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Részletes
tévéműsor
23–26. oldal

4. oldal Alexay Zoltán, a Szigetköz tudósa
többek közt arról beszél, hogy Győrben még a
vadkacsák is jól érzik magukat.

10–11. oldal Hiányos az életünket szabályozó jog ismerete –
mondja dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügy -
védi Kamara elnöke. Interjúnkból kiderül: a megyében jelenleg
345 aktív ügyvédet tartanak nyilván, Győrben 225 ügyvéd dolgo-
zik, és EU-jogász is praktizál városunkban. Tavaly 30-40 panasz ér-
kezett az ügyvédekre, túlnyomó részük megalapozatlan volt.

15–18. oldal Kedvcsináló, gazdagon illusztrált,
részletes program a Győri Nyár rendezvénysoro-
zatáról. Pontos időpontok, információk, előzetesek,
fotók a pénteken este koncerttel és tűzijátékkal
kezdődő eseményekről.

6. oldal A Vörös Pimpernel
1905 óta siker, előbb film és szín-
padi változat, majd a szövegíró
Nan Knighton és a zeneszerző
Frank Wildhorn jóvoltából musical
készült belőle.

29. oldal Válogatott szinten is
játszottak már együtt, a belgrádi
Universiadén Petra és Réka al-
kotta a nemzeti csapat jobbszár-
nyát. A Jakab testvérpár a foci-
ban jeleskedik.

HETIL AP

Győri sínen van a Märklin
5. oldal Kínából Győrig zakatolt a hí res
német Märklin modellvonata. A göp -
pingeni székhelyű német cég meg pró -
bálkozott a távol-keleti alkatrészgyár-
tással, ám nem volt elégedett a minő-
séggel, s Magyarország felé vette az
irányt. Nem idegen terepre érkezett, hi-
szen a Märklin Hungaria Kft. a főként
vasútmodelleket gyártó társaság eddig
is eredményes és megbecsült gyártó-
helye volt. Igaz, előfordultak kényszerű
fékezések, korábban dolgozókat is kel-
lett elbocsátaniuk, ám a telephelyet
nem számolták fel. Most pedig úgy lát-

ták, elérkezett a győri fejlesztés ideje, a
Märklin-vonatok nagyobb sebességgel
roboghatnak az itteni síneken. Európai
uniós segítséggel, 362 millió forintos
beruházással bővítésbe fogtak. A több
mint 250 millió forintos önrészt banki
hitel nélkül sikerült előteremteniük. Első
ütemben egy 1900 négyzetméteres,
kétszintes csarnokot húztak fel, ebben
kapott helyet egy új üzem, a műszaki
fejlesztés, valamint az étkező és a szo-
ciális helyiségek. A most átadott üzem-
csarnok azonban csak az első állomás,
hiszen a modellezés mellett egyre in-

kább a játékipar felé kacsingató  cég
újabb 11 ezer négyzetméteres telket
vásárolt Győrben, ahová majd újabb
gyártócsarnokot akarnak felépíteni. Az
első ütem átadó ünnepségén Wolfrad
Bachle, a győri cég ügyvezető igazga-
tója azt mondta a Győr+ munkatársá-
nak: a Rozgonyi úti telephely kiemel-
kedő szerepet játszik a vállalat élet-
ében. Újabb termékcsoportokat hoz-
nak Győrbe, ahol barátságos, inspiráló
gazdasági környezetre, megfelelő fo-
gadókészségre leltek. Különösen
nagyra értékelik a helybeli szakembe-

rek tudását, felkészültségét és elhiva-
tottságát. Nem mondta ki, de az átadó
ünnepségen több megjegyzésből is kö-
vetkeztetni lehetett arra: főleg ez utób -
bi jelent nagy versenyelőnyt a kínai
próbálkozásukkal szemben.

A beruházást a győri önkormányzat
is támogatja, hiszen rendkívül fontos az
új munkahelyek létrehozása, s a régi ál-
lások megtartása is a városnak. A beru-
házás eredményeképpen újabb 50
munkatársat tudnak foglalkoztatni. A
Märklin Hungariának egyébként váro-
sunkban félezer alkalmazottja van. 
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százalék feletti részesedést ért el a Rába
Nyrt.-ben a Nyugdíjreform és Adósság-
csökkentő Alap a társaság közelmúltban
megszerzett részvénycsomagjával. Az
alap az egykori magánnyugdíjpénztári
tagok pénztár által részvényekbe fektetett
vagyonához jutott hozzá.

10 590 millió forint kölcsönt vesz fel autóbusz-vásárlásra a
Kisalföld Volán a Magyar Fejlesztési Bank Közösségi
Közlekedésfejlesztési Hitelprogramjának keretében.
A programban a társaságnak 10 százalékos önerőt
kell biztosítani – tudta meg az MTI.

Magyar A minőségi magyar ter-
mékek vásárlására, fogyasztá-
sára hívták fel a figyelmet Győr-
ben is, csatlakozva a Köztársa-
sági Elnöki Hivatal „Vedd a ma-
gyart! Védd a magyart!” elneve-
zésű megmozdulásához.

Napóleon Nagyszabású hadijá-
tékkal emlékezett a város a napó-
leoni háborúk egyetlen a Magyar
Királyság területén vívott ütköze-
tére, a győri csatára. Győr-Kis-
megyeren 250 hagyományőrző
játszotta újra a történelmet. 

Rendőrség Lezárult a rendőr-
ség háromnapos fokozott ellen-
őrző akciója, amelyben 1224 jár-
művezetőt szondáztattak meg a
rendőrök. Közülük 12 esetben
mutatott elváltozást a készülék,
három sofőrnél büntetőfeljelen-
tést tettek.

Baráti kör A város önkormány-
zata a Győr-Szigetiek Baráti Kö-
rével és az egyházzal közösen
emlékezett pünkösd ünnepének
jelentőségére és fontosságára a
11. éve felállított Magyar Millen-
niumi Emlékkeresztnél.   

Parkoló Az Ifjúság körúti parko-
lásszabályozás első lépéseként
felfestették a hulladéktartók ki-
helyezésére szolgáló területeket.
A szabálytalan helyen hagyott
autók ugyanis sokszor akadá-
lyozták a szolgáltató munkáját.

Ifjúság Megkezdődött az Eu-
rópai Ifjúsági Parlament első
nemzetközi ifjúsági fóruma a
győri városháza dísztermében.
A 16 és 22 év közötti, nyolcvan
magyar és külföldi diák fő té-
mája a Duna Régió Stratégia,
amelyről vasárnap plenáris
vitát tartanak.

Menetrend Életbe lépett a nyári
tanszünetre érvényes menetrend
a helyi járatú buszközlekedésben.
Ennek megfelelően a tanítási na-
pokra meghirdetett járatok nem
közlekednek. Bővebb in formációk
a www.kisalfoldvolan.hu honlapon.
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Június 10.

Június 11.

Június 12.

Június 13.

Június 14.

Június 15.

Június 16.

Mintegy 8.300 általános
iskolás diák számára kez-
dődött meg a nyári szü-
net csütörtökön. A tör-
vény szerint az önkor-
mányzatoknak gondos-
kodniuk kell arról, hogy
minden településen le-
gyen nyitva ügyeletes is-
kola. Győrben ezt a szere-
pet idén a Gyárvárosi Ál-
talános Iskola és Óvoda
látja el – tudtuk meg
Papp Andrástól, a polgár-
mesteri hivatal oktatási

Kicsengettek:
megkezdődött
a vakáció

osztályának vezetőjétől.
Az iskolák már korábban
összeírták, hogy kik azok
a diákok, akiknek a szülei
igényt tartanak a napköz-
ire. A szakember szerint
viszonylag kevesen van-
nak, hiszen inkább a
nagyszülőknél helyezik el
a gyerekeket a családok.
Az óvodák csak néhány
hétre állnak le, hogy mi -
kor, arról részletesen a
www.gyorinap.hu oldalon
tájékozódhatnak.

Speciális műanyag padló exportálását kezdték meg
Ukrajnába a Graboplast Zrt. győri és tatabányai üze-
méből. A társaság ugyanis beszállítója lett a 2012-es
lengyel–ukrán rendezésű labdarúgó Európa-bajnok-
ságnak. A sportrendezvényen futó ezer új autó-
buszba a Graboplast járműipari padlóját építik be. A
megrendelt mennyiség 20 ezer négyzetméter.

EB-n a Graboplast

Ideiglenes forgalom

Motor-
kerékpár-
átvizsgálás
A baleset-megelőzés
jegyében szombaton 9
és 14 óra között ingye-
nesen elvégzik a mo-
torkerékpárok eseti
műszaki állapotfelmé-
rését a Közlekedési
Felügyelet Tatai úti te-
lephelyén. A progra-
mot a megyei rendőr-
ség és a kormányhiva-
tal szervezi.

GYÁÉV-
uszoda
A nyár folyamán gé-
pészeti felújítást vé-
geznek a GYÁÉV-uszo-
dában: megújul a vil-
lamos hálózat, kicse-
rélik a légtechnikai
eszközöket, korszerű
vízgépészeti berende-
zéseket állítanak mű-
ködésbe, és napkollek-
torokat is felszerel-
nek. A munkálatok
augusztus végére feje-
ződnek be. 

Híd utca
Közmű-rekonstruk-
ciós munkák miatt tel-
jes szélességében le-
zárták a Híd utcát. A
várhatóan június 23-ig
tartó felújítás idején
terelőútvonalon jár-
nak a buszok.

A GYŐR-SZOL Zrt. a Petz Lajos út–Bartók Béla út körfor-
galmú csomópontban és környezetében távhővezeték-
rekonstrukciós munkákat végez, emiatt  a Petz Lajos ut-
cának a Bartók Béla út–Roosevelt utca közötti szakaszát
július 4. és 15. között lezárják. A kerülő útvonalakat az ide-
iglenes forgalomirányítási rend szerint lehet igénybe
venni. A lezárás a városi tömegközlekedést nem érinti.
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Egy városlakó kétféle-
képpen viselkedhet a
rekkenő nyári hőség-
ben. Vagy vidékre me-
nekül, el a metropolisz
olvadozó aszfaltdzsun-
geléből, hogy végre a
felfrissülést jelentő víz-
parton lógathassa a
lábát, vagy marad a vá-
rosban, mert hála a
programoknak, a szí-
nes és szórakoztató
eseményeknek, a káni-
kula ellenére ott is rá-
talál a felüdülést je-
lentő oázisra. 

Szerénytelenség nél-
kül állíthatjuk, hogy a
győrieknek az elmúlt
években módjukban állt
megismerni, milyen a
nyári pezsgés, a jó han-
gulatú eseményekben
való, felfrissülést je-
lentő megmerítkezés.
A Négy Évszak Fesztivál
olyan könnyed, laza és
szórakoztató kikapcso-
lódást jelent minden
korosztály számára,
amit jól igazol vissza a
nagy érdeklődés. Június
17-én, este 9 órakor Bor-
kai Zsolt polgármester
megnyitja a Győri Nyár
eseménysorozatát. A Du-
nakapu térre tízezreket
várnak a szervezők, és
az elmúlt évek nyárnyi-
tóinak tapasztalatai
alapján nyugodt szívvel
kijelenthetjük: pénte-
ken egy gombostűt sem
lehet majd leejteni az
Első Emelet koncertje
alatt. 

Győr a színvonalas
nyári nagyrendezvé-
nyekkel bizonyította,
hogy a kánikula egy vá-
rosban sem feltétlenül
elviselhetetlen. Hogy a
forróság ellenére sem
kell elnéptelenednie a
belvárosi korzónak, ki -
üresednie a vendéglátó-
helyek teraszainak.
Lehet kellemessé, üdí-
tővé, élvezhetővé tenni
a nyarat úgy is, hogy a
belvárosban együtt van
20-30 ezer ember, akik
élvezik a zenét, táncol-
nak, és örülnek annak,
hogy valamennyien
győrinek mondhatják
magukat. 

Nem túlzás azt állí-
tani, a fesztiválokkal vá-
rosunkban íze lett a
nyárnak. Édes, kellemes
zamata, amelyért érde-
mes idén is Győrt és a
színes programokat vá-
lasztani.          

Bakács László 

A nyár íze

szerző: gy. p.
fotó: audi hungaria

Július elején teszik le Győrben az Audi új üze-
mének alapkövét. A kiemelkedő jelentőségű
fejlesztés mérföldkövének számító ese-
ményre hivatalos Orbán Viktor miniszterel-
nök is. Közben már elindult az új munkatár-
sak képzésével foglalkozó program is.

Az egykori Lite-On csarnokban
képzik az Audi új munkatársait

szerző: gy. p. 
fotó: illusztráció

A Négy Évszak Fesztivál ma esti nyár-
nyitó koncertje idején forgalmi korláto-
zások lesznek, a Kisalföld Volán pedig
ingyenes éjszakai buszjáratokat indít.

Lezárják a Dunakapu teret, ezért a 6-
os és 11-es jelzésű autóbuszjáratok tere-
lőútvonalon közlekednek. A rendőrség
ideiglenes behajtási és megállási tilal-
mat rendel el a Móricz Zsigmond rakpar-
ton a Kossuth hídtól az Újkapu útig és a
Káptalandombon 20.30 és szombat haj-
nali 1 óra között.

A 6-os autóbuszjáratok mindkét irány-
ban a Pálffy utca–Schwarzenberg utca–
Széchenyi híd–Bácsai út–Szövetség utca–
Hédervári út útvonalon közlekednek.

A 11-es autóbuszjáratok szintén
két irányban a Pálffy utca–Schwar-
zenberg utca–Széchenyi híd–Bácsai
út vonalán járnak.

Lezárások
és ingyenes
járatok
a nyárnyitó
koncert
miatt

23.30-kor és 0.30 órakor éjszakai
járatok indulnak díjmentesen a Zech-
meister utca, Klastrom szálló megálló-
helyről 901 jelzéssel az 1-es autóbusz
útvonalán Újvárosba, majd Szigeten
keresztül Pinnyédre. A virágpiactól 907
jelzéssel a Mester utcán közlekedik
busz, majd a 7-es járat útvonalán Sza-
badhegyre, a Templom utca után to-
vább Kismegyerre, illetve 917 jelzéssel

a 17-es busz útvonalán, Adyvároson át
a Zöld utcába. A Teleki László utca,
színház megállóhelyről 906 jelzéssel
Sárás–Kisbácsa–Bácsa–Révfalu útvo-
nalon; 922 jelzéssel a 22-es busz útvo-
nalán, Marcalvároson keresztül Ménfő-
csanakra, gyirmóti betéréssel; 931 jel-
zéssel Gyárváros és Likócs érintésével
Győrszentiván, Kálmán Imre útra, ho-
moksori betéréssel.

Tavaly szeptember 23-án a magyar kormányfő Ru-
pert Stadlerrel, az Audi AG igazgatótanácsának el-
nökével közösen jelentette be a Parlamentben, hogy
a német autóipari vállalat 2013 végéig mintegy 900
millió eurót (252 milliárd forint) fektet a járműgyártás
bővítésébe, ezzel 1800 új munkahelyet létesítve
Győrben. A magyar kormány 11,2 milliárd forintos ál-
lami támogatást ad a beruházáshoz, amelynek július
eleji alapkőletételére – sajtóértesülések szerint –
Orbán Viktor is hivatalos.

Közben az Audi Hungaria ügyvezetése a na-
pokban szimbolikus zászlófelvonással indította el
az új munkatársak képzési projektjét. A gyárterü-
let közelében bérelt egykori Lite-On csarnokban
kialakított projekt- és tréningcenterben egy tető
alá kerül a leendő kollégák kiválasztása, valamint
az új és jelenlegi munkatársak képzése is. Az épü-
let felszerelése folyamatosan zajlik a szükséges
eszközökkel. Itt történnek majd az új munkatár-
sak alapozó képzései, a Lean-ismeretek és a fo-
lyamatorientált oktatások, valamint az új jármű -
gyárhoz kapcsolódó gyakorlati képzések is. Utób-
biak részeként a robotgépek kezelését, a karosz -
szériaépítést, a fényezési technikákat, továbbá a
mechatronikai és elektronikai ismereteket sajátít-
hatják el az új dolgozók. Az Audi Akadémia által
üzemeltetett épület mérnöki és projektirodáknak
is helyet ad majd. 
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

A jó
természet-
fotós
A számos kiállítást
maga mögött tudó
természetfotós sze-
rint egy jó fénykép
elkészítéséhez szak-
tudás, megfelelő
technika, türelem és
nagy adag szerencse
szükséges. Persze
Alexay Zoltán hozzá-
teszi azt is, ismerni
kell a természetet, az
állatoknál tudni,
hogy hogyan visel-
kednek az egyes
fajok, melyiket
mikor és hol kell ke-
resni, a növényeknél
pedig, hogy mely
életszakaszban lehet-
nek. Madarat, vadat
fotózni általában
hosszú fókuszú opti-
kával kell, virágot
pedig inkább a közel-
fotóra alkalmas mak-
rooptikákkal. „Ren-
geteg kilométert
meg kell tenni, mire
az ember lencse-
végre tud kapni egy
értékes jelenetet, hi-
szen itt nincs beállí-
tott kép. Így mond-
hatjuk, nemcsak a
vadász vagy a halász,
hanem a természet-
fotós is a szerencse
fia.” Alexay Zoltán
ugyanakkor felhívja
a figyelmet arra is,
nem szabad minden-
áron a sikerességre
törekedni, mert
azzal sok kárt lehet
okozni. Vannak bizo-
nyos etikai normák,
amiket itt is be kell
tartani, akárcsak az
élet többi területén.

A Szigetköz
tudósa
Alexay Zoltán legin-
kább a Szigetközben
szeret fotózni, 1972
óta jár oda. Ilyenkor
nemcsak fényképe-
zőgépét, hanem jegy-
zetfüzetét is mindig
magával viszi, hiszen
a látottak szakmailag
is izgatják. A terüle-
tet olyannyira megis-
merte, hogy eddig
négy könyve jelent
meg róla: két tájmo-
nográfia, egy album,
és egy gyerekeknek
írt kötet, amelynek
társszerzője. „A táj-
ban élő emberrel,
egykori életükkel,
mesterségeikkel is
megismerkedtem. Az
ember alakítja a
tájat, a táj pedig meg-
határozza az ember
sorsát, sőt, szellemi
kultúráját is.”

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

– Fél évszázad alatt több ezer embert
oktattam Győrben, nehéz úgy végig-
mennem az utcán, hogy ne fussak
össze valamelyik egykori tanítványom-
mal, így aztán elég hosszúra nyúlik a
Baross út – jelzi az ötven éve, 24 éve-
sen Győrbe került dr. Alexay Zoltán,
hogy hány szállal kötődik a kisalföldi
megyeszékhelyhez. Pápán született,
majd Szegeden diplomázott biológia–
földrajz szakon, ezután került a Ka-

Aranyparti találkozás
a természet követével

zinczy-gimnáziumba tanítani, ahova
egy rövid kitérő után – megyei termé-
szettudományi szaktitkárként tevé-
kenykedett – a biológia-kémia szakos
osztályok indulásakor került vissza. Ez
idő tájt kezdett szakmai cikkeket írni,
és vette meg első fényképezőgépét,
hogy aztán elismert természetfotóssá
is váljon. Az 1993-ban a Széchenyi-
egyetem jogelődjén megalakult kör-
nyezetmérnöki tanszéken ma is oktat.

– Itt tanulják meg a leendő környezet-
mérnökök, hogy minden mindennel ösz-
szefügg. Ha bárhol bármilyen beavatko-
zás történik a rendszerbe, annak kiter-
jedt hatása van. A természetvédelem fel-
adata a veszélyeztetett fajok megvédése
és az élőhelyek megóvása. 

Bár természetfotósként elsősorban
a városon kívüli területek izgatják, min-
dig odafigyelt a Győrben zajló változá-
sokra is. 

– Rendkívül sokat változott a városkép
az elmúlt évtizedekben. A fiatalok már
nem tudhatják például, hogy a Szent Ist-
ván út folytatásában, Abda felé, ahol
most a Rába-híd van, régen nem átkelő,
hanem a Zöldfa nevű kisvendéglő volt és
régi földszintes házak, ugyanúgy, mint a
megyeháza épületének a helyén.

A tanár úr szívesen emlékszik vissza
a Duna-parti csónakházak egykor
nyüzsgő életére is, amikor délutánon-
ként csónakot bérelt, és elevezett Újfa-

luig. Az Aranypart ma már nemcsak őt
vonzza, hanem az általa nagyon értel-
mes állatoknak tartott vadkacsákat is,
amelyek az utóbbi 15 évben beszoktak
a városba. Ki tudja, talán ez is jelzi,
hogy Győr mennyire élhető város. 

– A kacsák hihetetlen életrevalóak, ők
a jövő madarai, tökéletesen urbanizálód-
tak. Rájöttek, hogy itt a vizek környékén
olyan élőhelyet találhatnak, amely lehe-
tőséget nyújt a letelepedésre. Itt nem va-
dásszák őket, megszokták az embert,
természetes ellenségük alig van, talán
csak a kóbor kutyák és macskák. Felfe-
dezték, hogy itt nemhogy nem bántják,
de még etetik is őket, hiszen a fiatalok
gyakran hoznak nekik kenyeret, zsemlét.
Ez egyébként azért is jó, mert a strandra
vagy az itteni játszótérre jövő gyerekek ta-
lálkoznak az élővilággal, a természettel.
Nem sok olyan nagyváros van, ahol lehe-
tősége nyílik a madaraknak és az embe -
 reknek ilyen közvetlen kapcsolatba ke-
rülni egymással.

A természetvédelem területén vég-
zett munkájáért 2008-ban a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt-
jével kitüntetett, Pro Urbe-díjas tanár,
természetfotós révfalui otthonában is
igyekezett olyan miliőt kialakítani, ahol
lágy szárú növényei és cserjéi között la-
kóhelyet találhatnak a feketerigók, de
ahogy Alexay Zoltán mondja, a fészek -
odúban kékcinege is költött már. 

A vadkacsák
az utóbbi tizenöt
évben beszok-
tak a városba



2011. június 17. / + / 5

A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Újabb, németországi anyaválla-
lattal rendelkező cég tekinti
Győrt második otthonának – leg-
alábbis erre következtethetünk
abból, hogy a Märklin Hungária
Kft. új épületszárnyának múlt
heti átadóján már a következő
fejlesztéseket vetítették előre a
vállalat vezetői.

Magyarországon a sikeresen érettségi-
zők jutalmat kapnak – utalt a vasútmo-
delleket és terepasztal-kiegészítőket
gyártó, Rozgonyi úti székhelyű cég ko-
rára és az új szárny megépülését se-
gítő tényezőkre az épület ünnepélyes
átadásán Kovács Gábor üzemvezető.
Az 1900 négyzetméteres, kétszintes

Sínen vannak: Kína helyett
Győrben fejleszt a Märklin

csarnok ugyanis felfogható egyfajta ju-
talomnak, hiszen az részben európai
uniós és állami forrásból valósult meg,
de felfogható akár a sors ajándékának
is, hiszen a 362 millió forintos beruhá-
zás több mint 250 milliós önrészét
banki hitel nélkül sikerült előteremte-
nie a két éve még kérdéses jövőjű cég-
nek. 2009-ben ugyanis korántsem ha-
ladt megnyugtató síneken a világhírű
márka magyarországi leányvállalatá-
nak akkor 150 éves német mozdonya.
A göppingeni anyacég – maradva a ké-
zenfekvő hasonlatnál – kisiklott, csőd-
védelmet kért. A nehéz helyzetben a
Märklin-gyárakból világszerte 400 dol-
gozót bocsátottak el, a leépítések
Győrben mintegy 150 embert érintet-
tek, ők nagyobb részben kölcsönzött,
kisebb arányban határozott idejű szer-
ződéses munkatársak voltak. Wolfrad
Bächle, a kisalföldi gyár ügyvezető
igazgatója akkor optimistán nyilatko-
zott a megyei napilapnak: a termelést
nem kellett leállítaniuk, így azzal szá-
molt, hogy először stabilizálni, utána
pedig bővíteni is tudják a gyártókapa-
citást. Az új épületszárnyra tekintve, és
ismerve a kiszállítások növekedő ten-
denciáját – 2010-ben 15 százalékkal,
idén pedig várhatóan 10 százalékkal
értékesítenek többet a modellekből az
előző évhez képest –, mondhatjuk, jól
kalkulált. Ő is, és az anyavállalat vezetői
is két dologra alapoztak: a hajdan ba-
bakonyhák készítésével kezdő Theo-
dor Friedrich Wilhelm Märklintől ka-
pott névre, és a német, valamint a ma-
gyar munkatársak hozzáértésére, szor-
galmára. Az utóbbi két évben végzett

munka, ahogy a baden-württembergi
hazájú vállalat igazgatótanácsának el-
nöke fogalmazott, semmiképpen sem
nevezhető tipikusnak a csődeljárás
alatt lévő cégek között. A göppingeni
romokon megálmodott vízióból szüle-
tett stratégiai terv a győri telephellyel
már nemcsak gyártó-, hanem fejlesz -
tő-, tervezőüzemként is számolt, ahova
a távol-keleti partnerekben való csaló-
dottság – sem a termékek mennyi-
sége, sem a minősége nem éri utol a
magyart – miatt áttelepítették az eddig
Kínában előállított alkatrészek gyártá-
sát. A most átadott üzemcsarnok
pedig csak az első lépés, hiszen a mo-
dellezés mellett egyre inkább a játék-
ipar felé is kacsintgató cég újabb 11
ezer négyzetméteres telket vásárolt
Győrben, ahova gyártócsarnokot ter-
veznek. Azaz – ahogy valaki az átadó
ünnepségen fogalmazott – az élet az
érettségivel nem zárult le, a nagy kihí-
vások még csak ezután jönnek.

Újabb, tizen-
egyezer négy-
zetméteres
telket vettek

A győri önkormányzatnak
fontos, hogy az évente 9
milliárd forint forgalmú
cég tovább bővüljön és új
munkahelyeket teremtsen,
ezért is segítették támoga-
tói nyilatkozattal a most át-
adott, fél év alatt elkészült
épülettel kapcsolatos pályá-
zat elnyerését. A kétszintes,
új szárny földszintjén egy
600 négyzetméteres sze-
relde, étkező, szociális helyi-
ségek, a felső szinten pedig
a konstruktőröket kiszol-
gáló, nagy légterű irodák, a
technológiai és a minőség-
biztosítási részleg kapott
helyet. A beruházás eredmé-
nyeként ötven új munkatár-
sat foglalkoztathat a Märk-
lin Hungária Kft., amely-
nek így mintegy félezer al-
kalmazottja van, további
százan pedig kölcsöndolgo-
zóként vesznek részt a
munkában. 

Nem elhanyagolható
jelentősége a csarnoknak
az sem, hogy ezzel 80 dol-
gozót vissza tudtak he-
lyezni az üzem területére,
ők eddig bérelt csarnok-
ban gyártották a síneket
és a váltókat. 

Wolfrad Bächle, a győri
cég ügyvezető igazgatója
szerint a vállalatcsoport ki-
szállításainak 60 százalé-
kát adó Rozgonyi úti telep-
hely a jövőben is kiemel-
kedő szerepet tölt be a
Märklin növekedésében.
A folyamatos beruházások-
hoz – még az idén újabb
fejlesztések várhatók a
szerszámüzemben, a festő-
üzemben, valamint a fröcs-
csöntőüzemben is –, újabb
termékek és termékcso-
portok Győrbe helyezésé-
hez barátságos gazdasági
környezetet kínál a kisal-
földi megyeszékhely. Leg-
alább ennyire számít az itt
található minőségi mun-
kaerő is, amelyre alapozva
2014-ig egy 6,5 millió euró
értékű gyártócsarnok fel-
építését tervezik a vasút-
modell világmárka üzleti
követei. Az ehhez szüksé-
ges 11 ezer négyzetméteres
telek tavaly év végén már
a győri cég tulajdonába ke-
rült, az ide tervezett épü-
letben új fröccsöntő- és
festőüzem, valamint be-
mutatóterem is lesz. A be-
fektetéssel további 100-150
új munkahely teremtőd-
het a kerti vasútban,
minia tűr mozdonyokban
és vasúti kocsikban is erős
cégnél, amelynek fő célcso-
portjai a német, osztrák,
svájci és amerikai gyűjtők.

Újabb munka-
helyek
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Orczy Emma bárónő kalandregénye, A Vörös
Pimpernel 1905 óta siker, előbb film és szín-
padi változat, majd a szövegíró Nan Knighton
és a zeneszerző Frank Wildhorn jóvoltából mu-
sical készült belőle. A Broadway közönsége
1991-ben tapsolhatott először a francia forra-
dalom idején játszódó, szenvedélyes és szóra-
koztató történetnek, a Győri Nemzeti Színház
színpadán holnap, június 18-án, este 7 órakor
mutatkozik be a darab magyar változata, Mol-
nár László rendezésében.   

Délelőtt tíz óra van, a színházi büfé egyik kevésbé forgal-
mas zugába húzódunk Molnár Ágnessel, aki a nap har-
madik kávéjával a kezében azt mondja, korán van még,
az énekeseknek három óra előtt nem lenne szabad pró-
bálniuk. A Marguerite szerepét Koós Rékával párban ját-
szó Molnár Ágnes A társulat című produkcióban tűnt fel,
a jubileumi István, a király előadásban Koppány felesé-
gét, Boglárkát és a táltosasszonyt alakította. A fiatal éne-
kesnő elvégezte a Pesti Magyar Színház színiakadémi-
áját, tagja volt a Rock és Musical Színház társulatának,
jelenleg Kecskeméten A nyomorultakban játszik. A győri

Látványos csata
Kismegyeren

Több mint másfél ezer érdeklődő
tekintette meg a kismegyeri tör-
ténelmi lovas és hadijátékokat. Az
emlékműnél Simon Róbert Balázs
alpolgármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője beszédében
kiemel te:  a legújabb hadtörténeti
kutatások azt bizonyítják, hogy
nem szabad méltatlanul meg-
ítélni a korabeli eseményeket, hi-
szen elődeink hősiesen helytáll-
tak a többszörös francia túlerővel
szemben. A  program zárásaként
hagyományőrzők játszották újra a
csatát.

A Vörös Pimpernel
meghallgatásra Koós Réka ajánlotta be, azt mondja, a
sors intézte úgy, hogy együtt, egymást váltva lehetnek
A Vörös Pimpernel női főszereplői.

Az ügyelő színpadra hívja a színészeket, csendese-
dik a büfé, Molnár Ágnes is megissza utolsó korty ká-
véját és átadja helyét Molnár Lászlónak, aki nem csak
rendezője, egyik főszereplője is a darabnak. A szeme
mosolyog, azt mondja, profi előadás készül. A darab
zeneszerzőjét a világ öt legjobb musicalszerzője között
tartják számon, a darab, ahol játszották, óriási sikerrel
futott. Ilyen pergő, filmszerű előadás még soha nem
volt a győri színpadon. Hatvan szereplő, húsz szín, tánc-
kar, zenészek, fantasztikus díszletek és jelmezek. A
darab nyolc hét alatt készült el, napi több próbával, s
Európa bármely színpadán megállja a helyét. Molnár
László azt is elárulja, tárgyalásokat folytatnak egy mün-
cheni vendégszereplésről, ahol várhatóan jövő tavasz-
szal, angolul mutatják be A Vörös Pimpernelt.

A színház új vezetése elhatározta, az elkövetkezendő
években olyan zenés előadásokat állítanak színpadra,
amelyek hazánkban még ismeretlenek, s érdeklődésre
tarthatnak számot más európai városokban is. Többek
között a Jekyll és Hyde, valamint a Mamma Mia, az
ABBA együttes számaiból készült musical a jelölt. Előbb
azonban A Vörös Pimpernel szombati előpremierje kö-
vetkezik olyan színészekkel, mint Bot Gábor, Koós Réka,
Molnár Ágnes, Vincze Gábor Péter, Nagy Balázs, Ja-
nisch Éva, Mohácsi Attila, P. Petőcz András, s tegyük
hozzá: Chauvelin szerepében Molnár László. 

Tárgyalnak
egy müncheni
vendég-
szereplésről



2011. június 17. / + / 7

SZAKÁCSKLUB  GASZTRONÓMIA

Dióhéjban 

Suga Péter a sárospataki
Bodrog Hotelben kezdte
pályafutását, s egy mis-
kolci orvos közbenjárá-
sára lett a nyolcvanas
években sokadik fényko-
rát élő Gundel csapatá-
nak tagja. Az elit étte-
rem jó iskola volt, de a
versenyekhez, a nemzet-
közi szerepléshez szük-
séges anyagiakat bala-
toni szezonmunkákkal
és a hegyeshalmi Határ
étteremben eltöltött hét
évével teremtette elő.
Közel húsz éve érkezett
Győrbe a Patio konyha-
főnökeként. Hat gyer-
mek édesapja, a Győri
Szakácsklub alapítója,
szakmájának világbaj-
noka, olimpiai ezüstér-
mese, a nádorvárosi spa-
nyol étterem, a Tio Pepe
bérlője. 

Hozzávalók:
Kisütött palacsinta öt darab, melyek-
nek masszájába zöldfűszereket keve-
rünk, kacsamáj 25 dkg, baconsza-
lonna 8 dkg, vöröshagyma 8 dkg. Fű-
szerek: majoranna, bors frissen őrölve,
só. A kacsaleveshez aprólék, vegyes
zöldségek, paradicsompüré, vörösbor,
pici narancshéj, fahéj, szegfűszeg.

Elkészítés: 
Szokásos palacsintamasszát készítünk,
melyet sóval, snidlinggel, petrezselyem-
mel, esetleg kakukkfűvel ízesítünk. Vé-
kony palacsintákat sütünk belőle.

Kevés zsiradékban vöröshagymát
dinsztelünk, rátesszük a kacsamájat és
a fűszereket. Rövid ideig pirítjuk, de
ügyeljünk rá, hogy rózsaszín, szaftos ma-
radjon. A kihűlt májat finomra vágjuk
vagy daráljuk, esetleg botmixerrel kré-
mesítjük. Ha szükséges, adjunk hozzá
zsiradékot (vajat, kacsazsírt, sertészsírt),
hogy ne legyen száraz. A palacsinta töl-
téséhez egy kávéscsészét hívjunk segít-
ségül, ebbe helyezzük a palacsintát,

Kacsamájas
palacsinta,
kacsalevesben
tálalva

majd a tölteléket. Visszahajtva a pala-
csinták széleit a fölösleget levágjuk.

A leveshez a kacsaaprólékot és a
zöldséget pirítsuk meg, majd a szár-
nyasalaplével, esetleg leveskockás lével
felengedve főzzük levessé. A kacsaerő-
leves titka a lassú főzésben és a kelet-
kező hab gondos eltávolításában rejlik.
Hozzáadjuk a bort és az illatos fűszere-
ket, de ügyeljünk arra, hogy az aromák
ne vetekedjenek az almalevesével. Kö-
rülbelül 3,5-4 órán keresztül főzzük. A
tűzhelyről levéve pihenni hagyjuk, majd
konyharuhán át leszűrjük.

Tálalás előtt fél órával a palacsintákat
sütőben melegítsük meg, ugyanis mik-
róban hajlamosak felrobbanni. A pala-
csintát ne szárítsuk ki, a májas töltelék
igen érzékeny. A leszűrt leves ízeit  beál-
lítjuk borral, esetleg sóval. Mélytányérba
helyezzük a palacsintákat, körülöntjük a
kacsalevessel. A képen látható sárga-
répa a palacsinta tetején hibrid fajta, lila
keresztezés, de a hétköznapi sárgarépa
is tökéletesen megállja a helyét. Friss tur-
bolyával koronázzuk meg a fogást.   

Suga Péter,
június séfje

Reform a konyhában 
szerző: gaál józsef 
fotó: o. jakócs péter

Az évszázad séfjeként, a német
konyha megújítójaként emlegetett
Eckart Witzigmann három évvel ez-
előtt, a Gundelben kóstolta meg a Ha-
gyomány és Evolúció Szakácsverseny
győzteseinek főztjét. Elégedett volt,
azt mondta, a magyar konyha elindult
a reform útján, amit nem könnyű, de
érdemes végigjárni. A szakácsművé-
szetnek többet kell jelentenie az em-
berek számára, mint egy nagy tál
finom pörkölt, vagy egy jókora darab
kirántott hús.   

Suga Péter világbajnok és olimpiai
ezüstérmes séfünk ezen a hazai verse-
nyen is ott volt a győztesek között, s

máig a reformok híve maradt. Azt vallja,
a ránk jellemző fűszereket, ízeket meg-
tartva, a korszerű technológiák alkal-
mazásával lehetünk sikeresek és bol-
dogok. A változáshoz szükséges eszkö-
zök, eljárások, alapanyagok ma már a
profik és a háziasszonyok számára
egyaránt elérhetőek, így jogosan biztat
használatukra a Győr Plusz Szakács-
klub rovata.

A hónap séfje a harmadik héten a
kacsalevesben tálalt kacsamájas pala-
csintáját ajánlja figyelmünkbe, mellé
egzotikus társként az intelligens savak-
kal és virágos aromákkal bíró Bock-
féle, 2006-os pinot noirt. Az élet hosz-
szabb annál, hogy minden kacsát
sütve együnk meg, s túl rövid ahhoz,
hogy rossz borokat igyunk. 
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KÖZSZOLGÁK  INGATLAN

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Elosztották szerdán, hogy az árusok
hol kapnak helyet a Dunakapu tér fel-
újítása miatt ideiglenes helyszínre köl-
tözött piacon. A kereskedők meg -
egyez  tek egymás között a standok po-
zícióiról, a konszenzus alapja a ko-
rábbi Dunakapu téri kiosztás volt. Az
Árkád melletti területen való árusí-
tásra már szin te az összes korábbi pi-
acos bejelentkezett.

Somogyi Róbert, a GYŐR-SZOL in-
gatlangazdálkodási igazgatója el -
mond  ta, a tavasz folyamán elvégezték
az áthelyezés előkészítő munkáit. Elő-
ször a lehetséges területeket mérték
fel, majd a kereskedők képviselőivel
egyeztettek és az érdekvédelmi szerve-
zetekkel konzultáltak.

A piac bérleti díjai a Dunakapu téri-
hez képest nem változnak.

Elosztották a piaci helyeket

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

A kormány által bejelentett ott-
honvédelmi akcióterv szerint jú-
lius 1. és október 1-je között a 30
millió forintnál nagyobb értékű in-
gatlanok és 20 milliónál nagyobb
hitelösszegek esetében lehet az
ingatlanok árverezését megkez-
deni. Az ingatlanközvetítők felmé-
rései szerint a legtöbb ilyen, nagy
értékű épület Pest és Győr-
Moson-Sopron megyében talál-
ható. Értékesítésük a pangó in-
gatlanpiac miatt csak mélyen
áron alul lehetséges, a hitelszak -
értők szerint azonban mégsem
azok az adósok vannak a legna-
gyobb bajban, akik bedőltek a
több tízmilliós hitelekkel.          

„Vannak sokan, akik árverésen
vesznek ingatlanokat, illetve erre
az iparágra ráálltak, de általában
ők is alacsonyabb értékhatárig,
tehát 20 millióig bezárólag vesz-
nek ingatlanokat” – mondja Mol-
nár Kristóf győri ingatlanszakértő.  

Győrben és környékén 100-
150 olyan, 30 millió forintnál na-
gyobb értékű ingatlan található,
amelyet többnyire a tartozásai
miatt eladna a tulajdonosa.
Ugyan a hirdetések hónapok óta
kinn vannak – pl. nagy értékű in-
gatlanból kisebbe költöznék… –,
vásárló csak elvétve akad.  

„Azok, akik 30 millió forint fe-
lett vettek ingatlanokat, pénzügyi-
leg képzettebbek, hiszen meg
tudták engedni maguknak a 20

„Nagy értékű ingatlanból
kisebbe költöznék…”

millió forint feletti hitelt, és a na-
gyobb értékű ingatlant. Ők ha
bajba kerültek, jobban, gyorsab-
ban ki tudták az ilyen pénzügyi ne-
hézségből verekedni magukat,
úgyhogy általában nem ők kerül-
nek pénzügyi nehézségbe, ha -
nem azok a kis keresetű, alacso-
nyabb értékű ingatlant vásárlók,
akik a hitelfelvételhez a fedezetet
is csak nehézségek árán tudták
felmutatni” – így Molnár Kristóf.   

A moratóriumok feloldásával a
hitelezőknek lehetősége nyílik a
30 millió forintos forgalmi értéket
meghaladó lakóingatlanok teljes
és azonnali értékesítésére is. 

„A bankok is örülnek, ha lezár-
ják az ilyen ügyleteket, hiszen
ezekre céltartalékot kellett ké-
pezni. Ha egy ilyen ügyet lezártak,
és bizonyos összegű pénz a tarto-
zásból befolyt, akkor a céltartalék
is feloldható” – fogalmaz Peczár
László győri hitelszakértő.  

A 30 milliós küszöböt megha-
ladó ingatlanok aránya mintegy 8%
a teljes problémás állományon
belül, azaz megközelítőleg 7.200
darab. A hitelintézetek megtehetik,
hogy elárasztják velük a piacot,

gyengítve ezzel a pozícióikat, de az
értékesítés így sem lesz egyszerű.   

„Akkor lehet minél kedvezőbben
menekülni egy ilyen ingatlanból,
hogyha a piac olyan, ami egy eladó-
nak kedvező. Mikor kedvező a piac?
Ha erősebb a vételi, mint az eladói
oldal. Nagyobb a kereslet, mint a kí-
nálat, de ma ezt nem mondhatjuk
el” – teszi hozzá Peczár László, és
ez a megállapítás nem csak a győri
vagy környéki körülményekre, de
országosan is igaz.  

A bírósági végrehajtók figyelmét
egyelőre a nagy értékű ingatlanok
elkerülik. A július elsejével feloldódó
kilakoltatási moratórium kapcsán
azonban nekik is több a munkájuk.   

„Körülbelül 125 esetben kell ki-
ürítést foganatosítani azoknál az
ingatlanoknál, ahol a végrehajtó
elárverezte az ingatlant, és mint -
egy 150 esetben, ahol a pénzinté-
zet az ingatlant valamilyen módon
megszerezte, és a bank által meg-
szerzett ingatlannál egyéb tulaj-
donost kell birtokba helyezni” –
így Császti Ferenc, a Magyar Bíró-
sági Végrehajtó Kamara ügyve-
zető alelnöke. 

Mivel pontos információk nin-
csenek arról, hogy a nem fizető,
nagy értékű lakások jobbára vidéki
házak, vagy nagyobb városi tégla -
lakások, esetleg újszerű, modern
otthonok, nem lehet biztosan meg-
határozni azt sem, hogy ezeknek a
lakásoknak a dömpingszerű kíná-
lata hogyan érinti majd az új la-
kások piacát – vélik az általunk
megkérdezett győri szakértők.

Sok nagy
értékű épület
van Győrben
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HIRDETÉS  KÖZSZOLGÁK

szerző: pannon-víz 
fotó: nemes zoltán

Rekordot állított fel június nyol-
cadikán Magyarország. A hazai
vízszolgáltatók egy sor sztár se-
gítségével több mint 35 ezer em-
bert vettek rá arra, hogy egy idő-
ben csapvizet igyanak.  

Az ország két tucat városában, pont-
ban délután kettőkor kortyoltak bele
poharukba a rekorderek, akik ezzel egy
életre beírták magukat a legek Guin-
ness-könyvébe. Talán ennél is fonto-
sabb, amit a többnyire fiatal közönség
a környezetért és az egészségért tett.
A hazai csapvíz kiváló minőségű, tartal-
mazza mindazokat az ásványi anyago-
kat, amelyekre szükségünk van. Palac-
kozni sem kell, így környezetszennye-

SZERETED, HA A DOLGOK
GYORSAN MENNEK? NYISS
OTP JUNIOR BANKSZÁMLÁT
A NETEN ÉS MENJ EL
MOZIBA, A JEGYET MOST
TÔLÜNK KAPOD.

A tájékoztatás nem teljes körû, ezért az ajánlat részletes
feltételeirôl érdeklôdj az  OTP Bank fiókjaiban és a honlapon
közzétett üzletszabályzatból és hirdetménybôl.

Online számla- és kártya-
igényléshez ugorj be
a www.otpjunior.hu oldalra.

Az akció idôtartama:
2011. május 16–október 2.

Diákigazolvány kép

Bankszámla

Albérlet

Csocsótudás

Kávé

MINDEN MEGVAN
MÁR A TOVÁBB-
TANULÁSHOZ?

Vízivók a rekordok
könyvében 

zés nélkül jut el a fogyasztóhoz. A világ-
ban évente 178 millió liter kőolajat
használnak fel azért, hogy előállítsanak
144 milliárd műanyag flakont. Ezek
szállítása is szennyezi a környezetet,
nem beszélve arról, hogy fél évezred
kell egyetlen műanyag palack lebomlá-
sához. 

Hazánk kiemelkedően jó adottsá-
gokkal rendelkezik, a felszín alatti víz-
készletek utánpótlása évente kétmilli-
árd köbméter. Ennyiből az egész Bala-
ton-medret fel lehetne tölteni. Ez nem
csak, hogy bőségesen elegendő az or-
szág lakosságának, de még fölösleg is
képződik, vagyis a bolygónkon egyre
súlyosabbá váló ivóvízhiány megoldá-
sában oroszlánrészt vállalhatunk. Külö-
nösen igaz ez annak ismeretében,
hogy a hazai vezetékes vizek kifejezet-
ten biztonságosak. Az évi sok százezer
átvizsgált minta igazolja, hogy a fo-
gyasztókhoz csak kiváló minőségű,
tiszta, egészséges víz jut el, a csapvíz
az egyik legszigorúbban ellenőrzött
élelmiszerünk. 

A múlt heti akció szervezői a na-
pokban küldik el Guinness World Re-
cords londoni központjába a kísérletet
igazoló regisztrációs lapokat, hogy ez
alapján hitelesíthessék a csúcsot. A
végeredményre tehát még egy keve-
set várni kell, de a számok magukért
beszélnek. Hazánkban június 8-án 14
órakor több mint 35 ezren ittak együtt
egy-egy pohár csapvizet. Győr 4 ezer
147 résztvevővel járult hozzá a világ-
rekordhoz. 

A hazai
vezetékes vizek
kifejezetten
biztonságosak
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szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Az állampolgárok jogismerete a sajtó, a
média és az internet jóvoltából jobb a koráb-
biaknál, egy-egy konkrét ügyben viszonylag
tájékozottak az emberek, hiszen utánanéz-
nek a keresőprogramok segítségével, ám a
mindennapi életüket szabályozó jogszabá-
lyokkal nem nagyon vannak tisztában –
osztja meg tapasztalatait dr. Havasi Dezső,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Ka-
mara elnöke.  

Elnök úr, kezdjük a számokkal. Hány ügyvéd
praktizál városunkban?

A megyében jelenleg 345 aktív ügyvédet tar-
tunk nyilván, ezzel a hetedik helyet foglaljuk el az
országos sorrendben. Tartós betegség vagy az
ügyvédi hivatással összeegyeztethetetlen közszol-
gálati beosztás miatt 37-en szüneteltetik praxisu-
kat. Győrben 225 kolléga dolgozik. Összesen
nyolcvankét jelöltet foglalkoztatunk. Az ügyvédi kar
fölkészült tagjai közül sokan szakosodtak egyik
vagy másik területre, tehát minden ügyben van
szakember a városban. Érdekességként említem,
hogy EU-jogász  is praktizál Győrben.

Mi az EU-jogász szerepe?
Vannak olyan országok, amelyek korábban

ügyvédi monopóliumokat alakítottak ki, azért, hogy
például  magyar ügyvéd ne járhasson el Ausztriában,
Németországban. Az Európai Közösség viszont lehe-
tővé tette ezt a gyakorlatot. Az lehet EU-jogász, aki
az adott ország nyelvét és jogrendszerét kitűnően is-
meri, saját országában ügyvédi regisztrációval bír, s
egy uniós ország kamarájánál is regisztrálja magát.
Egy ott honos ügyvéddel együttműködve, három év
gyakorlat után kérheti, hogy az adott országban is ön-
álló ügyvédi szerepet töltsön be. Nálunk egy Magyar-
országon diplomát, Pozsonyban ügyvédi bejegyzést
szerzett szlovák–magyar állampolgárságú kolléga élt
ezzel a lehetőséggel.  

Honnan tudhatják meg az emberek, hogy
melyik ügyben melyik ügyvédhez érdemes for-
dulniuk, ki az adott terület legjobb szakértője?

Az ügyvéd továbbra is csak korlátozottan reklá-
mozhatja magát, ahol irodája címét, főbb szakmai
tevékenységi területeit közölheti. Az állampolgárok
leggyakrabban a kamarát hívják tanácsért. Ilyenkor
mi etikai okokból mindig több ügyvédet javasolunk.
Honlapunkon egyébként megtalálható tagjaink lis-
tája, de az elérhetőségen kívül más adat, például
nyelvtudás nem szerepel. Az ügyvédek közül sokan
rendelkeznek saját honlappal, ám ott sem szabad
mondjuk az óradíjat közzétenni, vagy referencialis-
tát közölni.

Mi a tapasztalata, milyen szinten áll a pol-
gárok jogismerete?

Egyre többen rendelkeznek félinformációval.
Saját gondjaikat, konfliktusaikat beütik az interne-
tes keresőbe, s nagyon sok ismeretet szereznek
onnan. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy szakértelem
nélkül alkalmazni, s mindig értelmezni is tudják az
ott olvasottakat, de felkészültebbek, tájékozottab-
bak lesznek általa. Sajnálatosnak tartom viszont,
hogy a mindennapi életüket szabályozó jogszabá-
lyokkal nincsenek tisztában. Példaként említhetem,
hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendelke-
zéseket igen hiányosan ismerik az emberek, ezért
könnyen becsaphatók.  

Elnök úr, milyen a fegyelmi helyzet a me-
gyei kamarai tagoknál?   

Tavaly 30-40 panasz érkezett az ügyvédekre, idén
sajnos emelkedik ez a szám. Leggyakrabban maga-
tartási vagy az eljárás során elkövetett mulasztási
okok miatt keresnek meg bennünket, de előfordult,
hogy komoly szakmai hibát követett el az ügyvéd.
Szerencsére a panaszok túlnyomó része megalapo-
zatlannak bizonyul a kivizsgálás során.

A panaszos ügyeknek vannak kártérítési
vonatkozásaik? 

Kisebb részüknek igen, de ezek közül is kevés a
megalapozott. Az ügyvédeknek egyébként kötelező
biztosítást kötniük, enélkül nem praktizálhatnak. Ta-
valy megyénket illetően kilenc műhiba ügyében kér-
tek kártérítést a panaszosok, ebből ötöt ítélt jogos-
nak a biztosító. 

Az ügyvédek tele vannak jobbnál jobb tör-
ténetekkel. Osszon meg velünk egyet az
ügyvédi titoktartás sérelme nélkül.

Büntetőügyeket nem vállalok, ilyen történetekkel
tehát nem tudok szolgálni.  Nekem mindig azok az
ügyek az érdekesek, amelyek kompromisszumok
során oldódtak meg. Voltak más, jogilag izgalmas
eseteim. Ilyen volt régebben a társasházakban kilyu-
kadt radiátorok ügye, melyben 23 évvel a beépítés
után – az elévülés nyugvására hivatkozva- született
jogerős ítélet, s az általam képviselt lakók kártérítést
kaptak. Nehéz ügyem volt az is, amikor azt kellett bi-
zonyítani a munkaügyi bíróság előtt, ami nem történt
meg. Egy dolgozó meghúzta a derekát, meg kellett
műteni, sokáig kiesett a munkából. Megbeszélte a
munkatársával, hogy tanúsítsa neki: munkahelyi bal-
eset történt. Ha megítélik a kártérítést, akkor majd
osztozik vele. Végül sikerült olyan bizonyítékokat fel-
hajtanunk, amelyekből kiderült: ott és akkor sehogy
sem történhetett meg a baleset. Sőt, a munkavállaló
a megjelölt időben még a gyárban sem tartózkodott. 

Elnök úr, vannak nőies és férfias ügyvédi
feladatok, szakterületek?

Nincs specifikusan  női és férfi szakterület.  Egy -
aránt foglalkozhat bonyolult gazdasági üggyel egy
nő, mint ahogy válóperes vagy gyermek-elhelyezési
ügyekben is eredményesen járhat el férfi. Úgy látom,
az ügyfelek sem a nemek alapján választanak. 

Névjegy
1976-ban végzett
Pécsen. A jogi szak-
vizsga utánválla-
lati jogtanácsos-
ként, majd a ka-
mara titkáraként
dolgozott. 1991-től
egyéni ügyvéd-
ként, majd a Havasi Ügyvédi Iroda
alapítójaként dolgozik. Az iroda
főbb szakmai területei a társasági
és kereskedelmi, a gazdasági jog,
munkajog és ingatlanügyek. 2010
január 1-jétől elnöke a megyei ügy -
védi kamarának. 2011-től elnökhe-
lyettese a Magyar Jogász Egylet me-
gyei szervezetének. 1994 óta tag ja a
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara mellett szervezett Állandó Vá-
lasztottbíróság bírói testületének. 

Hiányos
az életünket
szabályozó jog
ismerete



2011. június 17. / + / 11

A JOGNAK ASZTALÁNÁL  TÁRGYALÓTEREM

Az ügyvédi
titoktartás
Az ügyvédet titoktartási kötelezett-
ség terheli, a hivatásának gyakorlása
során birtokába jutott információ-
kat, tényeket, adatokat senkivel nem
oszthatja meg – mondta az ügyvédi
munka bizalmi elvének egyik fontos
eleméről dr. Havasi Dezső.

Hozzátette: ez a kötelezettsége
akkor sem szűnik meg, amikor a jogi
képviselő már abbahagyta az
ügyvédi tevékenységét. A titoktar-
tást a szakma az ügyvédi hivatás
egyik alappillérének tekinti, amely-
nek megsértése súlyos kamarai fe-
gyelmi büntetéssel és adott esetben
büntetőjogi szankcióval jár.

Az ügyvédek elleni panaszok kö-
zött szerencsére országosan elenyé-
sző az, amelyik a titoktartás megsze-
gésére vonatkozik. Az ügyvédnek is
jól felfogott érdeke, hogy az ügyfele
által rábízott, vagy az ügy folyamatá-
ban megszerzett információkat ne
adja tovább, hiszen ezáltal teljes
mértékben elveszítené  hitelét, és az
ügyvéd számára legfontosabbat, az
ügyfél bizalmát.

Demokráciákban a védői titoktar-
tás kötelezettsége előbbre való érdek a
bűncselekmények felderítésénél is.
Ezt a közvélemény gyakran nem érti.
Pedig arról van szó, hogy ha az eljárás
során a terheltnek joga van a védelem-
hez – márpedig joga van –, akkor az
ügyfélnek nemcsak bíznia kell megbí-
zott vagy kirendelt ügyvédjében,
hanem garanciát is kell kapnia a titok
megőrzéséhez. Ezért a büntetőeljárás-
ban a védő nem hallgatható ki tanú-
ként arról, amiről mint védő szerzett
tudomást, vagy amit a terhelttel védői
minőségben közölt. 

Ezért például, ha a terhelt elis-
meri a védőjének, hogy elkövette a
bűncselekményt, de ennek ellenére
arra kéri az ügyvédet, hogy annak ta-
gadását képviseljék, hiszen kevés rá
terhelő bizonyíték van a nyomozóha-
tóság birtokában, a védő ilyenkor is
köteles megtartani megbízója titkát. 

A titoktartás természetesen nem
csak a büntetőügyekben kötelező, de
a polgári jogügyletekkel kapcsolatos
értesüléseket – például a szerződések
adatait – sem adhatja tovább. Ebben a
körben azonban az ügyfél felmentést
adhat az ügyvédnek meghatározott
körben, hogy a tudomására jutott in-
formációkról tanúvallomást tegyen,
vagy például  a sajtónak nyilatkozzon.
Ilyen felmentés hiányában azonban a
titoktartás kötelező.

Abban az esetben, ha egy okirat
megszerkesztése során az ügyvéd
mindkét fél érdekében járt el, akkor
értelemszerűen a felmentést is
mindkét féltől be kell szerezni.

Az ügyvédi titok hatósági intézke-
désre is csak külön törvényi felhatal-
mazással törhető fel, így például
ügyvédi irodában házkutatás csak
bírói engedéllyel és ügyészi részvé-
tellel történhet, de csak olyan kör-
ben, hogy a büntetőügyben nem
érintett más ügyfelek titokvédelmi
érdekei ne sérüljenek.

Kovács Veronika

Az állam-
polgárok leg-
gyakrabban
a kamarát
hívják
tanácsért
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szerző: trunkos ildikó
fotó: o. jakócs péter

A Save the Children nemzetközi gyer-
mekvédelmi szervezet idén is elkészí-
tette tanulmányát, amely az anyák és
gyermekek helyzetét, életkilátásait
vizsgálja és rangsorolja világszerte. A
szervezet kutatói 164 országot vizs-
gáltak, ebből 43 fejlett, 121 fejlődő
állam volt. 

A lista élén az előző évhez hason-
lóan Norvégia áll, ahol például min-
den szülés magasan képzett egész-
ségügyi személyzet jelenlétében,
közreműködésével történik. Tízből
átlagosan több mint nyolc norvég nő
alkalmaz korszerű fogamzásgátló
módszereket, és csupán minden
175. gyermeket fenyegeti az a ve-
szély, hogy nem éri meg az ötödik
születésnapját. 

Magyarországon jók az anyák
és gyermekeik életkilátásai

Norvégia mögött az anyák és a
gyermekek számára a legjobb feltéte-
leket biztosító kilenc ország sorrendje
a következő: Ausztrália, Izland, Svédor-
szág, Dánia, Új-Zéland, Finnország,
Belgium, Hollandia és Franciaország. 

A tanulmány szerint Afganisztán-
ban a legnehezebb anyának lenni,
emellett Niger, Bissau-Guinea,
Jemen, Csád, a Kongói Demokrati-
kus Köztársaság, Eritrea, Mali, Szu-
dán és a Közép-afrikai Köztársaság
azok az országok, ahol az anyák és
gyermekeik nagyon nehéz körülmé-
nyek között élnek. Minden harmadik
gyermek alultáplált, a családok fele
nem jut ivóvízhez. Mindezeknek is kö-
vetkezménye, hogy minden hatodik
kisgyermek meghal ötéves kora előtt.
Harmincból egy anya szülés közben
vagy annak következményeként veszti
életét. 

A Save the Children felmérése
szerint az édesanya halálának követ-

keztében a gyerekek nagyobb való-
színűséggel élnek a későbbiekben
szegénységben, maradnak ki az isko-
lából, és még az ott megszokottnál is
magasabb náluk az ötéves kor előt ti
halálozás.

Afganisztánban csak a szülések 14
százaléka történik orvosi felügyelet
mellett, a nők születéskor várható élet-
tartama pedig mindössze 45 év, míg a
listavezető Norvégiában 83 év. 

A listán Németország a tizenegye-
dik, Spanyolország a tizenkettedik,
Nagy-Britannia a tizenharmadik, Svájc
a tizennegyedik, Kanada csak a 20. he-
lyen végzett. 

Magyarország – a tavalyihoz képest
egy hellyel hátrébb végezve – idén a
huszonkettedik, megelőzve Litvániát,
Csehországot, Lettországot és Auszt-
riát. Az Egyesült Államok csak 31. he-
lyen végzett, az anyai halálozás aránya
itt a legmagasabb a fejlett ipari orszá-
gok között. 

Győri
helyzetkép 
Győrben a koraszü-
lötteknek is jók a
minőségi életkilátá-
saik, hiszen adottak
a színvonalas, szak-
szerű ellátásuk felté-
telei – mondja dr.
Nagy Sándor, a győri
kórház szülészeti,
nőgyógyászati osz-
tályának vezető főor-
vosa. Hozzátette: a
koraszülések egy
része genetikai ere-
detű, illetve más be-
tegségek következ-
ménye lehet. Nem
szabad azonban fi-
gyelmen kívül
hagyni, hogy romlik
az emberek egész-
ségügyi állapota,
ezen belül a terhes
nők között is sok az
elhízott, a cukorbe-
teg vagy a magas
vérnyomással küsz-
ködő. Sajnos nem rit-
kaság, hogy a nők
dohányoznak. Orszá-
gos viszonylatban
mondta el a főorvos,
hogy gyakran a sze-
génység, az alultáp-
láltság is az életkilá-
tásokat rontó ténye-
zők közé tartozik.
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szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

A természetes mosolygás egészséges,
ellenben az erőltetett akár káros is lehet.
Több kutatást végeztek ez ügyben, meg-
tudva azt, hogy milyen szerepe van ma-
gának a női mosolynak. 

Ahogy Allan Pease ausztrál magatartás-ku-
tató mondta: a mosoly a legerőteljesebb az
arc összes gesztusa közül. Nem csoda, hisz
kifejezi, mit érzünk. Nagy energiát ad, felvi-
dítja a napunkat. Jótékony hatása van az
egészségre a mosolygásnak. 

Az egyes munkahelyeken megkövetelt művi
mosolygás azonban nem egészséges. Ezek az
erőltetett érzelmi kifejezések az Egyesült Álla-
mokban elvégzett kutatások alapján káros
egészségügyi hatásokkal járnak. A pszicholó-
gia online oldalán olvasható, hogy az eredmé-
nyek szerint a valódi érzelem elnyomása rövid
távon fokozott idegrendszeri aktivitáshoz, hosz-
szú távon pedig pszichoszomatikus megbete-
gedéshez köthető. 

A szolgáltatóiparban dolgozók így nagy ve-
szélynek vannak kitéve, ugyanis mesterséges ér-
zelmeket kénytelenek magukra ölteni. A beteg-

Nyárra mindenképpen
ajánlatos beszereznünk
egy nagy strandtáskát
még akkor is, ha nem va-
gyunk rendszeres élvezői
a vízparti hűsölésnek. Idén
a táskáknál is visszakö-
szön az aktuális trend, a vi-
rágminta. Strandtáskán-
kat nem csupán a partra
menet tömhetjük tele, egy
városnézésre, munkába,
vagy akár bevásárláshoz is
jó szolgálatot tehet. 

Ha mintás ruhába bú-
junk, akkor a táskánk le-
gyen visszafogottabb, az
öltözékünkkel harmonizáló.
A praktikusság ugyanígy
igaz a strandpapucsokra is.
Évek óta sláger a flip-flop,
és ez idén sem lesz más-
ként. Egy jól megválasztott
darab többféleképpen
funkcionálhat, nem csak
bikinihez hordhatjuk. Arra
lehetőleg figyeljünk, hogy a
táskánkkal harmóniát al-
kosson lábbelink.

Nyáron jól jön, ha van
kalapunk, egyrészt mert
rengeteg divatos, nőies

Csak a természetes
női mosoly egészséges

ségek kialakulásához hozzásegíthet az ügyfelek
által félreértett viselkedésük, mosolyuk miatt
gyakran szexuálisan zaklatják a pincérnőket. 

Egy francia kutató, Nicolas Guérin kísér-
lete során egy fiatal nőt megbíztak azzal, hogy
két másodpercig nézzen szembe minden ér-
kező férfival a bárban, aztán fordítsa el a fejét.
Az esetek felében a tekintet mosollyal páro-
sult. Figyelték, hogy a nőre vetítik-e pillantá-
sukat a férfiak, míg ő magazint lapozgat egy
asztalnál. Többségük követte a hölgyet. Kide-
rült, hogy a mosolygós pincérnő több borra-
valót kap, valamint hogy a mosolygós stop-
pos lányt többen felveszik. 

Kanadai pszichológusok sem maradtak ki
a kutatásokból. Ők arra voltak kíváncsiak,
hogy vonzóvá tehet-e valakit a mosoly. Képe-
ket mutatva a nők számára a mosoly nélküli
férfiak voltak vonzóak, a rosszfiús kinézet sok-
kal megnyerőbbnek bizonyult. A férfiak vi-
szont a mosolygós nőket találták szexuálisan
vonzónak. Természetesen a nők, mint bonyo-
lult lények, hosszabb távon azért a mosolygós
férfiakat választják. 

A mosolygásra szükség van az életünkben,
ugyanis ha nevetünk, jókedvünk lesz. És
ahogy Chamfort francia író fogalmazott:
„Életünk napjai közül egyik sem annyira kárba
veszett, mint az, amelyen nem mosolygunk.”

A strandkiegészítők
a vízparton kívül is
öltöztetnek

Egy osztrák pszichológus szerint a
rejtélyes nő példaképeként emlegetett
Mona Lisa csak akkor tűnik mosoly-
gósnak, ha a szemébe nézünk.

Florian Hutzler salzburgi kutató felté-
telezése alapján Leonardo da Vinci kü-
lönleges technikával festette meg a
képet: ha nem Mona Lisa szemébe néz
valaki, hanem az ajkait figyeli, akkor az
agy semlegesnek érzékeli arckifejezését.

Ezt a tézis korábban Margaret S. Li-
vingstone amerikai pszichológus, a
Harvard Egyetem orvosi karának mun-

Mikor mosolyog Mona Lisa?
katársa fogalmazta meg, Hutzler az el-
méletet gyakorlati vizsgálatokkal tá-
masztotta alá.

Az osztrák pszichológus komputer-
programmal elemezte a Mona Lisa-ha-
tást. A kutatásában részt vevők száz fia-
tal nő portréját nézték végig. Hutzler spe-
ciális kamera segítségével követte nyo-
mon szemmozgásukat. Amikor a teszt -
alanyok a portrékon megjelenített nők
szemébe néztek, mosolyt láttak az arcu-
kon. Akkor, amikor szájukra tévedt a te-
kintetük, a kutatók észrevétlenül semle-

gesre cserélték a mosolyra görbülő ajka-
kat – mindebből azonban a résztvevők
semmit sem észleltek, és még akkor is
rejtélyes mosolyról beszéltek, amikor
nem láthattak mosolyt a nők arcán.

Florian Hutzler ezzel megerősített-
nek látja, hogy Mona Lisa mosolyának
titka a szemekben - vagy még inkább a
szemlélők agyában - rejlik. „Most már
kicsivel jobban tudjuk, mit csinált a
festő, de még mindig nem fejtettük
meg teljesen Mona Lisa mosolyát”  – fo-
galmazott a Salzburgi Egyetem tanára.

darab közül válogatha-
tunk, és dobhatjuk fel ez-
által megjelenésünket,
másrészt pedig véd a
tűző naptól.

Leginkább még min-
dig a retro stílus hódít, a
karima mérete változó: a
széles peremű kalap dívát
varázsol viselőjéből, a ki-
sebb fejfedők pedig szexi,
laza, bo hém vagy sportos
megjelenést adnak.

Nagyon sokan válasz-
tanak fürdőruhájukhoz
strandkendőt, amely azon
túl, hogy ápol és eltakar,
szintén feldobja külsőn-
ket. Nem mindegy persze,
hogy hogyan tekerjük ma-
gunk köré ezeket a sokfé-
leképpen variálható dara-
bokat. Például egy széle-
sebb csípőn oldalt meg-
kötött kendő ellenkező ha-
tást válthat ki, még inkább
kihangsúlyozza, amit vise-
lője eltakarna. A kendő
esetében is vegyük figye-
lembe, hogy színe és stí-
lusa visszaköszönjön a für-
dőruhánkéban.

szerző: zoljánszky alexandra

Legutóbb írtunk az idei fürdőruhadivatról,
most pedig a strand-kiegészítőket pásztáztuk
végig: a táskák, kalapok, papucsok és kendők
feldobják a megjelenésünket, és aktualizálják
öltözékünket. És még praktikusak is!
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szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Fellélegezhet a fesztiválok és a céges
rendezvények jelentős része a szórako-
zóhelyek üzemeltetését érintő szabályo-
zás szigorítása alól, mivel a kormány a
legfrissebb előterjesztés szerint felpu-
hítja az úgynevezett lex West Balkánt. Is-
mert, hogy január 15-én a West Balkán
nevű fővárosi szórakozóhelyen három fi-
atal lányt tapostak halálra, miután pánik
tört ki a hatalmas tömegben.

A kormány a történtek után erélye-
sebb fellépést hirdetett meg a szabály-

A fesztiválok ideje
talanul működő szórakozóhelyek, disz-
kók ellen, újravizsgálták a legtöbb is-
mert intézmény engedélyét. A rendőr-
ség országos méretű ellenőrzésekbe
kezdett, amely kiterjedt Győrre is, ahol
egyébként semmilyen komolyabb sza-
bálytalanságot nem találtak. 

A város egyik legnépszerűbb disz-
kójának üzemeltetője már akkor úgy
nyilatkozott: különbséget kellene tenni
az állandó üzemeltetésű szórakozóhe-
lyek, és az olyan bulik között, amelye-
ket éppenséggel egy rendezvényszer-
vező cég csinál. A West Balkán-tragé-
dia után úgy tűnt, a szigorítások tekin-
tetében nem lesz kivétel. A Belügymi-
nisztérium arról is döntött, hogy szak-
képesítéshez köti a rendezvényszerve-
zést. Győrben is indul ilyen rendezvény-
szervezői, OKJ-s tanfolyam, a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. Az ösz-
szességében 130 órás kurzus hivata-
los vizsgáztatással zárul, és már most
nagy az érdeklődés, nemcsak Győrből,
hanem a régióból is.

Győri fiatalokkal együtt látogat-
tunk el az idei nyári fesztiválszezon
első jelentős hazai eseményére, a vár-
palotai Pannónia Fesztiválra, ahová
idén 30 ezer önfeledt, szórakozni

vágyó, zömében 16–35 év közötti
résztvevőt vártak. 

„A West Balkán-tragédia előtt is
alapvető és elsődleges szempont volt
számunkra a biztonság, így van és így
lesz ez a jövőben is!” – tudtuk meg
Hídvégi Judit főszervezőtől. „Jól fel-
szerelt, magas szakmai képzettségű
stábbal rendelkezünk, és szinte csak
olyan embereink vannak, akik rendel-
keznek a szükséges papírokkal. Hogy
ez szakmailag mit tesz hozzá az ese-
ményhez, hadd ne firtassam! Nézze,
legyen meg a papír, és legyen meg
mindenkinek a felelősségi köre!” –
mondta Hídvégi Judit. 

Azzal kezdtük, hogy fellélegezhet-
nek egyes fesztiválok és céges rendez-
vények. Valóban. A legújabb előterjesz-
tés ugyanis újradefiniálja a zenés, tán-

cos rendezvények fogalmát, ennek
alapján azonban nem lesz kibúvó a
romkocsmáknak és a diszkóknak. A
szaktárca a kisebb szabadtéri zenei
fesztiváloknál visszavenne a kezdeti szi-
gorból. Jelenleg biztonsági tervre és
féltucatnyi hatósági engedélyre van
szükség minden olyan szabadtéri
zenés, táncos rendezvénynél, amelyen
a résztvevők száma meghaladja az
ezer főt. A jövőben az előírás csak azo-
kat a szabadtéri fesztiválokat érintené,
ahol egy-egy koncerten ezernél több
látogató várható. 

Enyhül a szigor a rendezvényszerve-
zői szakképesítés esetében is: a köny-
nyítéssel azoknak a régi, nagy tapasz-
talatú szakembereknek sem kell majd
felhagyniuk hivatásukkal, akik bizonyít-
vány nélkül folytatják tevékenységüket. 

Alapvető
szempont
marad
a biztonság
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Kulturális kínáló 

MÉNFŐCSANAKI FA-
LUNAP helyszíne lesz
június 19-én három órá-
tól a Bezerédj-kastély. A
gyerekeket Eszményi
Viktória, az idősebbeket
a Ménfőcsanaki Dalkör
és a Szent Kereszt-plé-
bániatemplom férfikó-
rusa szórakoztatja. Dem-
jén Ferenc este nyolc
órakor lép színpadra, őt
az All Inclusive zenekar
követi. A falunap Né-
meth Rudolf és zeneka-
rának nótaestjével zárul.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

RÉGISÉGVÁSÁR lesz va-
sárnap délelőtt a Dunakapu
téren, ahol egyebek mellett
régi festmények, antik tár-
gyak, órák, retrojátékok, bé-
lyegek, képeslapok, köny-
vek várják a nézelődőket és
az új tulajdonost.  

GYENES GÁBOR TÁRLATA látható
szombattól a Vácy Péter Gyűjtemény
emeleti kiállítóterében. A 42. Nemzetközi
Művésztelep díjazott grafikusa Kassáról
indult, alkotói erejét a gondolatiság, az
eszme, a filozófia, a koncepció, a filmes és
irodalmi élmények adják. Urbánus grafi-
kus, akit az ember által alkotott tér, s a tér-
ben élő ember foglalkoztat. A kiállítás jú-
lius 24-ig látogatható.

+ Az Esterházy-palotában tárlatve-
zetést tartanak a Csontvárytól Kon-
dorig című kiállításon, amit családi
kézműves foglalkozás, látványterí-
tés, tündérbüfé, borkóstolás és
koktélparti egészít ki. A kicsik a
Csipkerózsika című előadást láthat-
ják, a felnőttek Konga Ati, továbbá
a Hárshegy Band és a Kool Times
Trió koncertjét hallgathatják meg. 
+ A volt zsinagógában 18 órakor
és 10 óra 30 perckor kezdődik tár-
latvezetés. Az est folyamán az Ar-
rabona  Ensemble és a Gospel
Choir ad koncertet.
+ A Váczy Péter Gyűjteményben 19
órakor tárlatvezetés kezdődik, 20
órától Czigány Tamás építész fotó-
művésszel beszélget Golda János
Ybl-díjas építész és Czigány Ákos
fotóművész. A Magyar Ispita épüle-

MÚZEUMOK VA RÁZS  LATOS ÉJSZAKÁJA várja a győrieket június 18-án,
szombaton 17 órától nyolc helyszínen. 

tét és kiállításait Horváth János mu-
tatja be 21 óra 30 perctől.
+ A Borsos-házban 17 órától a gye-
rekeket várják indiános interaktív já-
tékokkal, 20 órakor a Tánctól az álo-
mig címmel kocert, 21 óra 30 perc-
kor tárlatveztés kezdődik. 
+ A Kovács Margit Állandó Kiállí-
tás délutáni programjában gyere-
keknek szóló tárlatvezetés szere-
pel, 19 órától Kovács Margitról ve-
títenek filmet, 22 órakor a felnőt-
tek tekinthetik meg a kiállítást
szakmai kísérettel.   
+ A Napóleon-házban kézműves
foglalkozásokat rendeznek 19
órától 21 óráig. 
+ A Zichy-palotában szombat 20
órától vasárnap egy óráig órán-
ként tárlatvezetés indul, az Oscar
Theater együttes óránként váltott

A GYŐRI ZENÉS KOR -
ZÓ, a város nagy múltú
nyári koncertsorozata jú-
nius 19-én 11 órakor raj-
tol. A Radó-szigeti zene-
pavilon első vasárnapi
matinéján Szabó Miklós
és a Talpasok kara szóra-
koztatja a közönséget.

stílusban zenél. A jelmeztárban
bárki korabeli barokk viseletet ölt-
het, s hintóval indulhat éjszakai
városnézésre. 
+ A Városi Levéltárban, a Rákóczi
Ferenc utca 1. szám alatt Bana Jó-
zsef igazgató várja azokat az érdek-
lődőket, akik kíváncsiak az épület
legendáira, a múlt celebjeire, a
híres és hírhedt történelmi szemé-
lyekre. A régi városháza kapuja este
20 órától éjfélig lesz nyitva. 
A Városi Művészeti Múzeumban a
„Múzeumok éjszakája” minden
programja, az állandó és időszaki
kiállítások belépőjegye felnőttek-
nek 1.200, diákoknak 600 fo-
rintba kerül. A Zichy-palota prog-
ramjaira 500 és 300 forintért vált-
ható belépő, a levéltárban 200 fo-
rintot kell fizetni. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: babos petra

A közel két évtizedig zárva tartó pápai Ester-
házy-kastély májusban megnyitotta kapuit
a látogatók előtt. Gyerekeknek múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokat is szerveznek, a
nagyobbak pedig megismerhetik a főúri
életformát. A múzeumi tereken tárlatveze-
tők kalauzolják az érdeklődőket.

A pápai Esterházy-kastély számos próbát állt ki a tör-
ténelem során: katonai feladatokat töltött be a Rá-
kóczi-szabadságharcig, de sorsa csak később, 1945-
ben fordult tragikusra. Ekkor szállta meg a szovjet
hadsereg, az épületben és a berendezésben is ko-
moly károkat okoztak. A megszállás 1959-ben ért
véget, azóta a várost szolgálja az épület.

Májusban a már közel két évtizede zárva tartó múzeu -
mi tereket bemutató kiállítás ismét megnyitotta kapuit.
A tárlatvezetésen az érdeklődők részesei lehetnek az ud-
vartartás életének, a barokk pompa fényűző világának.

A felújított kastélyban most mindenki átélheti,
ahogy megelevenedik a múlt: az Élő kastély prog-
ramban a grófi kastély életének képviselőivel bepil-

Ismét látogatható a felújított
Esterházy-kastély Pápán

lanthatnak a barokk főúri élet hétköznapjaiba. A láto-
gatók a felújítás következő ütemét érintő helyisége-
ket, és a kastély pincéjét is megismerhetik. 

A gyerek- és tanulócsoportokat különleges mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokkal várják Pápán.

Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló foglal-
kozások a báb- és drámajáték elemeit ötvözve nyúj-
tanak élményszerű múltba nézést a kastélyban, mi-
közben a jelenkori ismereteik rögzítéséhez, bővítésé-
hez, rendszerezéséhez adnak játékkal motivált segít-
séget. A közös interaktív játék közben készült tárgyak,
bábok hazavihető emlékei a látogatásnak.

A nagyobb gyerekeknek, fiataloknak ajánlott prog-
ramok betekintést nyújtanak a kor főúri életformájába,
segítenek a diákoknak tanulmányaik során szerzett is-
mereteik rendezésében, élményszerű rögzítésében.

A kastélyban akár még barokk ruhában is fotóz-
kodhatnak az erre vágyók.

Élményszerű múltba-
tekintés, hazavihető
emlékek
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NYÁR UTAZÁS

Kis-Balaton
A Zalakarostól mindösz-
sze 15 km-re található
Kis-Balaton fokozottan
védett természetvé-
delmi terület. Értékei a
fahídon át gyalogosan
megközelíthető Kánya-
vári-szigeten, a „Búbos
vöcsök” tanösvényről
ismerhetők meg. Zala-
váron, a Kis-Balaton Be-
mutatóházban állandó
kiállításon tekinthet-
jük meg a Kis-Balaton
élővilágát és természeti
környezetét.

szerző: földvári gabriella 

A zalai dombok között bújik meg
az ország egyik legkisebb, leg-
békésebb és legvirágosabb vá-
rosa, Zalakaros. 

Zalakaros szívében gondozott sétány,
park, játszótér, s fő attrakcióként a ké-
nyelmesen elnyújtózó, gyógyvizes fürdő
fogadja az idegent, aki a várost népsze-
rűsítő kiadványok egykéből azt is meg-
tudhatja, Karos első írásos említése
1254-es keltezésű. A név valószínűleg
szláv eredetű, s 1962-ben vált híressé.
Kőolaj után kutatva 2.300 méteres mély-
ségben ásványi anyagokkal dúsan telí-
tett, 96 fokos termálvizet találtak. 

A gyógyfürdő 1965 őszén nyílt meg,
azóta 20 millióan vendégeskedtek a
város több tucat szállodájában és közel

Zalakaros, a testet, lelket 
gyógyító fürdőváros 

ezer magánszállásán. Szállodai szoba
félpanzióval már 8-9 ezer forintért kap-
ható naponta és fejenként, míg a ki-
sebb apartmanok ára 7-8 ezer forint-
nál kezdődik, s a fürdő felé haladva drá-
gul. A karosi szobatulajdonosok kint
ülnek a portájuk előtt, s leintik az arra
járó autósokat, szálláshelyet kínálva. 

A fürdő 5 ezer négyzetméteres víz-
felülete minden igényt és korosztályt
kiszolgál, a szabadtéri medencék kora
tavasz óta működnek. A strandbelépő
ára felnőtteknek 1 ezer 800, gyerekek-
nek 1 ezer 200 forint, az élményfür-
dőbe és gyógycentrumba is érvényes
jegy 1 ezer 150 forinttal drágább. 

Zalakaros kiváltságos helyzetben van,
gyógyvízzel és termálvízzel is rendelkezik.
A termálvizet a felüdülést, szórakozást,
sportot szolgáló medencékben használ-
ják, a gyógyvíz tucatnyi kórság ellen javal-
lott. Orvosolja a mozgásszervi, ízületi
bántalmakat, az idegrendszeri zavarokat,
a szív és a keringési rendszer elváltozá-

Bivaly-
rezervátum
Balatonmagyaród köz-
ségtől néhány km-re,
Kápolnapusztán talál-
ható érdekes látnivaló
a bivalyrezervátum.
Az év minden napján
nyitva tartó területen
a bivalyok természetes
körülmények között fi-
gyelhetők meg.

A kistérség
látnivalói
A közeli Galambok köz-
ségben a tájházat és a
templomot Dorfmeis-
ter-freskók díszítik.

Garaboncon érde-
mes ellátogatni a Kis-
Balaton galériába. A Ga-
rabonciás Farmon ál-
latsimogatással egybe-
kötött farmlátogatásra,
lovaglásra, pónilovag-
lásra, hintózásra is van
lehetőség.

Nagybakónakon fel-
tétlenül el kell láto-
gatni a sziklaszurdok-
hoz és a Csibiti-tóhoz.
Zalamerenye és Pat
község egyaránt gyö-
nyörű fekvéséről is-
mert, ahol érdemes
megtekinteni a pálos
malom romjait, és a
tavat.

Aki kicsit messzebb
tervez kirándulást, ellá-
togathat a Zalakarostól
mindössze 15 km-re
fekvő Nagykanizsára,
ahol szép épületek, ér-
dekes múzeumok, szé-
pen gondozott parkok
várják a turistákat.

sait, gyógyítja az anyagcserezavart, a
krónikus nőgyógyászati betegségeket, s
alkalmazzák baleseti, ortopédiai műté-
tek utáni rehabilitációra.

A vizek és vízi játékok mellett a
fürdő vendéglátó egységei is figyelmet
érdemelnek, itt kóstolhatjuk meg a
zalai dödöllét, a krumpliprószát, vagy
éppen az igazi göcseji gombalevest. A
város éttermei grillpartikkal és zenés
estekkel csábítanak, a kisvonattal elér-
hető pincesor a zalai borút részeként
kínálja a vidék nedűit, köztük a helyi
specialitást, a Tónait.

A Zalakaros legmagasabb pontján
épült kilátóból gyönyörű a panoráma,
látni a Kis-Balatont, a Keszthelyi-hegy-
séget és magát a várost, ami parkerde-
jével, Szent Anna-kápolnájával, kert-
mozit ölelő arborétumával, nyári feszti-
váljával megér egy látogatást. Ezen a
hétvégén halászléfesztivál, a hónap
utolsó hétvégéjén Orbán-hegyi vigas-
ság várja a vendégeket. 
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HIRDETÉS  EGYETEM

A Széchenyi István Egyetem
egyfordulós, nyilvános pályázat 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

szerző: gégény istván
fotó: szigethy teodóra

Amíg az ifjú magyar kutatók jövője kapcsán
leginkább a külföldre vándorlás szomorú
ténye jut eszünkbe, üdítő kivételekkel is ta-
lálkozhatunk. A Széchenyi István Egyetemen
kialakított nemzetközi kutatói team munká-
jában több olyan kiemelkedő tehetségű fia-
tal vesz részt, akik idehaza szeretnék kama-
toztatni talentumaikat.

Dr. Takács Gábor a Tudomány Győrben Mindenki-
nek rendezvénysorozat minden bizonnyal legifjabb
előadójaként ismertette meg az érdeklődőkkel a
mesterséges intelligencia alapjait a jUNIor Egyetem
harmadik szemeszterének záró előadásán. Június 8-
án bemutatásra került az általa készített, 2005-ben
rangos nemzetközi versenyt nyert „amőba” játék-
program, s mint kiderült, tavalyelőtt mindössze 20
percen múlt, hogy bár az általa vezetett csapat holt-
versenyben az élen végzett, mégsem ők nyerték a
világ legkomolyabb adatbányászversenyének egy-
millió dolláros fődíját. A győri egyetem Matematika
és Számítástudomány Tanszékének munkatársa a
„Szimuláció és optimalizáció” projekt részeként lét-
rehozott nemzetközi kutatói team tagjaként legin-
kább a grafikus kártyák programozásában mélyült
el, és a projekt keretein belül elért eredményeiről leg-
utóbb egy rodoszi alkalmazott matematikai konfe-
rencián tartott előadást.

A zseniképzőként is ismert fővárosi Fazekas Mi-
hály Gimnáziumban érettségizett Kocsis Albert Tiha-
mér 2010 márciusában, az ELTE hallgatójaként kap-
csolódott be az említett kutatói csoport munkájába.
Dr. Horváth Zoltán győri tanszékvezető biztatására

Győr vonzza a fiatal
tehetségeket

döntött úgy, hogy a diploma átvételét követően nem
biztosítótársaságok elméleti matematikusaként sze-
retne elhelyezkedni, hanem gyakorlati haszonnal
bíró, ipari körülmények között alkalmazható feladato-
kon kíván dolgozni. A differenciálegyenletek mestere
a jövőben a Széchenyi István Egyetem doktorandu-
szaként a motorokon belüli áramlások szimulációjá-
val foglalkozik majd, amely által sokkal gyorsabban
és nagyságrendekkel olcsóbban lehet számos jármű-
ipari kutatást elvégezni.

szerző: gy. p.

Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni közvetlen környezetünk
védelmének fontosságát. Az ott-
honukban keletkezett hulladé-
kok szelektív gyűjtése mindany-
nyiunk feladata és felelőssége. A
szelektív gyűjtésnek ma már
rendkívül fontos része az elekt-
romos és elektronikai hulladékok
(e-hulladékok) megfelelő kezelé-
séről történő gondoskodás is.

Hazánkban évente mintegy 130.000
tonna háztartási e-hulladék képző-
dik, ebből kb. 40.000 tonna kerül
visszagyűjtésre. Szelektív gyűjtésük
fontos, mert feldolgozás előtt el kell
távolítani a környezetre különösen ve-
szélyes – sok esetben rákkeltő – és
csak speciálisan kezelhető anyago-
kat (pl. higany-, azbeszt-, brómtar-
talmú műanyagok). 

E-hulladékot ne a kukába!
Az Electro-Coord Magyarország a

lakossági e-hulladékok újrahasznosítá-
sának koordinálására szakosodott köz-
hasznú szervezetként, az országos lo-
gisztikai hálózatán keresztül közel
30.000 tonna/év mennyiséget gyűjt
vissza, aminek a 80-85%-a kerül újra-
hasznosításra.

Az Electro-Coord Magyarország
Nonprofit Kft. arra szeretné felhívni a la-
kosság figyelmét, hogy az elhasznált,
elromlott vagy feleslegessé vált elekt-
romos és elektronikai készülékek nem
a kukába valók. Ennek érdekében és
egyben környezettudatos szemléletre
ösztönözve, az e-hulladékok szervezett
begyűjtését kívánják megvalósítani
számos településen. A lakosság térí-
tésmentesen adhatja le a háztartásuk-
ban keletkezett – épségben lévő, főal-
katrészekkel rendelkező –, hulladékká
vált elektromos készülékeket.

A mi felelősségünk is, hogy ne nö-
veljük tovább az egyre nagyobb mére-
teket öltő hulladékhegyeket, kérjük, te-
gyen ön is tiszta környezetéért!

Mi tartozik
az elektronikai 
hulladékok
körébe?
• háztartási kisgé-
pek (pl. hajszárító,
vasaló, kenyérpirító)
• háztartási nagygé-
pek (pl. hűtőgép, mo-
sógép, bojler, villany-
tűzhely)
• barkácsgépek (pl.
fúrógép, hegesztő -
trafó, fűnyírógép)
• szórakoztatóelek t -
ronikai készülékek
(pl. TV, video-, DVD-
lejátszó, hifi)
• számítógépek, mo-
nitorok
• fénycsövek, kompakt
izzók, lámpatestek

keretében bérbe kívánja adni az Egyetem „E”
épületében elhelyezkedô, 928 m2 területet étte-
rem, valamint 154 m2 területet büfé céljára. Az
ingatlanok külön-külön kerülnek bérbeadásra.

Az ingatlanokról bôvebb információt, a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlapokat, térké-
pet a részletes pályázati felhívások tar    tal maz zák.

A részletes tájékoztató ára bérleményenként
50.000 Ft+áfa. A részletes pályázati felhívás
megvásárolható az egyetem Mûszaki Osztályán
(Gyôr, Egyetem tér 1., K3 ép. fszt.) a pályázati
felhívás megjelenésének napjától 2011. július
14-ig, munkanapokon (hétfô–péntek: 8 órától
12 óráig).

A részletes tájékoztató árát a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett Széchenyi István Egyetem
nevû, 10033001-01426706 számú számlára kell
befizetni, az átutalási megbízásra rá kell írni:
„I. sz. Büfé bérlet” vagy „Étterem bérlet”. 

A jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetô: Lipi László, mûszaki osztályvezetô-fômérnök,
lipi@sze.hu, 96/613-598-as telefonszámon.
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Fogyasztási hitel 1.000.000-ig
ingatlanfedezet nélkül 24 órán belül hitelhez juthat

(500.000 Ft 5 évre havi 13.200 Ft részlet, THM:21,08%)

Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077 • Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357 • Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688 • Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat!

A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN A KIRENDELTSÉGEINKEN, AHOL DOLGOZÓINK KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL VÁRJÁK AZ ÜGYFELEKET:

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 17., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Sherlock Holmes, 

a mesterkopó
09:25 Sherlock Holmes, 

a mesterkopó
09:55 Nappali
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró
13:25 Körzeti magazinok
14:15 Útravaló
14:35 Üvegvilágom 
15:05 Ausztrália
15:35 Ez csak divat
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:05 Cigányszerelem 
22:35 24 
23:25 Az Este
23:55 Záróra fiataloknak
00:25 Hírek
00:30 Sporthírek
00:40 Ma Reggel 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:25 Gilligan szigete - 

A kulisszák mögött

16:15 Mindörökké szerelem
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 CSI: A helyszínelők 
22:15 Gyilkos elmék 
23:15 A fonök
00:15 Reflektor
00:25 Törzsutas 
00:55 Döglött akták 
01:45 Autómánia

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:55 Stahl konyhája
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop
11:45 Második élet 
12:45 Az utolsó szoke bombázó

Elizabeth a II. világháború ide-
jén egy női zenekar, a Szőke
Bombázók sikeres szaxofo-
nosa volt. A háború után az
együttes feloszlott. A történet
Elizabeth férjének temetésével
kezdődik.  

14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:20 Irigy Hónaljmirigy 
22:20 Megint 48 óra
23:45 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Víruskommandó 
02:10 Víruskommandó 
02:55 Alexandra Pódium
03:20 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:40 Vannak vidékek 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:50 Zénó 
09:00 A dzsungel könyve 
09:30 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó
14:15 Térkép – Válogatás
15:00 Kézjegy
15:45 Sámánösvényen 
16:20 Kisenciklopédia
16:30 Építészet XXI 
17:05 Daktari 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:20 Közbeszéd 
21:00 Cranford 
21:55 Dunasport 
22:05 Liszt - Maraton 
22:30 Apátlan anyátlanok 
00:25 A Liszt Ferenc Kamarazenekar 

hangversenye a Kiscelli
Romtemplomban 

01:10 Vers 
01:15 Himnusz

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó 
08:05 Rájátszás
09:05 GyógyHír
09:30 Értékmentés másként
10:00 Híradó 
10:30 Soroló 
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta 
13:30 Paletta
14:05 Zöld övezet
14:30 Iskolapélda
15:00 Híradó 
15:30 Felfedező
16:05 BBC Reporters 
16:30 BBC Hard Talk
17:00 Híradó
17:30 Európai híradó
18:05 Civil kaszinó
19:00 Híradó
20:05 Péntek 8
21:00 Híradó 21
21:30 Célpont 
22:00 Híradó 
22:30 Riasztás
23:05 Péntek 8

JÚNIUS 18., SZOMBAT
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Ma Reggel
09:00 Mozdulj! 
09:25 Marco és Gina
09:50 A kis Amadeus - Az ifjú Mozart 

kalandjai 
10:15 Lülü, a teknőc
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:05 Sandokan 
11:30 Most a Buday! 
12:01 Hírek
12:10 Kajak-kenu Európa-bajnokság 
14:20 Delta 
14:45 Magyarország 
15:15 Álompasi 
16:55 Magyarország története 
17:25 Hogy volt!? 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:05 SzerencseSzombat
21:00 Az ideális vő

Humoros fordulatokban bővel-
kedő történetünk egy különös
szerelemről szól. A fiú fiatal, te-
hetséges nyomozó., aki szerel-
mes lesz a gyönyörű Pauline-
ba. Minden mesésen alakul,
míg eljön a pillanat, hogy a
lány bemutassa őt a szüleinek.

22:40 Hírek
22:55 MR2 Akusztik - Molnár Ferenc 

Caramel koncertje
23:50 Gyermekszív 
01:20 Koncertek az A38 hajón

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

Benne:
- Lisa
- Éliás, a kis mentőhajó
- Kisvakond
- Szilveszter és Csőrike 

kalandjai
- Hupikék törpikék
- Magilla Gorilla
- Frédi és Béni, avagy a két 

kőkorszaki szaki
- Garfield és barátai

10:05 Flúgos csapat 
10:30 Asztro Show
11:25 Corinna 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:45 Tuti gimi 
13:40 Sue Thomas - FBI 
14:40 Édes, drága titkaink 
15:40 Robin Hood
16:40 Az ifjú időlovagok
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Apád-anyád idejöjjön! 
22:10 Sörcsata 
00:20 Rabbit on the Moon 
02:20 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Született kémek 
11:00 Egy tini naplója 
12:00 Két TestŐr
12:30 Babavilág
13:00 Mindig nyár 
14:00 Sliders
15:00 Az Ügynökség 
15:50 Rúzs és New York

16:40 Bűbájos boszorkák 
17:35 Vásott szülők 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Beverly Hills-i zsaru 2. 
21:35 Túlélésből jeles
23:25 A falka
01:15 EZO.TV
02:15 Kalandjárat
02:40 Teleshop
03:10 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
06:20 Élő egyház
06:50 Arcélek 
07:10 Kicsi Maciusz király 
07:20 A nagy ho-ho-ho-horgász 
07:25 Hol volt, hol nem volt... 
07:45 Cimbora Retro
08:15 Csavargó kutya 3. 
09:45 Nyelvőrző
10:10 Szelek szárnyán 
11:10 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:01 Vers 
12:05 Isten kezében 
12:30 60 éves a Magyar Állami Népi 

Együttes
13:35 Marco Polo
14:55 Szerelmes földrajz 
15:25 Világkikötő 
16:25 Aranyszarvas - 

Magyar századok
17:15 Kisenciklopédia 
17:25 TÉRkép ráadás
18:00 Híradó
18:35 Mese
19:00 Cézár vagyok 
20:35 A repülés története 
21:00 Félix és Rose 
22:25 Dunasport 
22:40 Saint Ange
00:15 Kisenciklopédia 
00:25 Vers
00:30 Himnusz
00:35 Győztesek Világa 

07:00 Híradó 
07:30 Soroló
08:05 Széles út 
08:30 BBC Reporters 
09:05 Felfedező
09:30 BBC Click 
10:05 Különkiadás 
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Paletta válogatás
13:30 GyógyHír
14:05 Garázs 
14:30 Ingatlanpiac
15:00 Híradó
15:30 Ősök tere
16:05 Értékmentés másként
16:30 Európai híradó
17:00 Híradó
17:30 Célpont 
18:05 Sziluett
19:00 Híradó 
19:30 BBC Hard Talk
20:05 Civil kaszinó 
21:00 Híradó 21
21:30 Riasztás
22:05 Vetítő
22:06 Mr. History
23:05 BBC Click 
23:30 Felfedező

M1, június 17., péntek, 20:05

Cigányszerelem

Lehár Ferenc klasszikus nagy ope rett jének tévéközvetítése a debre-
ceni Csokonai Színház művészeinek előadásában.

TV2, június 17., péntek, 22:20

Megint 48 óra

A maffia vérdíjat tűz ki
Reggie fejére, ráadásul a
busz, mely a sittről el-
szállítja, átpördül, kábé
tizenhétszer. A balfékek
még mindig nem tanul-
ták meg, hogy ostoba-
ság feldühíteni Reggie-t.
És még fiatal az éjszaka.
Mielőtt ez a 48 óra véget ér, Reggie és
Jack a feje tetejére állítja San Franciscót,
hogy elcsípjenek egy ravasz drogbárót.
A fiúk visszatértek a városba, és az utcá-
kat elönti az akció.

RTL Klub, június 18., szombat, 22:10

Sörcsata

Jan és Todd a te-
mető helyett a leg-
nagyobb fesztivá-
lon, az Octoberfes-
ten kötnek ki meg-
boldogult nagyap-
juk hamvaival. Ha -
mar összetűzésbe
kerülnek a helyiekkel, szerencséjükre azonban a vá-
rosban legendás Mr. Schniedelwichsen megmenti
őket. A férfi elviszi a testvéreket egy titkos Beerfest-ta-
lálkozóra. Janék először alulmaradnak a sörivóver-
senyben, ám hazatérve a fiúk bosszút esküsznek, és
csapatot szerveznek a jövő évi megmérettetésre.

M1, június 18., szombat, 15:15

Álompasi

Tom Kant tudja mit akar. Fiatal lányba szerelmes, újra bulizni jár,
szeretne elválni középkorú feleségétől és otthagyni két kamasz gye-
rekét. Egy napon azonban baleset éri,
és Tom újra 16 éves lesz, nem emlék-
szik az azóta eltelt időre. Julia, a fele-
sége türelmesen tűri férje kamasz sze-
szélyeit, és úgy néz ki, nem eredmény-
telenül. Tom ugyanis újra beleszeret.
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Akkreditált nyelvvizsgahely

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK:
VI. 20-VII. 1., VII. 4-VII. 15.,VIII. 15-VIII. 26.

• ÖSD, ZÖLD ÚT, ECL, EURO, TársalKODÓ,
GazdálKODÓ nyelvvizsga-felkészítés 
magánbérletes rendszerben is

•  Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
•  Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok kedvezményes áron
•  Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk
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WWW.HATOS.HU
NÉMET: 06-30/986-2800
ANGOL: 06-30/254-8521

FORDÍTÁS: 06-20/253-9190

Újfalu Idôsek Otthona Lakópark!

Most jelentkezzen a NEGYEDIK ÜTEM
lakásainak egyikére, hogy legyen elég ideje
saját otthonának értékesítésére.

További információ: Molnár Katalin
Tel.: 06-70/372-0106

OPENHOUSE INGATLAN FRANCHISE HÁLÓZAT
Gyôr, Somogyi B. u. 32.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 19., VASÁRNAP
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Ma Reggel 
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Katolikus krónika
09:40 Útmutató 
10:05 Tanúságtevők 
10:30 Az én keresztem
10:45 A sokszínű vallás
10:55 Örömhír
11:25 Református ifjúsági műsor
11:30 200 éves a Deák téri 

evangélikus templom
12:01 Hírek
12:10 Kajak-kenu Európa-bajnokság 
14:15 Út Londonba

Kovács Kokó István újra olim-
piára készül! De most  mint
műsorvezető. A kéthetente, va-
sárnap délutánonként jelent-
kező Út Londonba című maga-
zinban bepillantunk a sporto-
lók felkészüléseiibe.

14:45 Bolond április 
16:10 Hogy volt!? 
18:05 Anno
18:30 Rocca parancsnok
19:30 Híradó este
20:05 Nevetni kell, ennyi az egész
21:00 Az ideális vő 
22:40 Hírek
22:50 Aranyfeszt 
23:20 A velencei kalmár
01:30 Koncertek az A38 hajón 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Asztro Show
11:30 Törzsutas
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Jópofa kofa 
12:35 Magyar autósport-magazin
12:50 Forma-1
13:15 Apám lehetnél 
15:10 Eltűntnek nyilvánítva 
16:10 Trükkös fiúk 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Harry Potter és az azkabani 

fogoly

22:55 Álomherceg
00:45 Portré
01:15 Smith

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné
10:35 Nagy Vagy! 
11:25 Stahl konyhája
11:55 Kalandjárat
12:25 Borkultusz 
12:55 90210 
13:50 Sliders
14:45 Monk - Flúgos nyomozó
15:35 Bűbájos boszorkák 

Egy férfi folyton a lányok háza
előtt végezteti el a kutyájával a
dolgát, és Phoebe úgy érzi,
hogy a kutya gazdáját móresre
kell tanítani. Piper és Prue em-
lékeztetik Phoebe-t, az erők
nem arra vannak, hogy bárkit
is megleckéztessenek vele, de
Phoebe úgy érzi, hogy ez a kis
megtorlás nem nagy ügy.

16:30 Dupla vagy semmi 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Titkok könyvtára 2. 

- A visszatérés Salamon 
kincséhez 

22:00 A nyakörv
23:40 Irina Palm
01:35 EZO.TV
02:05 Napló
02:30 Napló Extra
02:55 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
06:25 Cimbora Retro
07:20 Gurul az alma
07:25 Az Ótestamentum 
07:55 Asterix és a vikingek
09:10 A tudomány muhelyében 
09:40 Dulok szolgái 
10:00 Evangélikus istentisztelet 
11:00 Kisenciklopédia 
11:15 Európai kóstoló 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:02 Vers
12:05 Élő egyház 
12:30 Élő népzene 
13:05 Csellengők
13:30 Tökéletes férfi 
14:40 Múltidéző 
15:10 Dunáról fúj a szél 
15:15 Volt egyszer egy regényhős, 

akit P. Howardnak hívtak 
15:45 Illés
16:15 Kisenciklopédia 
16:25 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld
17:25 Kirakat
18:00 Híradó 
18:35 Mese
19:00 Nemzetközi Ifjúsági Balettgála 
19:45 Heti Hírmondó
20:30 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport
22:10 Parfüm: Egy gyilkos története 
00:30 La Nita Trió 

JÚNIUS 20., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár
10:55 Parlamenti Napló 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - Berlini Fal 
13:30 Roma Magazin
14:00 Domovina 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:25 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
A Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon, az Országos Kék-túra,
a Szent István vándorlás útvo-
nala egy és ugyanaz. A kék-sáv
jelzést követve időben és tér-
ben járhatják most keresztül
az országot .

16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Zimmer Feri
21:45 Tűnt idők mozija 
22:15 24 - A szabadulás
23:00 Az Este
23:35 Írók szövetségben
00:00 Hírek
00:15 Ma Reggel

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas - FBI
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont 

22:15 Hazudj, ha tudsz
23:20 Face the Pro Tournament 

2011 
00:25 Reflektor
00:40 Gyilkos elmék 

05:25 Teleshop
05:50 Magellán
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop
11:30 Második élet
12:30 A Biblia-kód
14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 

Kristóf egyre jobban emészti
magát és elhatározza, végére
jár Agárdi állításának. Margit
Szigeti doktornak önti ki a szí-
vét és egy utolsó kísérletet
tesz a Kardossal való békü-
lésre. 

21:20 NCIS
22:20 NCIS: Los Angeles
23:15 Aktív
23:20 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Ikerpenge 
03:00 Magellán
03:25 Animációs filmek

04:20 Múltidéző 
04:45 Kirakat 
05:15 Dunasport
05:30 Gazdakör
06:00 Térkép – Válogatás
06:45 Építészet XXI
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:50 Kicsi Maciusz király 
09:10 A dzsungel könyve 
09:35 Ördögi szerencse 
10:10 Marco Polo 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Heuréka! Megtaláltam!
15:30 A nap lovagjai 
16:05 New York és Párizs - Abbott és 

Adget szemével 
17:05 Daktari 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:00 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
21:00 Titkok gyermeke 
22:35 Sportaréna 
23:15 A mintaférj
00:50 Vers
01:00 Himnusz

06:00 Széles út
06:30 Soroló 
07:00 Híradó 
08:05 Kontraszt
09:05 Napról napra 
09:30 BBC Hard Talk 
10:00 Híradó 
10:30 Európai híradó 
11:05 Ingatlanpiac 
11:30 Hírvilág 
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Soroló 
13:30 Garázs
14:05 Civil kaszinó 
15:00 Híradó 
15:30 BBC Click 
16:05 Célpont 
16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Panaszkönyv
18:05 Vonalban
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta
22:00 Híradó 
22:30 Pálya 
23:05 Rájátszás

07:00 Híradó 
07:30 Soroló 
08:05 Iskolapélda
08:30 Ingatlanpiac
09:05 Péntek 8 
10:05 Célpont 
10:30 Napról napra
11:05 Civil kaszinó
12:00 Déli híradó
12:40 Közvetlen ajánlat
13:05 Különkiadás
15:00 Híradó 
15:30 Széles út

Motoros életmód-magazin
A széles úton minden elfér,
ami a motorozással, a kétke-
rekű érdekvédelemmel, a mo-
torépítéssel, a versenysporttal,
egyszóval, ami a motoros élet-
formával kapcsolatos.

16:05 Garázs 
16:30 GyógyHír
17:00 Híradó
17:30 Hírvilág
18:05 Keresztmetszet 
19:00 Híradó 
19:30 Napról napra
20:05 Kontraszt
21:00 Híradó 21
21:30 Értékmentés másként
22:05 Vetítő
22:06 Farkaslyuk
23:05 Kontraszt

Duna Televízió, június 19., vasárnap, 22:10

Parfüm: Egy gyilkos története

1766-ban, a franciaországi Grasse városban a parfüm-
készítő Jean-Baptiste Grenouille-t halálra ítélték ti-
zenhárom nő meggyilkolásáért. Az ifjú huszonkét
évvel korábban, a halpiacon született. Árvaházban nő
fel, más mint a többi gyerek, háromévesen se járni, se
beszélni nem tud, a szagokon keresztül próbálja meg-
ismerni a világot.
Felnőve cserzőüzem-
ben dolgozik, így jut
el Párizsba. A város-
ban magával ragadja
egy lány gyönyörű-
séges illata, de vélet-
lenül megöli.

M1, június 19., vasárnap, 18:05

Anno

A Magyar Televízió „Anno – Mesél a
filmhíradó” című új sorozata a magyar
filmkultúra e jelentős tárházának 1916
és 1968 közötti időszakából mutat be va-
sárnap délutánonként válogatást. A hír-
adókban bemutatott eseményekről a
korszakot jól ismerő történészek beszél-
getnek a stúdióban.

M1, június 20., hétfő, 17:55

India - Álmok útján

Ramiro szerelmes Yvone-ba, ezt Melissa is
megsejti. Gopal másodállást vállal abban a
szállodában, ahol Yvone lakik. A pandit el-
mondja Ravinak, hogy kitalálta, hogyan le-
hetne új házasságot kötnie, miközben Cezar
és Ilana Indiába készülnek. 

RTL Klub, június 20., hétfő, 22:15

Hazudj, ha tudsz!

Cal egy régi évfolyamtársa és szerelme egyetemi óráján tart kiselő-
adást. Feltűnik neki az egyik fiatal diák, Martin Walker. Lightman
szerint a fiú pszichopata, talán gyilkos is. A helyzetet bonyolítja,
hogy Helennek viszonya van a fiúval.
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I. Nemzetközi DunaCenter Oldtimer Találkozó
OLDTIMER TRAKTOROKKAL 

2011. június 25.  11 órától.
A hangulatról a Kühne Zrt. fúvószenekara és a Kimlei Harmonikások gondoskodnak!

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 21., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Drága doktor úr
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró – Hajléktalanok
13:30 Srpski Ekran
14:05 Unser Bildschirm
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0
15:30 Tudástár 2011 – Allergia
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradók
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Önök kérték! 
21:05 Szakíts helyettem 

Bókay János nagysikerű vígjá-
tékának tévé-adaptációja egy
ügyvédről, aki orvos barátját
kéri meg arra, szabadítsa meg
megunt szeretőjétől, csakhogy
a döntő pillanatban feltűnik a
hölgy férje is.

22:10 24 - A szabadulás
23:25 Az Este
23:40 Barangolások öt kontinensen
00:10 Hírek
00:15 Sporthírek
00:20 Ma Reggel

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Trendmánia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas - FBI 
16:15 Mindörökké szerelem
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista

20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Castle
22:15 A Grace klinika
23:20 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:50 Reflektor
00:05 Apám bűnei

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop
11:30 Második élet 

Isabel újabb hazugságot akar
elhitetni Angelaval, aki nem
hisz neki. A halálból feltámadt
férfit elviszik kivizsgálásra, s az
orvos szerint nincs semmi
baja. Kiderül, hogy a koporsó-
ban lévő férfi csak külsőleg ha-
sonlít rá, igazából 

12:30 A Biblia-kód 
14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:20 A felejtés bére
23:25 Aktív
23:30 A médium
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Szép napok 
03:05 Babavilág
03:30 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
06:00 Térkép - Válogatás 
06:40 A történelem útvesztői 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték!
08:45 Krisztofóró 
09:00 A dzsungel könyve 
09:30 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Csellengők
15:25 Kézművek 
15:35 Folkbeats - Ahol a szívem 

dobban! 
16:30 Zebra
17:05 Daktari 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Mese
19:00 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
21:00 A gyertyák csonkig égnek 
22:30 Folkbeats - Ahol a szívem 

dobban! 
23:00 Dunasport 
23:05 Magyar Jazz Ünnep 2011
23:35 A szabadsághoz mindig 

késő van 
00:30 Chaplin szereti a zenét 

06:00 Paletta 
06:30 Lapzárta 
07:00 Híradó 
08:05 Rájátszás
09:00 Garázs 
09:30 Soroló 
10:00 Híradó 
10:30 Panaszkönyv 
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta 
13:30 Paletta
14:05 Keresztmetszet
15:00 Híradó
15:30 BBC Reporters 
16:05 Pálya 
16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Zöld övezet
18:05 Vonalban
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó
22:30 Riasztá
23:05 Rájátszás

JÚNIUS 22., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:00 Drága doktor úr- A visszatérés
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - Erdély és 1956
13:30 Hrvatska kronika
14:05 Ecranul nostru
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0
15:30 Optika - Romani Design
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Mága Zoltán hangversenye 

(2011)
21:05 Linda 
22:15 24
23:05 Az Este
23:40 Kapcsoskönyv 
00:10 Hírek
00:25 Ma Reggel (ism.)

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Autómánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas - FBI
15:15 Sue Thomas - FBI
16:15 Mindörökké szerelem
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt
21:20 Teljes gázzal 
23:30 Frequency

John Sullivan egy rádió segít-
ségével kapcsolatot létesít tűz-
oltó apjával, aki harminc éve
egy tűzesetben vesztette
életét. John segít apjának
megtalálni a tűzből kivezető
utat, ezzel megmenti az életét.
Ám a múlt megváltoztatásával
egy teljesen új jövőt hoztak
létre, melynek része az is, hogy
John édesanyja egy soha meg
nem oldott sorozatgyilkosság
áldozatává válik.

01:45 Reflektor

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó
08:05 Rájátszás
09:05 Sziluett
10:00 Híradó
10:30 Zöld övezet
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta
14:05 Vetítő
14:06 Farkaslyuk
15:00 Híradó
15:30 Panaszkönyv
16:05 Ősök tere
16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Iskolapélda
18:05 Vonalban
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta
22:00 Híradó
22:30 Hírvilág
23:05 Rájátszás

05:30 Gazdakör
06:00 Térkép - Válogatás
06:40 Isten kezében
07:10 Magyar elsők
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték!
08:45 Zénó
08:50 Fabulák
09:00 A dzsungel könyve
09:30 Szelek szárnyán
10:30 25. szélességi fok Délre
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Élő népzene
15:30 Beavatás
15:50 Mátyás király és a reneszánsz
16:15 Cigája
16:30 Ízek, zenék, zamatok
17:05 Daktari
18:00 Híradó 18:00
18:35 Mese
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
21:00 Az Északi-tenger kalózai
22:30 Dunasport
22:40 Dokureflex
22:41 Magyarok a Balkáni 

Háborúban 1991-1997
00:00 Koncertek az A38 hajón
00:50 Vers

05:25 Teleshop
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop
11:15 Második élet
12:15 Old Shatterhand
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet

Isabel és Angela megegyez-
nek, hogy addig egyikük sem
megy be Pedro szobájába,
míg az örökösödési vizsgálat
le nem zárul. Isabel úgy dönt,
megszabadul Pedro összes ru-
hájától. 

16:25 Seherezádé
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:20 Doktor House
22:20 Hawaii Five-0
23:15 Aktív
23:20 Szellemekkel suttogó
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Nathalie...
03:10 Két TestŐr
03:35 Animációs filmek

TV2, június 21., kedd, 21:20

A felejtés bére

Michael Jenningsre vadásznak, de nem tudja,
miért. A világhíres zsenit csúcstechnológiá-
val foglalkozó nagyvállalatok szerződtetik kü-
lönleges, szupertitkos munkákra, majd a fel-
adat elvégzése után az agyából kitörlik az em-

lékeit. Munkáját jól
megfizetik, a legutóbbi,
hároméves küldetése
után nyolc számjegyű
összegre szá mít, de a
munka végeztével a fi-
zetési csekk helyett
egy borítékot kap tele
különféle tárgyakkal.

Duna Televízió, június 21., kedd, 21:00

A gyertyák csonkig égnek

Márai Sándor világsikerű regénye a késői leszámolás drá-
mája. Két fiatal katona, két testi-lelki jó barát negyven évvel
ezelőtt - és két gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeretfur-
dalásokkal teli öregember most. A két dátum között az üres-
ség. De most találkoznak, és kezdődhet a leszámolás.

Duna Televízió, június 22., szerda, 21:00

Az Északi-tenger kalózai

Észak-Németország kereskedővárosok ural ta tengermellékén él a
Broderson család két fiú gyermekével. Jant kereskedőtanoncnak
adják, a fiatalabb Klaust pedig egyházi pályára szánják. Az ifjú en-
gedve az atyai akaratnak, Wigbold testvérrel kolostorba készül szer-
zetesnek. Az indulást azonban szörnyű esemény szakítja meg.

RTL Klub, június 22.,
szerda, 21:20

Teljes gázzal

Berlinben illegális utcai au-
tóversenyeken felspécizett
szupergépekkel teszik koc-
kára az életüket a megszál-
lott versenyzők. Katie min-
den erejével azon van, hogy
fenn tudja tartani tuning-
műhelyét, Mike pedig a tör-
vényesség határait súrolva
is hajlandó segíteni neki. A
fiatal rendőr, Eric néha
maga sem tudja, hogy me-
lyik oldalon áll a harcban.
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Májusban indították ingyenes hal-
lásszűrés-programjukat Győrben.
Sikeresnek mondható a felhívásuk?

Teljes mértékben. Sokkal többen je-
lentkeztek a vizsgálatra annál, mint
amire számítottunk, ezért is kellett
meghosszabbítanunk az ingyenes hal-
lásszűrés idejét június 30-ig.

Mennyire fontos szempont a
hallásproblémák kezelésénél a
gyors beavatkozás?

Ha valakinek halláspanasza van, mi -
előbb jöjjön el hozzánk, ne várjon a vizsgá-
lattal heteket, hónapokat, ugyanis minél
korábban kezeljük a fennálló problémát,
annál nagyobb az esélye annak, hogy si-
kerül megoldani azt. Más esetekben elő-
fordulhat, hogy csupán fülzsírdugó okozza
a kellemetlenséget, de ha például egy
akut halláscsökkenésről van szó – amit
akár vírusfertőzés is okozhatott –a kezelés
eredményessége attól is függ, hogy meny-
nyi idő telt el a panasz keletkezése óta.

Mennyire könnyíti meg a dön-
tést a páciensek számára az,
hogy otthoni környezetben is ki
tudják próbálni a készülékeket?

Természetesen anélkül, hogy ne
tesztelték volna a hallókészülékeket,

Hallásproblémák: a kulcs
a mielőbbi beavatkozás

szakmailag teljesen
helytelen lenne el-
látni a pácienseket.
Gondoljon bele, ho-
gyan tudna jól dön-
teni több hallóké-
szülék közül az érin-
tett, ha nem ott pró-

bálná ki azokat, ahol valójában hasz-
nálni fogja: otthon, az utcán, társaság-
ban vagy akár színházban, moziban.

Hogyan történik a hallásvizs-
gálat, és kik vehetnek részt rajta?

A szűrés mindössze 20-30 percig tart,
és az előjegyzési rendszernek köszönhe-
tően egyenként, várakozás nélkül foglalko-
zunk az érdeklődőkkel. A vizsgálat egyéb-
ként teljesen fájdalommentes, így az idő-
sebbek is szívesebben jönnek hozzánk.

Mit kell tennie annak, aki részt
szeretne venni az ingyenes vizs-
gálaton?

Kérem, hogy a várakozás elkerülése
miatt telefonon egyeztessen időpontot
munkatársunkkal a (96) 529-850-es
telefonszámon. A jó hallás megőrzésé-
nek érdekében mindenkinek javaslom,
hogy használja ki a lehetőséget, és jöj-
jön el az ingyenes szűrésre!

Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el hozzánk, ne várjon a
vizsgálattal heteket, hónapokat, ugyanis minél korábban kezeljük a
fennálló problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül meg-
oldani azt – mondta lapunknak dr. Csizmás Mária, a győri Amplifon Hal-
lásközpont fül-orr-gégész és audiológus szakorvosa.

TÉVÉMŰSOR  HIRDETÉS

JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK
M1 HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas - FBI 
15:15 Sue Thomas - FBI
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 

20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Beépített szépség
23:40 Róma
00:50 Reflektor
01:00 Infománia

05:30 Gazdakör
06:00 Térkép - Válogatás
06:40 Múltidéző
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték!
08:45 Töf-töf elefánt 
09:00 A dzsungel könyve 
09:30 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Talpalatnyi zöld
15:35 A közlekedés új útjai 
16:05 Mundi Romani 
16:30 Halld Izrael!
17:05 Daktari 
18:00 Híradó
18:35 Mese
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
21:00 Az Északi-tenger kalózai 
22:30 Dunasport
22:40 Németh Ferenc koncert, 

Belvárosi Színház (magyar 
koncertf., 2008) 

23:35 Glastonbury
01:50 Vers
01:55 Himnusz

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár
09:55 Nappali 
11:00 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:30 Slovenski Utrinki 
14:05 Együtt 
14:35 Összhang
15:30 Hódító hódok
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
22:10 24
22:55 Az Este
23:25 Professzor Radda
23:55 Hírek
00:00 Sporthírek
00:10 Ma Reggel

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta 
07:00 Híradó
08:05 Rájátszás
09:05 Keresztmetszet
10:00 Híradó 
10:30 Iskolapélda
11:05 Vonalban 
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta 
13:30 Paletta
14:05 Sziluett
15:00 Híradó
15:30 Zöld övezet
16:05 Értékmentés másként
16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Soroló
18:05 Vonalban Interaktív politikai 

show-musor
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta
22:00 Híradó
22:30 Ősök tere
23:05 Rájátszás

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
11:20 Második élet
12:20 Régi jó cimborák 2. - 

A folyó kalóza 
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:20 Sodró lendület
23:15 Aktív
23:20 Bostoni halottkémek 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Szvingerek 
02:20 Szvingerek
03:10 Segíts magadon!
03:35 Animációs filmek

TV2, június 23., csütörtök, 21:20

Sodró lendület

A gyerekkori barátokat elsodorta egymástól az élet. Dan, Tom és Jerry
csak a barátjuk, Billy halála után találkozik újra egymással. A három phi-

ladelphiai ifjú Oregonba megy kenutú-
rára. Hamarosan kiderül, hogy Billy
megszállottan kutatta annak a kétszáz -
ezer dollárnak a nyomát, amelynek a le-
gendás gépeltérítővel, D. B. Cooperrel
együtt veszett nyoma 1971-ben, amikor
D. B. ejtőernyővel kiugrott a repülőgép-
ből Oregon erdei felett. 

Duna Televízió, június 23., csütörtök, 15:00

Talpalatnyi zöld

Az ökológiai magazin
a magyarországi és a
hatá ra inkon túli ak-
tuális környezet- és
természetvédelmi tör-
ténéseket, problémá-
kat és eredményeket
mu tatja be, a jó, köve-
tésre érdemes példá-
kat is népszerűsítve.

M1, június 23., csütörtök, 20:05

Zsaruvér és Csigavér I.: 
A királyné nyakéke

Ötvös Csöpi és Kardos doktor, a régi har-
costársak újra egymásra találnak. To-
vábbra is a Balaton partján, ezúttal ék-
szerrablók nyomába erednek. Szép
tájak, izgalom, humor, nagy pofonok -
ismét együtt vannak a Csöpi-filmek
kellékei. A régi csapathoz csinos, fiatal
zsarulányok csatlakoznak.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos egy kétszemélyes fürdőbelépőt nyerhet a Rába Quelle élmény-
fürdő jóvoltából. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 95. Jelige: Keresztrejtvény.
Múlt heti feladványunk nyertese Horváth Klára (Győr). Nyereményét a szerkesz-
tőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át június 22-től.

SUDOKU
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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
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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HIRDETÉSFELVÉTEL

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

Bakonyszentlászlón Betyár csárda és
fogadó szakácsot keres éves állásra.
Jelentkezni: 06-30/6533-453.

SZOLGÁLTATÁS
Fűnyírás, kaszálás, kerti munkák!
Győr és környéke! Tel.: 96/826-322,
06-30/403-6810.

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban 2 szobás, nap-
palis, légkondival, riasztóval felsze-
relt téglalakás eladó. Irányár: 17,5
M Ft. Tel.: 30/401-8190.

Győrújbaráton zártkerti ingatlan ház-
zal eladó! Tel.: 30/812-1826.

Kónyban 1500 m2-es, parkosított
telken levő, egyszintes, igényes, 3
szoba-nappalis ház dupla garázzsal,
eladó. Ár: 22,9 M Ft. Érd.: 06-
70/372-0105.

Pázmándfalum 140 m2-es, 2002-
ben teljesen felújított, 2 szintes, 5
szobás családi ház közel 1800 m2

telken sok lehetőséggel, eladó. Ár:
14,9 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105.

Győrtől másfél km-re, az Újfalu La-
kóparkban épül egy tó melletti,
nyolclakásos sorház, melyben még
két lakás leköthető. Ár: 13,45 millió
Ft. Tel.: 06-70/372-0106.

Győr-Ménfőcsanakon, 2005-ös épí-
tésű társasházban igényes, 60 m2-
es, amerikai konyha–nappali+2 fél
szobás, földszinti lakás 2 gépkocsi-
beállóval, sürgősen eladó. Irányár:
14,99 M Ft. Tel.: 06-70/9777-833.  

Győrtől másfél km-re épült, másfél
szobás, nagy fürdőszobás, első eme-
leti, kulcsra kész lakás eladó. Ár: 11,8
millió forint: Érd.: 06-70/372-0106.

Idősek Otthona Lakóparkban el -
adó egy azonnal költözhető, kulcs -
ra kész garzonlakás gépkocsibeál-
lóval. Ár: 9,3 millió Ft. Érd.: 06-
70/372-0106.

Győr-Ménfőcsanak ménfői részén új
építésű, emelt szintű fűtéskész álla-
potú, nappali+3 szobás családi ház
magas műszaki tartalommal, extrák-
kal, dupla garázzsal, eladó. Irányár: 35
M Ft. Tel.: 06-70/9777-833. 

Győr-Adyvárosban 1+2 fél szobás,
erkélyes, 55 m2-es, részben felújí-
tott társasházi lakás eladó! Ár: 7,9
M Ft. Tel.: 06-70/9777-832.

Véneken, festői környezetben, a
Duna partján, 430 m2-es telken
2005-ben felújított nyaraló eladó!
Ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06-70/9777-832.

Győrszentivánon háromszobás, ki-
váló állapotú családi ház 500 nm-s
telekkel, garázzsal eladó! Irányár:
13,95 M Ft. Tel.: 06-70/977-7841.

Győr-Szabadhegyen eladó egy 49 m2-
es, kétszobás, franciaerkélyes, első
emeleti, panellakás, környezetbarát
beépített bútorzattal. Ár: 8.490.000
Ft. Érd.: 06-70/703-0865.

Eladó Győrújbaráton egy 130 m2-es,
belső kétszintes, 5+fél szobás, gáz-
fűtéses, napfényes, igényes családi
ház, egyállásos garázzsal, riasztóval.
Ár: 28.500.000 Ft. Érd.: 06-
70/703-0865.

Győrszentiván-Kertvárosban kínálok
szép, gondozott, 1079 nm-es zárt-
kertet. A telken faház, halastó, me-
dence és sok gyümölcsös megtalál-
ható. Ezt mind ajándékba kapja az
új tulajdonos. Irányár: 2,9 M Ft. Érd.:
06-70/977-7837.

Győrszentivánon 1960 nm-es,
szép, gondozott udvar 90 nm-es,
barátságos családi ház garázzsal,
szaunával önre vár. Öné lesz? Hív-
jon! Irányár: 16 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837. 

Győr-Gyirmóton, 880 nm-es telken
71 nm-es családi ház, vállalkozásra
is alkalmas, 45 nm-es melléképület-
tel, csendes utcában eladó! Ár: 9,3
M Ft. Tel.: 06-70/9777-839.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség ke-
reskedelmi, szolgáltatói tevékeny-
ségre vagy irodának hosszú távra
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában kiadók 16,
67, 73 és 120 m2-es irodahelyisé-
gek, 200 m2-es különálló iroda-
épület. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 3 szobás, 70 m2-es, gáz-
fűtéses, téglaépítésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 40–55 m2-es, nádorvárosi
vagy marcalvárosi, max. 4 emeletes
épületben lévő, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési szám:
223). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/
511-420.

Újvárosi, komfort nélküli, 24 m2-es, 1
szobás, gázkonvektoros, határozatlan
bérleti szerződésű, zárt udvarú lakást
cserélne belvárosi, komfortos, 25 m2-
nél nagyobb, 2 vagy 3 szobás, gázfű-
tésű, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetési szám: 42). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 75 m2-es, 2,5
szobás, gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses, nagy belmagas-
ságú, szépen felújított, műanyag ab-
lakos lakást cserélne belvárosi vagy
nádorvárosi, komfortos vagy össz-
komfortos, kb. 60 m2-es, 3 külön be-
járatú szobával rendelkező, gáz-
vagy távfűtéses, csendes környéken
található, téglaépítésű, elsősorban
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra. (hirdetési szám: 43). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 49 m2-
es, 2 szobás, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne belvárosi, adyvárosi
vagy nádorvárosi, komfortos vagy
összkomfortos, 50 m2-nél nagyobb,
2 vagy 2,5 szobás, határozatlan
vagy határozott bérleti szerződésű
lakásra (hirdetési szám: 47). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 55 m2-es, 2
szobás, cserépkályhás, Héra-égős,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne adyvárosi vagy marcalvá-
rosi, komfortos vagy összkomfortos,
kb. 60 m2-es, 1+2 fél szobás, távfű-
téses, határozatlan vagy határozott
bérleti szerződéses lakásra (hirde-
tési szám: 49). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 48 m2-es, 1
szobás, gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne na-
gyobb, 1+fél vagy 2 szobás, gáz-
vagy távfűtéses, határozott vagy ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 52). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 49 m2-
es, 2 szobás, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, de nem újvárosi vagy
szigeti, komfortos vagy összkom-
fortos, 45-50 m2-es, 1+fél szobás,
gáz- vagy távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra (hirde-
tési szám: 53). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 34 m2-es, 1
szobás, gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne bel-
városi vagy nádorvárosi, 1-2 szobás,
nagyobb alapterületű lakásra (hirde-
tési szám: 56). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 55 m2-
es, 2 szoba-hallos, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne adyvárosi, nádorvárosi
vagy gyárvárosi, 35-40 m2-es, 1
vagy 1+fél szobás, határozatlan
vagy határozott bérleti szerződésű
lakásra (hirdetési szám: 58). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

EGYÉB

Havi 5% kamatra befektetőt kere-
sek, ingatlanfedezetet biztosítok!
Tel.: 20/581-1000.

AUTÓ

VW Passat Variant Comfortline 2,0
CR TDI DSG. Üzembe helyezés:
2011. 02., futásteljesítmény: 12.500
km, kasmírbarna metál fényezés,
DSG automata váltó, 2 zónás digit
klíma, multifunkciós bőrkormány,
ülésfűtés, parkradar, tempomat, ESP,
könnyűfém felni. Ár: 8.290.000 Ft.
Érdeklődni: 96/515-033.

Audi A1 Ambition 1.4 TFSi, forga-
lomba helyezve: 2010. 10. 11.
15.000 km, Amalfi-fehér külső fé-
nyezés Daytona-szürke kontraszt-
színű tetőívvel, fekete/kőszürke
belső, LED belsővilágítás-cso-
mag, fűthető ülések, könyöktá-
masz elöl, első hővédő szélvédő
szürke csíkkal, fény- és esőszen-
zor, klímaberendezés, automata.
Kormány: multifunkciós 3 küllős,
bőr. Külső tükrök fűthetők. Rádió
Concert CD-lejátszó, Xenon Plus
fényszóró. Érd.: 96/515-033.  Ár:
6.390.000 Ft.

VW Passat Variant Sportline 2.0
TDI DPF 2007. 10. 10., 154 866
km. Ár: 3.590.000 Ft. Motor: 1 968
ccm, 125 kW/170 LE, dízel. Színe
fekete. Érdeklődni: 96/515-033.

Seat Altea 1.6 MPI Reference. Első
üzembe helyezés 2009. 04. 14.,
65.005 km. Ár: 2.979.000 Ft.
Motor: 1 595 ccm, 75 kW/102 LE,
benzin. Sötétkék-metál. Érdeklődni:
96/515-033.

Seat Exeo 2.0 CR TDI/143 Style.
Első üzembe helyezés 2009. 08.
14., 59. 366 km. Ár: 5.190.000 Ft.
Motor: 1 968 ccm, 105 kW/143 LE,
dízel. Fekete-metál-gyöngyház. Ér-
deklődni: 96/515-033.

Skoda Octavia Clever 1.2 TSI. Első
üzembe helyezés 2010. 11. 22.,
3.400 km. Ár: 4.099.000 Ft. Motor:
1 197 ccm, 77 kW/105 LE, benzin,
középszürke-metál. Érdeklődni:
96/515-033.

Skoda Superb Ambition 2.0 CR TDI
DPF. Első üzembe helyezés 2009.
06. 05., 51 000 km. Ár: 5.590.000
Ft. Motor: 1 968 ccm, 125 kW/170
LE, dízel, világosbarna-metál. Érdek-
lődni: 96/515-033.

Skoda Fabia Combi Start 1.2 12V.
Első üzembe helyezés 2006. 10.
12., 26.081 km. Ár: 1.290.000 Ft.
Motor: 1 198 ccm, 47 kW/64 LE,
benzin, világosszürke-metál. Érdek-
lődni: 96/515-033.

A MARCAL ÉTTEREM
kiemelt júniusi ajánlata:
Szerdán és csütörtökön: 15–20 óráig,

pénteken: 15–21 óráig
ESTI MENÜK KAPHATÓK!

Levesek: májgombócleves, haramialeves, hideg
gyümölcsleves 300 Ft/adag

Natúr sertésszelet csirkemájraguval, 
vegyes köret, saláta

1500 Ft helyett 800 Ft
Rántott tengeri halfilé, párolt rizs, tartármártás

1500 Ft helyett 800 Ft
Marhapörkölt, galuska, saláta
1500 Ft helyett 800 Ft

Cigánypecsenye, fôtt burgonya, saláta
1600 Ft helytt 900 Ft

Fütölt kolbásszal, sajttal töltött csirkemell, 
rizibizi, saláta 1600 Ft helyett 900 Ft

MINDEN MENÜ MELLÉ 
1 POHÁR SÖR, BOR VAGY ÜDÍTŐ!

Szerdától péntekig a 2 személyes Marcal tál 
3.200 Ft helyett 2.200 Ft

Üdülési csekket, étkezési utalványt elfogadunk!

MARCAL ÉTTEREM
Győr, Déry Tibor u. 4/a Tel.: 96/431-330

www.marcal-etterem.hu 
www.marcal-vendeglo.hu

Hétfőtől péntekig,
reggel 8–12-ig kicsiknek
és nagyoknak
INGYENES teniszoktatás
salakos teniszpályánkon.

Érdeklődés személyesen a helyszínen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyõr, Töltésszer u. 18. Tel.: 96/518-423
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Kiskorunk óta
inkább
fociztunk, mint
babáztunk,
számunkra
ez volt
természetes

szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Jakab Petra és Jakab Réka igazi
sportemberek, de nem hétköz-
napi sportágban bizonyítanak
hétről hétre. A csinos testvérpár
gyermekként a labdarúgást vá-
lasztotta, és egészen a legmaga-
sabb szintig jutottak. 

Aki civilben látja a Jakab testvéreket,
aligha gondolná, hogy a csinos höl-
gyek minden délután és hétvégén
mezt, sportszárat és stoplis cipőt ölte-
nek, majd mindenre elszántan mennek
fel a futballpályára. Petra és Réka nem
kifejezetten nőies sportágat választott,
és döntésükkel néha még ma is meg-
hökkentik az embereket.

– Kiskorunk óta inkább fociztunk,
mint babáztunk, számunkra ez volt
természetes. Persze még mindig van-
nak, akik meglepődnek, egyrészt
azon, hogy létezik Győrben női labda-
rúgás, másrészt pedig azon, hogy fo-
cista létünkre egyáltalán nem va-
gyunk fiúsak – mesélte az idősebb
testvér, Petra. – Érdekes kérdéseket is
rendszeresen kapunk – vette át a szót
a huszonötszörös magyar válogatott
Réka. – Érdeklődnek: mi is nagypá-
lyára játszunk? Nőknél is kétszer negy-
venöt perc a játékidő? És persze nem

Lányok is labdába rúghatnak
maradhat ki, hogy van-e a meccs
végén mezcsere. Általában azért pozi-
tívan fogadják, hogy labdarúgók va-
gyunk, persze a kék foltok vele járnak,
de megszoktuk és nem is takargatjuk
őket különösebben. 

A Jakab testvérek munka mellett
hódolnak szenvedélyüknek, a labdarú-
gásnak. Petra a városházán idegenfor-
galmi referensként, míg Réka az Audi
Hungaria kommunikációs osztályán
dolgozik. 

– Jó szervezés és elhivatottság kell
hozzá, hogy továbbra is tudjak játszani.
Imádom a focit, jó közegben lehetek,
igazi barátok között. Szerintem civilben
is látszik valakin, ha sportol: máshogy
viszonyul a környezetéhez, tud csapat-
ban gondolkodni és küzdeni a mási-
kért – mondta Petra. – Addig szeret-
nék sportolni, amíg örömem lelem
benne – tette hozzá Réka. – Még min-
dig lelkesen várom az edzéseket, a hét-
végi meccseket. Nagyon sokat kaptam
a focitól, számos örömteli pillanatot él-
hettem át, igazi közösségi élmények-
nek lehettem részese. Persze kell
ehhez egy megértő főnök is, csak így
tudok eljutni például a válogatott edző-
táborába.

A Jakab testvérek legnagyobb sike-
rükként az ETO Parkban játszott Ma-
gyar Kupa-döntőt említették, melyen
ezüstérmesek lettek. Petra NB II-es baj-
nok lett a Győri Dózsával, Réka nyakába
pedig az NB I-ben került aranyérem az
egyetlen, nem Győrben töltött évben a

Femina tagjaként. Mióta az élvonalban
szerepel a győri klub, ismét egy csapat-
ban játszanak, és egy bajnoki bronzér-
met ünnepelhettek közösen. Válogatott
szinten is játszottak már együtt, a belg-
rádi Universiadén Petra és Réka alkotta
a nemzeti csapat jobbszárnyát. 

– Nehéz elfogadtatni a sportágat,
sok csapat napi szintű működési gon-
dokkal küzd. A szövetség azonban nyi-
tott az irányunkba, és Csányi Sándor is
kijelentette, hogy szükség van a női
labdarúgásra. Egyre többen igazolnak
külföldre, ami a bajnokságnak nem biz-

tos, de a válogatottnak mindenképpen
jót tesz. A közelmúltban Kanadával ját-
szottunk barátságos mérkőzést Telki-
ben, 1–0-ás vereséget szenvedtünk,
de hatalmas élmény volt a világrang-
lista hatodik helyezettje ellen lemérni,
hol is tartunk. Egyáltalán nem vallot-
tunk szégyent annak ellenére, hogy
ilyen magasan jegyzett csapat ellen
még nem játszottunk korábban –
mondta a női labdarúgás hátteréről
Réka, akit Kanada ellen huszonötödik
válogatottsága alkalmából külön kö-
szöntött a szövetség. Ilyenkor nővére a
lelátón szurkol, ahogy most is Telkiben.
Nagyon szépen játszott a magyar csa-
pat, Réka is ügyes volt – mesélte büsz-
kén az idősebik testvér. A lányok azt is
elárulták, ők soha nem gondoltak arra,
hogy külföldön folytassák.

– Még iskoláskorunkban sem men-
tünk külföldre tanulni ösztöndíjjal, holott
lett volna rá lehetőség. Játékosként sem
akartuk itt hagyni a családunkat, baráta-
inkat és Győrt. Soha nem merült ez fel,
szeretjük a városunkat, itt nőttünk fel,
minden ideköt minket – mondta Petra,
azt is elárulta, nem csak a női labdarú-
gást követik, otthon esténként nem so-
rozatok mennek a televízióban.

– A magyar bajnokságot és a topligá-
kat is nézzük, emellett a megyei labda-
rúgásban is sok ismerősünk van. A ked-
vesem, Varga Gábor is labdarúgó, jelen-
leg Pápán játszik, rendszeresen eljárunk
egymás meccseire. Így a hétvégék álta-
lában családi meccsnézéssel telnek.
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A magyar női kézilabda-válogatott
Győrben telt ház előtt 27–22-es vere-
séget szenvedett Németországtól, így
lemaradt a brazíliai világbajnokságról
és gyakorlatilag a 2012-es londoni
olimpiáról is. A kilátástalan játékkal el-
szenvedett vereség után Mátéfi Eszter
szövetségi kapitány azonnal benyúj-
totta lemondását. 

„A Németországgal szemben sikerte-
lenül megvívott világbajnoki selejtező
miatt a szövetségi kapitányi tisztségről le-
mondok. A kudarcból rám eső felelőssé-
get természetesen vállalom, nagyon saj-
nálom, hogy így alakult. Mindenkinek kö-
szönöm, aki segítette a munkánkat, egyút-
tal sikereket kívánok utódomnak, a női vá-
logatottnak és a magyar kézilabdázásnak”
– áll Mátéfi Eszter közleményében. Nem ő
az egyetlen, aki elbúcsúzott a válogatottól,
Pálinger Katalin ugyanis városunkban öl-
tött magára utoljára címeres mezt. 

– Gratulálok az ellenfélnek, ugyanak-
kor csalódott vagyok. Előzetesen úgy ké-
szültünk, hogy mi jutunk tovább, sajná-
lom, hogy nem sikerült. Úgy gondolom,
hogy eljött a generációváltás ideje. Két

Serdülő világkupa Leendő nagy baj-
nokok első lépéseit láthatják mindazok,
akik június 18-án és 19-én ellátogatnak
a Magvassy Mihály Sportcsarnokba,
ahol a 4. Serdülő Judo Világkupa küzdel-
meit rendezik. A szervezők tíz ország
csaknem háromszáz judósát várják
Győrbe a 15 évnél fiatalabbak legrango-
sabb nemzetközi versenyére. A program
mindkét nap 10 órakor kezdődik. 

Ezüstös röplabdások A Magyar Egyetemi
Főiskolai Országos Röplabda Bajnokság deb-
receni döntőjében ezüstérmes lett a Széchenyi
István Egyetem csapata: Szabó Gergely, Czin-
ner Tibor, Szauter Péter, Szauter Ferenc, Szán-
tósi Bence, Gerencsér Gábor, Szele Péter, Al-
bert László, Horváth Mátyás, Szórádi Gábor és
Oszuska Gábor. Edző: Göbl Erik. 

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Rába ETO futsalcsapata a
döntő harmadik mérkőzésén 3–
1-re legyőzte az MVFC Berettyó-
újfalut, így a kupagyőzelem után
bajnoki címet is ünnepelhetett. 

A zöld-fehérek ugyan a vártnál nehezeb-
ben, de Dróth, Al-Ioani és Amrani góljai-
val harmadszor is két vállra fektették a
berettyóújfaluiakat, így megvédték baj-
noki címüket. Az ünnepléssel telt napok
után Drucskó Zoltán ügyvezető elnököt
kértük meg, értékelje a szezont. 

– A csapat és a klubvezetés is meg-
mutatta, hogy az előző szezon eredmé-
nyei megismételhetőek, sőt, felülmúl-
hatóak. Kis hiányérzet maradt bennem

Egyeduralkodó
zöld-fehérek

amiatt, hogy nem százszázalékos telje-
sítménnyel lettünk bajnokok, továbbá
a Fustal Cupban is rutintalanok vol-
tunk, de mindig keressük az új kihívá-
sokat. Nagyon hosszú volt a szezon,
szinte egy éven át folyamatosan játék-
ban volt a csapat, melyet többször is
formába kellett hozni. Három szakveze-
tőnk is volt – Paco Araujo, Tóth Sza-
bolcs és Artur Melo –, még egy ilyen
szezont nem szeretnénk átélni, de min-
den jó, ha a vége jó. Örömteli, hogy
Dróth Zoltán és Harnisch Ákos renge-
teget fejlődött és húzóemberré léptek
elő – fogalmazott a klubvezető. 

Drucskó Zoltán elmondta, hogy
Artur Melo vezetőedzővel megállapod-
tak a folytatásról, így jövőre is ő irá-
nyítja a csapatot. Elképzelhető két por-
tugál válogatott játékos érkezése, vala-
mint ajánlatott tettek Szeghy Szabolcs-

nak (Aramis) és Csopaki Istvánnak
(FTC) is. A klub szeretné megtartani ér-
tékeit, a lejáró szerződésű játékosokkal
is tárgyalóasztalhoz ülnek. A zöld-fehé-
rek nem titkolt célja, hogy jövőre már a
legjobb tizenhat csapat közé jussanak
a nemzetközi kupában, ennek érdeké-
ben erősítik meg keretüket, és játsza-
nak a felkészülés során Európa élvona-
lához tartozó ellenfelekkel.

Búcsú az álmoktól

meccsen is legyőztek minket, a jobb csa-
pat jutott tovább, még ha fáj is ezt kimon-
dani. Mindenképpen ez lett volna az
utolsó meccsem, már korábban eldön-
töttem. Mindenkinek köszönöm, aki a
253 válogatott fellépésem során mellet-
tem volt, legyen szurkoló, edző, szövet-
ségi dolgozó vagy csapattárs – fogalma-
zott a lefújás után a győri kapus. 

Ragyogó időben rendezték meg az ETO
Park mellett az I. Streethandball Feszti-
vált. Összesen 35 csapat nevezett a ren-
dezvényre, akik hat pályán mérték össze
tudásukat több kategóriában. Az alkalmi
csapatok az U9-es korosztálytól a felnőtt
korosztályig képviseltették magukat. Az
utcai kézilabdázás közönségsikert aratott,
a mérkőzéseken a játékosok és a nézők is
kitűnően szórakoztak. A Dániából hódító
körútjára indult sportágat több jelenleg is
aktív, illetve már visszavonult kézilabdázó
is kipróbálta. 

Streethandball
Fesztivál 
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Sikeres nevezés A Magyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége előnevezésre kötelezte a nemzetközi kupasorozatok-
ban érdekelt csapatokat. A SEAT Lami-Véd Győr együttese
megfelelt a szigorú feltételeknek, így sorozatban ötödször is el-
indulhat az Európa-kupában. A sorsolást július 9-én Freising-
ben tartják, ekkor derül ki, hogy kikkel mérkőzik meg a csapat.

Lejárt a ragadozó halak fogási tilalma,
így szabad a préda: fogható a csuka,
a süllő és a harcsa is. Érdemes ilyen-
kor próbálkozni, hiszen a tavaszi ívás
során elveszített energiát halaink
most igyekeznek táplálék formájában
visszaszerezni.

A ragadozó halakat többféleképpen
lehet horogra csalni, ezek közül az egyik
legsportszerűbb a pergetés. A módszer
lényege, hogy műhalainkkal a beteg, el -
esett kishal mozgását élethűen utánoz-
zuk. Így volt ez azon a hajnalon is, amikor
a Mosoni-Duna belvárosi szakaszára, a
Móricz Zsigmond alsó rakpart alatti kö-
vezésre készültünk kis csapatunkkal. Sö-
tétben érkeztünk a folyó partjára, a Mo-
soni-Duna vize nesztelenül surrant át az
alvó városon. Éppen hogy derengett,
máris vízben voltak a műcsalik, színes,
tetszetős halacskáinkat a vízfelszín alatt
húztuk. Az első kapásra nem sokat kel-
lett várni, méretes balin rontott rá a szé-
pen mozgó műhalra. Fárasztása nagy él-
mény volt, szinte minden trükköt beve-
tett, de végül meglett. Fotózás után
gyorsan vissza is engedtük.

A kövezésen óvatosan lépkedve ha-
ladtunk a 14-es híd irányába. Zömében
a sodrásba dobáltunk, de egy-egy do-
bást megpróbáltunk a parttal párhuza-
mosan is. Az egyik ilyen dobás után sem-
mivel sem összetéveszthető koppintás
következett a műcsalira, majd bevágás. A
hal a meder felé tört, onnan a kövek közé
igyekezett, aztán néhány perc múlva
megláttuk a gyönyörű süllőt. A mérleg
végül két kilónál is többet mutatott, de ez
a hal is visszanyerte szabadságát.

Ehhez hasonló történeteket hallhat-
nak és mesélhetnek egymásnak a per-
gető horgászat szerelmesei a június
25-ei Pergető Horgásztalálkozón
(Gamefishing Horgászüzlet, Győr, Fe-
hérvári út 22.), ahol megtekinthetőek
és megvásárolhatóak lesznek a szezon
műcsali-újdonságai is.

N. Cs.

A Gyirmót második helyen zárta az NB
II-es pontvadászatot, így ismét lema-
radt az élvonalbeli szereplésről. A sze-
zon végén tárgyalóasztalhoz ültek a
klub tulajdonosai Kiprich József veze-
tőedzővel, és végül abban állapodtak
meg, hogy nem hosszabbítják meg a
tréner nyáron lejáró szerződését. Kip -
rich három év után távozott Gyirmótról,
és visszatért egykori sikerei helyszí-
nére, Tatabányára. 

A csapat új vezetőedzőjének Soós
Imrét nevezték ki, aki korábban Moson-
magyaróváron, Cegléden és az ETO
futsalcsapatánál is dolgozott, legutóbb

Egyesületi progra-
mok Az Együtt Egyért!
programsorozat kereté-
ben a Tandem Egyesület
rendszeres programokra
hívja a győrieket, melyek
ingyenesek. Június 18-
án 9 órakor az egyetem
parkolójából kerékpáros-
túra indul Lipótra, ahol
csónakázásra is lesz le-
hetőség. Az egyesület jú-
nius 25-én 9 órától tor-
nára várja az érdeklődő-
ket a Barátság parkba.

Pergető
horgászok
találkozója

Családbarát győri stadion

Soós Imre a Gyirmót edzője
pedig a BKV Előre együttesét irányí-
totta, mellyel az előkelő ötödik helyen
zárta az évet. 

– Nagyon örülök a lehetőségnek,
azon leszek, hogy megvalósítsam a
tulajdonosok álmát, az élvonalbeli
szereplést. Tisztában vagyok vele,
hogy Gyirmóton csak az aranyérem
elfogadható, de bírnom kell a nyo-
mást – mondta kinevezése után
Soós Imre, aki hozzátette, az érkező
és távozó játékosokról egyelőre korai
beszélni. Eddig Kiss Zsolt eligazo-
lása biztos, aki Siófokon folytatja pá-
lyafutását. 

A Győri ETO FC érdemelte ki a labdarúgó NB I leg-
családbarátabb klubjának járó címet. A Sport TV
által életre hívott kezdeményezés eredményhirdeté-
sén elhangzott, hogy a győztes klub csapatának min-
den egyes hazai mérkőzését közvetítik majd az egy
hónap múlva induló szezonban. A program a tavaszi
idény harmadik fordulójától indult, a Sport TV, a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség, valamint a Nemzeti
Sport munkatársai minden mérkőzés helyszínén sza-
vazólapon értékelhették azokat a körülményeket,
amelyek „családbaráttá” tesznek egy stadiont. Így a
tisztaságot, a biztonságot, a különböző gyerekprog-
ramokat, vagy az esetleges családi kedvezményeket.

A zöld-fehérek időközben megkezdték a felkészü-
lést a következő szezonra. Az első edzésnapon két új
arcot fedezhettek fel az érdeklődők az ETO Parkban:
a brazil André Lamast és Németh Zoltánt, aki a szom-
bathelyi és székesfehérvári közös munka után ismét

Csertői Aurél segítője lesz. Több, korábban kölcsön-
ben szereplő játékos is Győrben edz, és egyelőre
még itt készül a biztosan távozó Eugene is. Rajta
kívül eddig egy játékos vett búcsút az ETO-tól: Sánta
András a Budapest Honvédba igazolt. Az Újpestről
visszatérő Jarmo Ahjupera, valamint Ji-Paraná ké-
sőbb csatlakozik a társakhoz.

– A háromhetes szünet rövid volt, de a játékosok
feltöltődtek. Napi két kemény edzéssel készülünk, és
hat mérkőzést is játszunk. A kívánságlistám leadtam,
belső védőt, középpályást és csatárt is szeretnék iga-
zolni. Ideális körülmények között készülhetünk, így
nem megyünk külföldi edzőtáborba – mondta Cser-
tői Aurél vezetőedző. 

Első felkészülési mérkőzését szombaton 18 óra-
kor játssza a Győri ETO FC, az ellenfél az osztrák má-
sodosztályú TSV Hartberg lesz. Szerdán a dunaszer-
dahelyi csapat érkezik a Rába partjára. 
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Kalauz

KOS A Kos szülötteknek most min-
den türelmükre szükségük van. Ha
kell, tartsanak szünetet, és úgy
döntsenek a legfontosabb kérdésekben:
munka, ingatlan, egészség. Csak ezután
lépjenek, most tegyék félre heves termé-
szetüket. A feszültségek levezetésére men-
jenek el sportolni.

BIKA A Bika szülöttek most nagyon
jól érzik magukat szeretteik társa-
ságában. Ha tudnak, utazzanak, és
élvezzék ezeket a napokat. Pihenjék ki az
elmúlt időszakot. Párjuk is örülne ennek.
Anyagiakban gondolják meg döntéseiket,
ne pazaroljanak.

IKREK Az Ikrek szülöttek számára
most a család a legfontosabb. Csak
körülöttük jár minden gondolatuk.
Lazítsanak eztán önök is, kerüljék párjukkal
a félreértéseket. Osszák be ezután jól erejü-
ket, mert a szabadság új ötleteket ad, ami-
nek véghezviteléhez kell egy kis energia.

RÁK A Rák szülöttek szabaduljanak meg a
felesleges ügyektől, szokásoktól,
rendezzék emberi kapcsolataikat
minél előbb, hogy fejlődni tudjanak
személyiségükben. Ne féljenek a vesztesé-
gektől, az tönkreteheti most életüket. Ke-
rüljék a gonosz embereket.

OROSZLÁN Jobb, ha rendezik költ-
ségvetésüket, kedves Oroszlán szü-
löttek, nagyon gondolják át kiadá-
saikat. Minden lépésüket fontolják meg jól,
semmiben ne döntsenek hirtelen. Ez egy
nehezebb hét lesz, minden önuralmukra
szükségük lesz. Önök az erősebbek, ne fe-
ledjék.

SZŰZ A Szűz jegyűek fellélegezhet-
nek egy kicsit, menjenek el pihenni,
vegyenek ki egy kis szabadságot. Ha
ezt nem teszik, könnyen egészségük rová-
sára megy a túlterheltség. Párkapcsolatuk-
nak is jót tesz egy kis kiruccanás. Ne terhel-
jék túl idegeiket semmilyen félreértés miatt.

Horoszkóp
MÉRLEG Ne húzzák fel most magu-
kat mindenen, kedves Mérleg szü-
löttek. Kicsit könnyebbé kell ten-
niük életüket, különben a túlzott felelős-
ség eluralkodik önökön. Rendezzék párkap-
csolatukat is, ne akarjanak mindenáron
megfelelni. Amint rendezik problémáikat,
megszűnnek egészségi problémáik is.

SKORPIÓ A Skorpió szülöttek most
túl vannak egy nehéz időszakon. Pi-
henjenek végre, töltsenek el egy
szép hétvégét párjukkal kettecskén. Így a
következő kihívást is könnyebben veszik,
és munkájukban is kreatívak lehetnek. Ne
foglalkozzanak mások véleményével.

NYILAS A Nyilas szülötteknek nem
árt kicsit megállni, és végignézni, mi-
lyen eredményeket értek el eddig.
Munkájukban nagyon sikeresek lehetnek
most, ha jól odafigyelnek. Ez kicsit párkapcso-
latuk rovására is mehet, ezért törődjenek töb-
bet kedvesükkel. Pihenjenek sokkal többet.

BAK A Bak szülöttek úgy érzik, ki vannak
szolgáltatva a sorsuknak. Bízzanak
magukban, a megérzéseikben, ne
készítsenek nagy terveket. Törődje-
nek többet egészségükkel, étkezésük meg-
lehetősen problémás. Ne mélyedjenek el a
negatív érzelmekben.

VÍZÖNTŐ A Vízöntő szülöttek most
kerüljék a félreértéseket, vitákat.
Hallgassanak inkább megérzése-
ikre, sokkal többre mennek vele. Végre fel-
szabadulnak lelkileg, egy ügyet sikeresen
megoldanak. Így új terveket szőhetnek, és
élvezhetik az alkotás perceit. Egyelőre ne
árulják el ezeket a terveket senkinek. 

HALAK A Halak szülöttek most párju-
kért aggódnak. Beszéljék meg együtt
a problémákat, terveket, így enyhít-
hetnek a benső félelmeiken. Ez a feszültség
könnyen a gyomrukra mehet. Munkájukra is
koncentráljanak jobban. Csak lassan, lépésről
lépésre tudják ügyeiket rendezni.

Időhatározó
Szombaton és vasárnap esőre számíthatunk. Vasár-
nap 20 fok alá süllyed a hőmérséklet városunkban
és  Budapesten is. Bécsben már pénteken is esik az
eső. A Balatonon szombaton borús lesz az idő, csa-
padék ekkor csak kevés várható. A leghidegebb
időre, 18 fokra vasárnap számíthatunk a magyar ten-
ger mentén. A hét elején felmelegedés jön.

Az életünk szinte minden területét behálózó hangtech-
nika folyamatosan fejlődő világában egyre nagyobb
teret kapnak az esztétikai és az anyagfelhasználást
érintő szempontok. A hangfal legyen szép, praktikus,
de úgy, hogy közben a hangminőség is jobb legyen,
legalábbis ne romoljon a dizájnolás hatására.

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
óráig, pénteken 14 órától 7 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.  

Fogorvosi ügyelet Győr, Lie-
zen-Mayer u. 57. Telefon: 96/417-
316 Hétköznap: 20 órától 22
óráig, munkaszüneti és ün-
nepnapokon délelőtt 8 és 11,
este 20 és 23 óra között. 

Gyógyszertári ügyelet Hétfő-
től szombatig 20 óra és más-
nap reggel 7 óra között, szom-
baton 14 órától reggel 8 óráig,
vasárnap reggel 8 órától hétfő
reggel 7 óráig. 

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hiba-
bejelentés a 06-80/204-086-os in-
gyenes zöld számon. Ügyfélszol-
gálat: 96/522-630.  Hétfőtől csü-
törtökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, kedden,
szerdán és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökökön 20 óráig. 
Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat a hét öt napján reggel 8
órakor nyit. Hétfőn, kedden és
szerdán 16 órakor, csütörtökön
17 óra 30 perckor, pénteken 14
órakor zár.  Tel.: 96/511-420.
Fax: 96/511-659.
ETO Park Az Információs
Pont hétfőtől péntekig reggel
9-től délután 17 óráig tart
nyitva. Tel.: 96/815-905
Kodály Zoltán út Az ügyfélszol-
gálat a hét öt napján reggel 8 óra-
kor nyit. Kedden, szerdán 16, csü-
törtökön 17, pénteken 14 órakor
zár. A pénztár 45 perccel előbb zár.
Tel.: 96/412-375, 96/414-670. Fax:
96/417-386.  Győr, Kodály Z. u. 32/A
Kommunális ügy fél szol gá lat:
A 96/888-527 és a 96/888-528-as
számok munkanapokon 7 és 16
óra között hívhatóak. 

Rendvédelem A rendőrőrs kör-
zeti megbízottjai, az Arrabona
Polgárőr Egyesület tagjai és Ady-
város önkormányzati képviselői
fogadóórákat tartanak. Közbiz-
tonsággal kapcsolatos észrevéte-
leiket június 22-én 16-tól 18
óráig a Móra-iskolában, 18-tól 20
óráig a Galgóczi-könyvtár klub-
jában tehetik meg. 

Design
hangsugárzókat
fejlesztenek
az egyetemen

A Széchenyi István Egyetemen tanuló Skripek
Péter, Desko Anatolij és Kovács Ákos – dr. Wersényi
György oktatóval összefogva – sajátos módon nyúlt
hozzá az akusztikai témához. Úgy gondolták, a két te-
rület (külső megjelenés és anyaghasználat) ötvözése
eddig még kihasználatlan lehetőségeket rejt magá-
ban. Az egyetem Tudásmenedzsment Központja
által meghirdetett Széchenyi Duó alkotói pályázaton
olyan tervvel indultak, majd nyertek támogatást,
amely arra épít, hogy a hangsugárzó anyaga maga a
hang sugárzója is egyben. Különböző mérések alap-
ján elkészítettek egy membránüveglapot, amely a
megfelelő intelligens anyagot tartalmazó rezgető és
egy erősítő alkalmazásával egyrészt jó minőségű
hangot szolgáltat, másrészt változatosan alakítható,
trendi kinézettel bír. Az elv bizonyos fa alapanyagok
esetén is működik.

Ha elterjed a koncepció, a jövőben rá sem isme-
rünk majd a hangsugárzókra – „megszólalásig”
ugyanis aligha fognak hasonlítani a maiakra.

Önkéntes munka
a mosolygó
uszonyosoknál

Migrénes előrejelzés
A migrénesek egyharmada akár egy nappal a rosz-
szullét előtt érzi, hogy jön a roham – hangzott el az
Amerikai Fejfájás Társaság 53. kongresszusán.

Az Egyesült Államokban 36 millió ember szenved
ebben az igen fájdalmas, rohamokban jelentkező beteg-
ségben, többen, mint asztmában és cukorbetegségben
együtt. A migrénesek előérzete, szaknyelven aura igen
sokféle lehet: látászavarok, cikcakkvonalak, vakfoltok,
beszédzavar vagy hányinger, sőt, hányás is.

„A rossz előérzet migrén esetén olyan, mint az elsöté-
tedő ég a föltornyosuló felhők miatt, mely jelenséget vil-
lámlás kísér, jeléül annak, hogy kitör a vihar, ami a beteg
számára alig elviselhető fájdalommal jár” – vázolta a kér-
dés egyik legismertebb szakértője, Allan Purdy. (MTI)

Nem kell ahhoz a világ tá-
voli vizeire utazni, ha valaki
személyesen is „találkoz -
ni” szeretne delfinekkel, rá-
adásul nem állatkerti kör-
nyezetben, ha nem termé-
szetes élőhelyén. Az Ad-
riai-tenger északi részén, a
horvátországi Losinj-szi-
get közelében él ugyanis
egy nagyjából másfél száz
egyedből álló delfincsa-
pat, amelynek tudomá-
nyos megfigyelésével ne-
gyed százada foglalkozik a
sziget kisvárosában mű-
ködő kutatóközpont. A be-
lépés bárkinek adott, akár
önkéntes munkát is vállal-
hat az, aki szeretne szinte
testközelbe kerülni az em-
berrel igazán jó barátság-
ban lévő, folyton „mo-
solygó” uszonyosokkal.


