTIKA
(19) Baji Balázs (110 m gát), Deák

Nagy Marcell (400 m), Helebrandt Máté (20
km gyaloglás), Kazi Tamás (800 m), Kiss

Dániel (110 m gát), Kovács Tamás
(maraton), Kővágó Zoltán (disz-

kosz), Kürthy Lajos (súlylö-
kés), Minczér Albert (3000

m akadály), Pars Krisztián
(kalapácsvetés), Szabó

Attila (tízpróba), Erdélyi
Zsófia (maraton), Farkas

Györgyi (hétpróba), Juhász Vanda (gerely-
hajítás), Kálovics Anikó (maraton), Madarász

Viktória (20 km gyaloglás), Márton Anita (súly-
lökés), Orbán Éva (kalapácsvetés), Rakonczai Beáta

(maraton) BIRKÓZÁS (7) Hatos Gábor (szabadfogás,
74 kg), Ligeti Dániel (szabadfogás, 120 kg), Módos

Péter (kötöttfogás, 55 kg), Lőrincz Tamás (kötöttfogás,
66 kg), Bácsi Péter (kötöttfogás, 74 kg), Deák Bárdos Mihály

(kötöttfogás, 120 kg), Sastin Marianna (női, 63 kg)

Dudás
Miklós (K-1

200 m), Vajda Attila
(C-1 200 és 1000 m),

Kozák Danuta (K-1 500 m, K-4
500 m), Kovács Katalin (K-2 500 m, K-4 500

m), Douchev-Janics Natasa (K-1 200 m, K-2 500
m), Szabó Gabriella (K-4 500 m), Fazekas Krisztina 

(K-4 500 m) KERÉKPÁR (1) Lovassy Krisztián (mezőnyver-
seny) KÉZILABDA (14) férfi válogatott (Fazekas Nándor, Mikler

Roland, Gulyás Péter, Harsányi Gergely, Mocsai Tamás, Nagy László,
Császár Gábor, Lékai Máté, Schuch Timuzsin, Zubai Szabolcs, Ilyés Fe-

renc, Pérez Carlos, Iváncsik Gergő, Vadkerti Attila, tartalék: Laluska Balázs)
MŰUGRÁS (2) Gon dos Flóra, Bar ta Nóra MŰÚSZÁS (2) Czékus Eszter, Kiss

Szofi ÖKÖLVÍVÁS (3) Varga Miklós (60 kg), Káté Gyula (64 kg), Harcsa Zoltán
(75 kg) ÖTTUSA (4) Marosi Ádám, Kasza Róbert, Tóth Adrienn, Kovács Sarolta

SPORTLÖVÉSZET (3) Bognár Richárd (dupla trap), Sidi Péter (puska),
Csonka Zsófia (pisztoly) SÚLYEMELÉS (1) Nagy Péter SZÖRF (2)

Gádorfalvi Áron, Detre Diána TENISZ (2) Babos Tímea (páros),
Szávay Ágnes (egyes, páros) TORNA (3) Berki Krisztián, Híd-

végi Vid, Böczögő Dorina TRIATLON (1) Kovács Zsófia
ÚSZÁS (31) Balog Gábor, Bernek Péter, Bohus Ri-

chárd, Biczó Bence, Cseh László, Financsek
Gábor, Gyur ta Dániel, Gyur ta

Gergely, Kis Ger gő, Koz ma
Dominik, Molnár

Ákos, Pu lai
Bence,

C S E L-
GÁNCS (8) Ung-

vári Miklós (66 kg), Csoknyai
László (81 kg), Madarász Tamás (90 kg),

Bor Barna (+100 kg), Csernoviczki Éva
(48 kg), Karakas Hedvig (57 kg), Mészá-

ros Anett (70 kg), Joó Abigél (78 kg)
EVEZÉS (4) Simon Béla, Széll

Domonkos (férfi kormányos
nélküli kettes), Hirling Zsolt,

Varga Tamás (férfi könnyűsú-
lyú kétpár) HEGYIKERÉK-

PÁR (2) Parti András, Ben -
kó Barbara HOSSZÚTÁV -

ÚSZÁS (2) Gercsák Csaba,
Risztov Éva KAJAK-KENU

(13) Dombi Rudolf, Kökény Ro-
land (K-2 1000 m), Tóth Dávid,

Kammerer Zoltán, Kulifai Ta más,
Pauman Dániel (K-4 

1000 m),

Rákos Patrik, Ta -
kács Krisztián, Ver-

rasztó Dávid, Zám -
bó Balázs, Dara Esz-

ter, Gregus Brigitta,
Hosszú Katin ka,

Jakabos
Z s u  z s a n  n a ,

Joó Sára, Ká das
Vivien, Ka pás Boglárka,

Mutina Ágnes, Povázsay
Eszter, Risztov Éva, Szeke-

res Dorina, Szilágyi Liliána,
Sztankovics Anna, Tom pa

Orsolya, Verrasztó Evelyn
VITORLÁZÁS (1) Berecz

Zsombor (Laser) VÍVÁS (4) Imre Géza
(párbajtőr), Szilágyi Áron (kard), Moha-

med Aida (tőr), Szász Emese (párbajtőr)
VÍZILABDA (26) férfi válogatott (Biros

Péter, Hárai Balázs, Hosnyánszky Nor-
bert, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Madaras

Norbert, Nagy Viktor, Steinmetz Ádám,
Szécsi Zoltán, Szivós Márton, Varga

Dénes, Varga Dániel, Varga Tamás) női
válogatott (Antal Dóra, Bolonyai Flóra,

Bujka Barbara, Csabai Dóra, Czigány
Dóra, Drávucz Rita, Gangl Edina, Keszt-

helyi Rita, Kisteleki Hanna, Menczinger
Kata, Szűcs Gabriella, Takács Orsolya,

Tóth Ildikó)

’’
’ ’
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Hasznos egy hetet töltött külföldön
a Győri Audi ETO KC. Ambros Martin
kemény edzéseket vezényelt csapatá-
nak a magaslati edzőtáborban, a szlové-
niai Roglán. A lányoknak azonban a tré-
ningek között a kikapcsolódásra is ma-
radt idő, nyári bobozással pihenték ki a
fáradalmakat Görbiczék. A szlovén Al-
pokban található, télen nyüzsgő sípara-
dicsom júliusban ideális terep volt a csa-
pat felkészülésére. A lányok napi két ed-
zéssel készültek, melyek egyikén a fu-
tásra, míg a másik tréningen elsősor-
ban a taktikai elemek elsajátítására he-
lyezte a hangsúlyt Ambros Martin és se-
gítője, Danyi Gábor. 

– Tökéletes körülmények között ké-
szülhettünk, amit elterveztünk, sikerült
maradéktalanul elvégezni, a csapatom
nagyszerű munkát végzett. Az edzése-
ink két részből álltak, először futással, il-
letve erősítéssel kezdtünk, majd a te-
remben taktikai elemeket gyakoroltunk.
Mindenki egészséges, jó erőben va-
gyunk – nyilatkozta Ambros Martin ve-
zetőedző.

Megkezdte a felkészülést a követ-
kező szezonra a magyar bajnok
Rába ETO futsalcsapata. Marcos
Angulo vezetőedző népes társaság-
nak vezényelte első edzését, a keret-
hez időközben már csatlakozott a
két frissen igazolt légiós, Juanra és
Fabio is. Nem volt ott a társak között
Gyurcsányi Zsolt, aki Cipruson foly-
tatja pályafutását. A csapat napi
három edzés mellett rengeteg edző-

Röplabda. A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete
szombaton rendezte meg Finnország, Nagy-Britannia és Magyarország rész-
vételével női ülőröplabda-tornáját a NyME Apáczai Csere János karának tor-
nacsarnokában. A tornán a paralimpiára készülő angol válogatott remek já-
tékkal győzött a jó képességű finn és az alakuló magyar válogatott ellen. 

Vasárnap rendezték meg a III. Győr–
Lipót futóversenyt, amely a 27. Spar
Nemzetközi Maraton hivatalos felké-
szülési versenye is volt egyben. A fér-
fiak mezőnyében Kovács Tamás, a
hölgyeknél Kálovics Anikó diadal-
maskodott, mindketten új pályacsú-
csot futottak. Ők a következő hetek-
ben a londoni olimpián képviselik Ma-
gyarországot a maratoni mezőnyben.

Női kosárlabda. Eldőlt, hogy a Sport TV közvetíti a magyar bajnok UNI
Seat Győr Euroliga-mérkőzéseit a következő szezonban. A zöld-fehérek
október 25-én kezdenek a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban,
amikor a BK Brno csapata látogat az egyetemi csarnokba. 

Magaslati edzőtáborban az Audi ETO
A lányok szerdán délután kimenőt

kaptak. A programban közös nyári bo-
bozás szerepelt, melyet nagy siker foga-
dott. Háromszor egymás után csúsztak
le a csapat tagjai a majdnem másfél ki-
lométeres pályán, és volt, aki a 40
km/órás csúcssebességet is elérte.

A zöld-fehérek szombaton érkeztek
haza, hétfőtől pedig a Magvassyban
folytatják felkészülésüket. A csapat hét
edzőmérkőzést is játszik a következő he-
tekben, a győri találkozókra ingyenes
lesz a belépés. 

A program. Július 27., 17 óra:
Győri Audi ETO KC–Érd, Magvassy. Au-
gusztus 8., 17 óra: Győri Audi ETO KC–
Krim Ljubljana, helyszín később. Au-
gusztus 10., 17 óra: Győri Audi ETO
KC– Vác, Magvassy. Augusztus 16., 17
óra: Érd–Győri Audi ETO KC, Érd. Au-
gusztus 18., 17 óra: Astrahanochka Ast-
rahan–Győri Audi ETO KC, Csehország.
Augusztus 21., 17 óra: Győri Audi ETO
KC–Britterm Veseli nad Moravou, Mag-
vassy. Augusztus 25., 17 óra: Győri Audi
ETO KC–Vardar Skopje, Magvassy.

Taroltak az olimpikonok

A háromfős váltók közül a Vasas, il-
letve a MAC futóiból álló csapatok re-
mekeltek. Az mezőnyben voltak is-
mert győri sportemberek is. Motzer
Melinda Európa-bajnok karatés a tel-
jes távot teljesítette, míg egykori eve-
zős olimpikonunk, Mitring Gábor vál-
tóban futott 9 éves kisfiával, Petivel,
aki az egész verseny legfiatalabb in-
dulója volt. 

A futsalosok is elkezdték
mérkőzéssel hangolódik a bajnok-
ságra és az UEFA Futsal Cup győri
megmérettetésére. 

A program. Július 26., 20 óra:
Rába ETO–Nové Zámky. Augusztus
6., 20 óra: Rába ETO–Haladás. Au-
gusztus 10., 20 óra: Rába ETO–
FTVS UK Bratislava. Augusztus 13.,
19 óra: Rába ETO–Tango Brno. Au-
gusztus 15., 20 óra: Rába ETO–
MFsK Nitra. 
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Szegeden rendezték meg az evezősök 133. or-
szágos bajnokságát, melyen a Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klub 75 sportolója vett részt.
A győri küldöttség nyolc arany-, tizenegy ezüst-
és hét bronzéremmel zárta a négynapos meg-
mérettetést. Kiemelkedően teljesítettek a Ré-
vész testvérek, akik a könnyűsúlyúak és a nor-
mál súlyúak között is megnyerték a felnőtt ket-
tesek versenyét. Révész Zoltán és Révész Péter
Szigeti Rolanddal kiegészülve tagja az augusz-
tusi világbajnokságon szereplő könnyűsúlyú
felnőtt nyolcasnak. 

Szurkolói ankéttal egybekötött ün-
nepségen köszöntötték a Győri
ETO FC-t, amelyen Studniczky Fe-
renc, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség (MLSZ) versenybizottságának
elnöke és Tarsoly Csaba, az MLSZ
elnökségének tagja, az ETO elnök-
tulajdonosa átadták a bronzérme-
ket a csapat tagjainak. 

Az ankéton bemutatták a klub
új játékosait, és szó esett a keret-
ben történt változásokról is. Távo-
zott Fehér Zoltán (Haladás),
Szabó Ottó, Linas Pilibaitis, Va-
lentin Babic, Nicolas Ceolin, Ji-
Paraná és George Ganugrava.
Kölcsönben játszik Zámbó
Bence (Kaposvár), Kiss Máté

szerző: vigh domonkos
fotó: speedfit

Háton, hason, esetleg csak a hajlatokban? Nem,
nem erről van szó! Konkrétan a helyszínen van a lé-
nyeg. Az ember hajlamos a legalap-
vetőbb szempontok alapján megvá-
lasztani a kilók elvesztésére vagy
éppen felszedésére szánt helyet,
mint például a távolság vagy éppen
az ár. Gondoljunk csak bele, hogy
ezek a tulajdonságok mennyire lesz-
nek számunkra hasznosak a céljaink
elérésében? Véleményem szerint ko-
rántsem, a felszereltség vagy akár az
egyéb szolgáltatások már annál in-
kább. Ezek után csak a terveink
megvalósításához legideálisabb környezetet kell
tudni kiválasztanunk. Példának okáért vegyünk egy
átlag háziasszonyt, aki szeretné leadni felesleges ki-

A Magyar Horgászról szóló sorozatunk záró részé-
ben a lap szerkesztőségének terveit mutatjuk be. 
– Napjainkban adottak a lehetőségek az utazásra,
sporttársaink élnek is a lehetőségekkel. Ehhez al-
kalmazkodva a jövőben horgászvíz-bemutató rova-
tunkat a Kárpát-medencén túl szeretnénk kiterjesz-
teni az európai országokra – tekintett a jövő felé
Szalay Ferenc főszerkesztő. – Mivel a sporthorgász
közösség egyik legfontosabb szervezeti szintje a
horgászegyesület, ezért az egyesületek és az ifjú-
ság megnyerése érdekében folytatott munkájuknak
még nagyobb nyilvánosságot szeretnénk biztosí-
tani az országos lapban. Fontosnak tartja a szer-
kesztőség  a környezetvédelmi jelleg erősítését, ami
a sporthorgászat jövőjét jelenti. Az előttünk álló idő-
szakban hangsúlyosan tervezzük feldolgozni a víz-
minőséggel, a növény- és állatvédelemmel kapcso-
latos kérdéseket. Fontosak a nevelési irányelvek, a
horgászetika naponta felmerülő kérdés, a jövőben
is az kell, hogy ma-
radjon. Előtérbe
kívánjuk helyezni a
tudatos viselke-
désre irányuló tö-
rekvéseket, így re-
ményeink szerint
példát tudunk mu-
tatni a sporthor-
gász közösség
számára. Termé-
szetesen továbbra
is számítunk olva-
sóink megtisztelő
bizalmára – zárta
szavait főszer-
kesztő.

A Magyar Horgász már a hónap első napjaiban
megvásárolható az újságárusoknál, előfizethető az
ország bármelyik postáján, a hírlapot kézbesítőknél,
valamint megrendelhető a hirlapelofizetes@pos -
ta.hu és a 80/444-444-es telefonszámon. Ajándék
előfizetés intézésére a lap szerkesztőségében van
lehetőség. Tel.: 1/331-3300. Web: www.mahor.hu. 

Bravúrgyőzelemre készülnek
(Sió fok), Windecker József (Sió-
fok), Nacsa Péter (Pápa) és
Simon András (Pápa). Visszatért
Onisor-Mihai Nicorec és Lasa
Totadze, valamint a zöld-fehérek
megvásárolták az eddig kölcsön-
ben szereplő Marek Strestiket is.
A klubhoz hat új játékos érkezett:
Lang Ádám, Lipták Zoltán, Rok
Kronaveter, Nemanja Andric,
Mihai Dina és Michal Svec. 

– Remek játékosokkal sikerült
erősítenünk – fogalmazott Pintér
Attila vezetőedző. – Próbáltuk ki-
javítani a hibákat mind támadás-
ban, mind védekezésben. Igye-
keztük beépíteni az új játékoso-
kat és összhangba hozni a csa-

patmozgásokat. Agresszívabb já-
tékot szeretnék látni, fontos,
hogy nyomást gyakoroljunk az el-
lenfeleinkre és rájuk erőltessük
akaratunkat. Több játékrend-
szert is gyakoroltunk, és már az
első fordulóban meglepetést
szeretnénk okozni, győzni aka-
runk a címvédő Debrecen ottho-
nában.

Tarsoly Csaba a hivatalos baj-
noki célkitűzésről úgy fogalma-
zott: az ETO számára mindig a
nemzetközi szereplést jelentő he-
lyezés megszerzése a cél. A csa-
pat szombaton 19 órakor Debre-
cenben kezdi meg szereplését a
2012/13-as bajnoki idényben. 

Nem mindegy, hol izzadunk!

A Magyar
Horgász jövője

Dupláztak a
Révész testvérek

lóit. Mit is vegyen figyelembe? Mai álláspont szerint
a leggyorsabb súlycsökkenést (természetes módon)
egy ideális étrend mellett történő vegyes edzés teszi
lehetővé, ami alatt egy gépes, súlyzós, valamint egy
aerob jellegű tréninget értünk. A lényege az lenne,

hogy az elégetett kalóriák mellett iz-
mainkat tónusba hozzuk, feszesít-
sük, ami további zsírkészletek elége-
tését segíti elő. Innentől kezdve irány
keresni egy olyan helyet, ami bősé-
gesen el van látva kardiogépekkel az
egyszerűbbtől (kerékpár, ellipszistré-
ner) a nehezebbekig (futópad, ergo-
méter), és könnyen kezelhető min-
den izomcsoportot megmozgató
kütyükkel. Ezen felül, ha tágas, kom-
fortos és tiszta is a hely, még több

kedvvel indul neki az ember tornázni! Várjuk szere-
tettel stúdiónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál!
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Nyerjen Fábián 
Janka-könyvet!
Fábián Janka dedikált, Virágszál című könyvét
nyerheti meg, aki velünk játszik. Nem kell mást
tenni, csak helyesen válaszolni kérdéseinkre,
mely hez segítséget ad a 13. oldalon lévő interjúnk.
1. Hány romantikus regénye jelent meg

eddig az írónőnek?
2. Mi a legújabb regényének címe?
3. Ki „A zöld macska című mese fősze-

replője?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk
augusztus 1-jéig. A lovas kalandtúrára szóló
csoportos jegyet Dénes Éva Anna nyerte.

KOS
Kedves Kos szülöttek! Ideje csele-
kedniük, de figyeljenek oda minden apró
részletre. Ha nem ezt teszik, zűrzavar ala-
kul ki önök körül. Párkapcsolatukra figyel-
jenek sokkal jobban, nem ártana leülniük
beszélgetni. 

BIKA
Pihenjenek többet, ha tudnak. Ha
lehet, utazzanak el, nyaraljanak, megér-
demlik, ha visszanéznek az elmúlt esemé-
nyekre. Kényeztessék magukat minden
jóval, ne sajnálják ezt maguktól. 

IKREK
Nagyon lelkesek, elszántak, tele
vannak energiával. Ha valami újat szeret-
nének, azt most tegyék meg, itt az ideje.
Családjuk támogatja önöket. Beszéljenek
meg minden problémát, félreértést már
az elején. 

RÁK
Ne értsenek mindent félre, inkább
beszéljék meg azokat az eseményeket, dol-
gokat, amiket nem találnak egyértelmű-
nek. Párjuk, családjuk önök mellett áll. Töl-
tekezzenek fel energiával, élvezzék a nya-
rat, pihenjenek kicsit.

OROSZLÁN
Jól gondolják át, mit szeretnének
tenni, csak eztán vágjanak bele az új dol-
gokba. Ne legyenek most hirtelenek, a
konfliktusokat rendezzék, zárják le múltju-
kat. Tervezzék meg jövőjüket, most ez a
fontosabb. 

SZŰZ
Ne aggodalmaskodjanak annyit,
nem érdemes. Eddig is jól végezték munká-
jukat, inkább erre gondoljanak. Ha tehetik,
utazzanak el, pihenjenek, töltődjenek fel,
engedjék meg maguknak a lazítást is. 

MÉRLEG
A párkapcsolatra koncentráljanak,
most ez a legfontosabb az életükben. Ha
nincs párjuk, gondolják végig, milyen el-
képzeléseik vannak leendő párjukról, és
tartsák nyitva szemüket. Ha van, gondol-
kozzanak, hogy tehetnék meg boldogabbá. 

SKORPIÓ
Menjenek, pihenjenek. Ez most
nem a tettek ideje, ne is erőltessék ezt, ne
is tervezzenek. Különben csak idegesítik
magukat, családjukat. Élvezzék a nyarat,
törődjenek magukkal többet, töltődjenek
fel, lazítsanak. 

NYILAS
Ez most a rendrakás, a tervezgetés,
a szervezkedés, összegzés ideje. Tűzzenek
ki új célokat maguk elé, gondolják végig,
milyen áldozatokat kell ezért meghozniuk,
ne legyenek most restek. 

BAK
Párkapcsolatuk most nem a legjobb,
ideje tiszta vizet önteniük a pohárba. Ösz-
szegezzék a történteket, vonják le a tanul-
ságot és lépjenek tovább. Ne hagyják, hogy
a negatív érzések önök fölé kerekedjenek,
mert hosszú ideig tart.

VÍZÖNTŐ
Már látják a fényt az alagút végén.
Látják, merre kell tovább menniük, mi a
fontos és mi nem. Látják a realitást, ne is
késlekedjenek, tegyék meg a megfelelő lé-
péseket céljaik eléréséért. Ez a cselekvés
ideje végre.

HALAK
Pihenjenek sokkal többet, ideje nya-
ralniuk. Besokalltak a munkából, és ez fe-
szültté teszi önöket. Gyűjtsenek erőt, töltőd-
jenek fel családjuk körében, rendezzék éle -
tüket. Figyeljenek jobban az étkezésre.

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 népszerű Halloween mintájára idén nyáron háromszor szervez éjszakába
nyúló programot a győri állatkert. Holnap, szombaton este tízig a vadak nap-
lemente utáni életét figyelhetik meg a látogatók, sétálva a hangulatosan
meg világított utakon. Hét órától kínál különleges programokat, látványete-
téseket és bátorságpróbákat a kert. Az idei nyár színe a fehér, újdonságként
Benett-kengurukat és albínó tigrispitonokat is láthat a közönség. Az éjszakai
programok augusztus 11-én és augusztus 31-én megismétlődnek. 

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

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


