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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

8–9. oldal Tompa Mihály a zenekarai-
ról, a halálfélelméről, a szakmájáról és a
hobbijáról is beszél.

23. oldal Szenvedélyes és látványos musical koncertváltozatát
mutatja be a Madách Színház a víziszínpadon július 14-én este fél 9-
kor: Az operaház fantomját. Az egyik főszereplőt, Homonnay Zsoltot
kérdeztük a darabról, a szerepéről. Kiderül az interjúból, hogy Ho -
mon nay Zsolt is romantikus ember. A darabról pedig azt mondja:
gyönyörű a zenéje, mára kultikussá vált világslágerekkel tűzdelve.

24. oldal Ha szeretik a sertésszüzet tejfölös le-
csópürével és dödöllével, mindenképpen olvassák
el heti gasztronómiai rovatunkat, melyben Alexo-
vics Róbert, a hónap séfje írja le receptjét. A győri
születésű séf a Krúdy-iskola legelső szakácsosz-
tályának diákja volt.

10. oldal A gyermekeké volt
hétvégén a város, Győr kulcsát
is megkapták, és nem éltek visz-
sza a hatalommal. Mosolyukat
nem csak az ingyenes belépő-
ként szolgáló fotó őrizte meg.

12–13. oldal Egészségügyi
mellékletünkben a légköri fron-
tok szervezetünkre gyakorolt ha-
tásáról ír a szakember. Azt is
megtudhatják, mit vigyünk ma-
gunkkal a nyaralásra.
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millió euró értékben szállít futóműkompo-
nenseket a világ egyik vezető járműipari vál-
lalatának a Rába Futómű Kft. A 3 éves meg-
állapodást a napokban írták alá. A szerző-
dés a cég stratégiai törekvéseivel össz-
hangban erősíti a Rába beszállítói pozícióit. 

25 100 -nál is több gyógyszer ára változott meg ettől a hó-
naptól. Ezenkívül drágábban bankolunk, viszont
jobban járunk, ha a pizzát rendeljük, mert csök-
kent a házhoz vitt ételek áfája. Szigorították a bün-
tetőpontrendszert, a MÁV pedig megszüntette az
55 év felettiek kedvezményét. 

Munkaszünet. A köztisztviselői
nap és a Semmelweis-nap miatt
sem a hivatalokban, sem az egész-
ségügyi intézményekben nem dol-
goztak. A járóbeteg szakrendelő-
kön, a szakambulanciákon beteg -
előjegyzés alapján nem történt el-
látás.

Megfulladt. Menekülő kábeltolvaj
fulladt vízbe szombatra virradó
éjjel, társát kimentették a rendőrök.
A két férfi a Pápai úti, használaton
kívüli sertéstelepen kandeláberek-
ről lopott vezetéket. A kiérkező jár -
őrök elől úszva próbáltak menekülni,
de egyikük kifáradt és megfulladt.

Győrkőc. Lezárult a IV. Győrkőc-
fesztivál, amelyen idén is rengete-
gen vettek részt. Az eseményen
egy szerencsés kimenetelű baleset
is történt. Egy hároméves kisfiú a
Rábába biciklizett, életét a Felső-
Dunai Vízi Polgárőr Egyesület
egyik tagja mentette meg.

Szökőkút. Ugyan még csak pró-
baüzemben, de működik az adyvá-
rosi tóban a szökőkút, aminek kö-
szönhetően a tó vízminősége is
jobb lehet. A GYŐR-SZOL Zrt. mint -
egy másfél millió forintból újította
fel a szerkezetet. Hamarosan a
nádat is lenyírják. 

Ítélet. Tíz-tíz hónap, két évre fel-
függesztett, fiatalkorúak fogházá-
ban letöltendő büntetésre ítélte a
Győri Városi Bíróság azt a három
nyolcadikos fiút, akik egy csornai
általános iskola előtt annyira meg-
verték egy társukat, hogy a fiú áll-
és orrcsonttörést szenvedett. 

Ellenőrzés. Megkezdődött a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyári
ellenőrzés-sorozata, amely au-
gusztus végéig tart. Az akció fő
célja a megnövekedett forgalmú
programokon, vásárokon, fesztivá-
lokon a nyugta- és számlaadási kö-
telezettség vizsgálata.

Alapkő. Orbán Viktor miniszterel-
nök és Rupert Stadler, az Audi AG
igazgatótanácsának elnöke letette
az új Audi-gyár alapkövét. Az új
egységgel az autógyártás teljes
vertikumát lefedi majd az üzem.
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Négy éve rendelkezik te-
lephellyel a kisalföldi
megyeszékhelyen a fő-
ként az autóiparnak be-
szállító, fröccsöntéssel
foglalkozó Weiss Hun-
garia, amely jelenleg
közel 80 embernek ad

munkát. Az új csarnok
átadásán a tulajdonos
család egyik tagja az
eredményeikről szólva
elmondta, 2009-ben 25
százalékos visszaesést
realizáltak éves forgal-
mukban. A veszteséget
2010-re hozták vissza,
akkor 4 millió euró volt

Újabb autóipari
beszállító fejlesztett
az ipari parkban

Költöznek
A városháza villamos-
sági felújítása miatt jú-
lius 11-től ideiglenesen
új helyre költözik a pol-
gármesteri hivatal több
osztálya. Házon belül
marad, de új irodába
kerül a jegyzői titkár-
ság, az aljegyzői titkár-
ság, az ellenőrzési osz-
tály, valamint az önkor-
mányzati, az informati-
kai és a gondnoksági
csoport. A pénzügyi és
vagyongazdálkodási
osztály a Révai-gimná-
ziumban kap helyet.

Per
Ausztriai bolti és kerék-
párlopásokkal vádolt
kilenctagú, részben fia-
talkorúakból álló társa-
ság pere kezdődött
meg szerdán a Győri
Városi Bíróságon; né-
gyüket állatkínzással
is vádolják. A fiatalok
parfümöt, szalámit,
csokoládét, egyszer ro-
bogót, többször pedig
kerékpárt is loptak;
ezzel több millió forin-
tos kárt okoztak.

Pályázat
A megyei rendőr-főkapi-
tányság pályázatot hir-
det a 2011–2012-es tan-
évre a középfokú okta-
tási intézmények nap-
pali tagozatán tanuló,
cigány származású fia-
talok tanulmányai ered-
ményes befejezésének
elősegítésére. A cél a
rendőrségi állomány
utánpótlási bázisának
szélesítése. A pályázatot
2011. augusztus 15-ig a
megyei főkapitányság
humánigazgatási szol-
gálatvezetőjének kell
megküldeni. Részletes
felvilágosítás ugyanitt
kérhető.

az éves forgalmuk, idén
pedig már az 5 millió
eurót célozták meg. Jür-
gen Weiss hozzátette,
bíznak a további sikeres
működésben, ezért a
német anyavállalat 1,4
millió eurót fektet be új

gépek vásárlásába. Az
eseményen  Simon Ró-
bert Balázs alpolgár-
mester úgy fogalmazott,
az adóbevételek azt mu-
tatják, hogy Győr túl van
a válság mélypontján,
az ipari parkban pedig
időszerűvé vált az ötö-
dik bővítési ütem.

Győr önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ működteté-
sére megalakítandó nonprofit gazdasági társa-
ság ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A pályázatot „Mobilis” jeligével, zárt boríték-
ban, postán vagy személyesen lehet benyújtani
dr. Lipovits Szilárd jegyzőnek címezve, illetve az
ő irodájában (9021 Győr, Városház tér 1.). A be-
érkezési határidő: 2011. augusztus 15., 12 óra.
A borítékon fel kell tüntetni: NEM FELBONT-
HATÓ 2011. augusztus 15. 12 óráig.További fel-
világosítás kérhető Polgári Istvántól, a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály Stratégiai Csoport cso-
portvezetőjétől, a 96/500-185-ös telefonszámon,
s a polgari.istvan@gyor-ph.hu e-mail címen.

Átadták a Weiss Hungaria Kft. új gyártócsar-
nokát a győri ipari parkban. A több mint 900
millió forintos beruházáshoz mintegy 100
millió forintos állami támogatást nyert a cég
a Széchenyi-tervből.

Pályázati felhívás
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A Magyar Királyság trónörö-
köseként 1912. november 20-
án született Habsburg Ottó.
Közel századik évéhez
sosem a múlttal, csak a jövő-
vel foglalkozott. Ország, ko-
rona és királyság nélkül is
európai államférfiként élte
az életét. Ezt diktálta a lelke.
És nem múlt el alkalom,
hogy a magyar érdekek vé-
delmében szót emeljen a
kontinensen. Mert ezt dik-
tálta a szíve.

Kilencvennyolc évet élt
Habsburg Ottó – és micsoda
kilencvennyolc évet! Ferenc
József is ölébe vette a kis
Ottót sok-sok rendszerváltás-
sal ezelőtt, aki apja tragikus
sorsa, és a Habsburgok ma-
gyar szempontból vegyesen
értékelhető évszázadai után
olyan személyiséggé vált, aki
maradéktalanul elnyerte a
magyarok szimpátiáját. A ko-
ronáját vesztett dinasztia csa-
ládfőjeként megtalálta a he-
lyét az állandóan változó vi-
lágban, évtizedekig részt vett
az európai integráció alakítá-
sában. Ha minden máshogy
alakult volna, a világtörténe-
lem talán leghosszabb ideig
uralkodó királya lehetett
volna. A történelemben vi-
szont nincs feltételes mód.
Habsburg Ottó az új feltéte-
lek között vált európai állam-
férfivá.

A magyarországi rendszer-
váltás idején is számos kérdés-
ben igyekezett támogatni ha-
zánkat, és kiállt az elcsatolt te-
rületek magyarjaiért, autonó-
miatörekvésükért, szabad
nyelv- és vallásgyakorlásukért.
Családja hasonlóképpen óvja
és védi Magyarországot,
annak ifjúságát, és a jövő nem-
zedékre igen nagy figyelmet
fordít. Habsburg Ottó Mind-
szenty bíborossal karöltve is
mentette a menthetőt, ami-
kor segítette Esztergom érse-
két abban, hogy lehetősége le-
gyen az elüldözött emigrán-
sok pasztorálására. Később
nagy szerepe volt a bíboros
hamvainak hazaszállításában
és a boldoggá avatás ügyének
előrevitelében.

Habsburg Ottó többször
járt városunkban, és Győr
mellett Pannonhalmán,
nem véletlen, hiszen még fia-
talon bencés tanárok készí-
tették fel az érettségire. Sok
szál fűzte Szent Márton mo-
nostorához, melynek al-
templomában, egy márvány-
lap alatt helyezik végső nyu-
galomra a szívét.

Egy interjúban úgy fogal-
mazott: „Egyből jövök Ma-
gyarországra, amint ezt üzeni
a szívem!” Ottó főherceg Pan-
nonhalmára végleg hazatér.

Bakács László     

A szív üzenete

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Összehangolt nyári ellenőrzésekbe kezdtek a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai. A nyugat-
dunántúli akciók során Győr-Moson-Sopron me-
gyében 250, Vas és Zala megyében pedig 120-120
vizsgálat elvégzését tervezik.  

A szúrópróbaszerű razziák fő célja, hogy a szezo-
nális, nagy forgalmat lebonyolító, főleg turisztikai,
idegenforgalmi tevékenységet végző adózókat ellen-
őrizzék, tehát strandokon, piacokon, fesztiválokon,
búcsúkon és bornapokon is megjelenhetnek a revi -
zorok. Emellett eseti jelleggel a megyei kormányhi-
vatal szakigazgatási szervei, például a fogyasztóvé-
delem, a munkavédelem, de akár a rendőrség is is
bekapcsolódhatnak a közös akciókba.

A fokozott ellenőrzések célpontjait tekintve
nagy változás az előző évekhez képest nem lesz.
Amit fontos tudni, hogy jellemzően a számla- és
nyugtaadási kötelezettséget, a feketefoglalkozta-
tást, valamint az árueredetet vizsgálják a hatósá-
gok. A bevallási és bizonylatadási kötelezettség
megszegéséért az egyéni vállalkozókat 200, a cé-
geket 500 ezer forintig bírságolhatják. A számla-
és nyugtaadási kötelezettség elmulasztásának
felső büntetési értékhatára 1 millió forint.  Az adó-
hatóság akkor büntethet a legszigorúbban, ha a
vállalkozó be nem jelentett foglalkoztatottat alkal-
maz, ebben az esetben az üzlethelyiség működé-
sét 12 napra felfüggesztheti vagy bezárhatja. Ha
a vizsgált áru eredeténél találnak ellentmondást,
a forgalmi érték 40 százalékát is elérheti a mulasz-
tási bírság mértéke.

Nyári ellenőrzési akciók indulnak
turisztikai célpontokkal 

„Ha az elmúlt év tapasztalatait vetjük össze a
korábbi időszakéval, kijelenthetjük, hogy a mulasz-
tások gyakorisága csökkent. Ez talán köszönhető
a magas bírság mértékének is, viszont a szezoná-
lis vendéglátóegységeknél a nyugtaadás elmu-
lasztása még mindig gyakran fordul elő. A rendez-
vényeken, fesztiválokon azonban egyre inkább ele-
get tesznek a kötelezettségüknek, ami talán a ren-
dezvényszervezők belátásának az eredménye, hi-
szen nagyon szigorú követelményeket támaszta-
nak a résztvevő árusokkal, kereskedőkkel szem-
ben, akár a következő fesztiválról ki is zárhatják az
adózót” – tudtuk meg Kovács Máriától, a NAV Nyu-
gat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának
titkársági főosztályvezetőjétől. 

Érdekes tapasztalat volt, hogy a soproni VOLT
Fesztivál szervezői a visszaélések elkerülése érde-
kében idén megszüntették a készpénzes vásárlást
a rendezvény egész területén. Európában első-
ként bevezették a kártyás fizetést. A kártyákat ter-
minálokon tölthetik fel a fesztiválozók saját bank-
számlájukról, a vendéglátóhelyeken pedig ezzel
vásárolhatnak.      

„Azért a szigorúnak mondható ellenőrzésért,
ami néhány éve jellemzi a fesztivált az adóható-
ság, a fogyasztóvédelem és egyéb hatóságok
vizsgálatai részéről, mi sok esetben hálásak va-
gyunk, mert olyan szűrőt jelent számunkra, ami
a közönséget védi, és a mi hátunkról is sok terhet
vesz le. Természetesen néha panaszkodnak a
vendéglátósaink, hogy a vizsgálatok túl kemé-
nyek, de legalább abban biztosak lehetünk, hogy
ezek a közönség szempontjából megfelelő intéz-
kedések” – fogalmazott Lobenwein Norbert, a
VOLT Fesztivál főszervezője. 
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GAZDASÁG FOGLALKOZTATÁS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Áttörést hozott az idei év májusa Győr-Moson-
Sopron megye munkaerőpiacán. A rendszervál-
tozás óta először fordult elő, hogy Pest megyét
megelőzve, Magyarországon itt volt a legkeve-
sebb az álláskeresők aránya. A gazdaságilag
aktív népességen belül a munkanélküliek aránya
országosan 12,9 százalék, a korábban mindig jó
eredményeket produkáló Pest megyében 7,6
százalék, míg megyénkben a legalacsonyabb:
5,5 százalék volt.

A kedvező foglalkoztatottsági mutatókról Ri-
mányiné Somogyi Szilvia, a nyugat-dunántúli ha-
táskörű Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának igazgatója adott tájékoztatást. Az
idén május végén 14 százalékkal volt kevesebb
az álláskereső, mint 2010 ötödik hónapjában. Ez
a tendencia nem csak hosszabb távon érvénye-
sült, hiszen 2011 áprilisához képest is 1315 fővel,
azaz 0,6 százalékkal kevesebb a munkanélküli,
így május végén összesen 11.409 álláskeresőt
tartottak nyilván. 

Ugyancsak messze jobb az országos átlagnál a
megyében az összes munkaképes ember foglal-
koztatottságának aránya: míg az országos átlag
48,6 százalék, a térség mutatója 53 százalék. Ki-
sebb arányban ugyan, de hasonló a helyzet a tel-
jes népességhez viszonyított aktív munkaerőt ille-
tően, itt 55 százalékos országos adat áll szemben
az 57 százalékos megyei mutatóval. 

A tudatos állásfeltárási tevékenység meghozta
a gyümölcsét, ami mellett oktatással, nyelvi kép-
zésekkel is sokat tettünk azért, hogy felkészítsük
ügyfeleinket az adódó lehetőségek magragadá-
sára – ad hátteret a pillanatot rögzítő számoknak
Rimányiné Somogyi Szilvia. 

Kiderül a táblázatok részletes elemzéséből az
is: az álláskeresők kevesebb mint 50 százaléka
férfi, ami azért jó hír, mert esetükben legtöbbször

szerző: gégény istván

A győri Széchenyi István Egyetem
(SZE-Győr) és a veszprémi székhelyű
Pannon Egyetem (PE) olyan modell-
értékű együttműködésbe kezdett a
közelmúltban, amely a kölcsönösen
előnyös fejlesztésekre, a közös neve-
zők mentén bontakozó partnerkap-
csolatra épül.

Az uniós támogatású „Mobilitás
és környezet” projekt esetében a
SZE-Győr járműipari tapasztalatait
ötvözték a PE vegyipari, energetikai
kompetenciáival. Az eredmény egy
olyan kutatási program, amely négy

A járműipar megújulásának motorja
művekbe, egyszerre csökkentve
ezzel a fogyasztást, a káros anya-
gok kibocsátását, és növelve a biz-
tonságot. Ezzel párhuzamosan
olyan új üzemanyagok és kenőanya-
gok tesztelése is folyamatban van,
amelyek hatékonyabb energiafel-
használás mellett jobban kímélik a
környezetet.

A projekt keretein túlmutató egye-
temközi kutatási együttműködés
szorosan illeszkedik a régió jármű-
ipari fejlesztéseihez, s mivel jelenleg
ez az ágazat termeli meg a magyar
GDP 20%-át, az eredmények jelentő-
sen hozzájárulhatnak az egész or-
szág gazdasági fejlődéséhez.

A kutatás
négy fő irány
szerint halad

Megyénkben
a legkevesebb
a munkanélküli

családfenntartókról beszélünk.  Hagyományosan
magas, 38,4 százalék a szakképzetlen munkanél-
küliek aránya, a szakmunkások 30, a szakközépis-
kolát végzettek 19,3, az érettségizettek 10, a dip-
lomások 9,4 százalékot képviselnek.

A bejelentett üres álláshelyek száma május
végén Győr-Moson-Sopron megyében összesen
4.330 volt. További bizakodásra ad okot, hogy
ebből 2.282 új megkeresés, ami bizonyítja a gaz-
daság fellendülését a térségben. 

Az Audi Hungaria bejelentett fejlesztésének kö-
szönhetően, valamint a beszállítói kör kezdődő
megszerveződése okán további munkaerőigé-
nyekre számíthat a térség. A munkaügyi központ
adatai szerint az autógyártók, autófényezők, gyár-
tósori összeszerelők mellett a kőművesek, teher-
gépkocsi-vezetők, hegesztők, lángvágók biztosan
találnak jól fizető állást Győrben és környékén, és
természetesen továbbra is várják a cégek a gé-
pészmérnököket.

főirány mentén (járműipari anyagok
és gyártástechnológiák, belső égésű
motorok mechanikai hatásfoka,
jármű-informatikai és mechatronikai
kutatások, nagy energiatartalmú és
környezetbarát üzemanyagok és ke-
nőanyagok) alapozza meg a jövő jár-
műiparának fejlődési irányát.

Az áprilisban átadott tesztpadon
már javában folynak az új hajtási
módokkal kapcsolatos kísérletek,
munkába állt az a nano-őrlőmalom
is, amelynek segítségével egészen
különleges anyagokat állítanak elő.
Utóbbi esetben az a cél, hogy minél
kisebb tömegű és minél szilárdabb
alkatrészek kerüljenek majd a jár-
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szerző: bakács lászló

Győr minden magyar városnál előbb
jutott túl a pénzügyi válságon, kö-
szönhetően az erős lábakon álló
hazai és nemzetközi cégeknek, vala-
mint az önkormányzat kis- és közép-
vállalkozások részére nyújtott mun-
kahelymegőrző és -teremtő támo-
gatásának. Győr Budapest mellett
az ország legjelentősebb gazdasági
potenciálja. A kisalföldi megyeszék-
hely a 900 millió eurós, új Audi-be-
ruházással várostörténeti mérföld-
kőhöz érkezett: „Ezekben a napok-
ban évtizedekre alapozhatjuk meg
Győr fejlődését, az itt élő emberek
átlag feletti életminőségét, a csalá-
dok biztos egzisztenciáját!” –
mondta Borkai Zsolt polgármester
a Győr Plusznak.

„A rendszerváltás óta tanúi lehe-
tünk, hogyan telepednek le cégek,
majd miután tőlünk keletebbre új le-
hetőségeket tárnak fel,  veszik a sá-
torfájukat. Ami most a győri gazda-
ságban végbemegy, nem rövid távú
befektetés. Győr az Audiban straté-
giai partnerre talált, olyan erős gaz-
dasági szövetségesre, akivel bátran
tekinthet a jövő feladatai elé. Dolgos
időszak áll mögöttünk. Az Audi nem
véletlenül döntött Győr mellett. Sok
egyeztetést folytattunk, amelyek
során Győrnek is bizonyítania kellett,
hogy jól jár a német autógyár, ha
nem más országba, más régióba fek-
tet be, hanem nálunk, a korábbi
üzem mellett valósítja meg az új
csúcsberuházást. Komoly szakmai
és pénzügyi megfontolások után
hozták meg a döntést, amelyet ter-
mészetesen nagy örömmel fogad-
tunk, hiszen egyértelművé vált: az
Audinak is legalább olyan fontos
Győr, mint a városnak a gyár fejlő-
dése” – így Borkai Zsolt.

Szövetséges – fogalmaz Győr pol-
gármestere az Audit illetően. Joggal,
hiszen az új gyár nem csak új munka-
helyeket, új bevételi forrásokat jelent
majd a városnak is. Az Audi és az ön-
kormányzat új szakképzési együtt-

Kara Ákos, a Győr kör-
nyéki települések ország-
gyűlési képviselője, a par-
lament foglalkoztatási és
munkaügyi bizottságának
alelnöke szerint nagyon
fontos és jó döntés volt a
kormány részéről az Audi-
beruházás támogatása.

,,Új és biztos munkahe-
lyeket jelent a győriek és a
környékbeli  településeken
élők számára. Győr az or-
szág motorja, csökkenő
munkanélküliséggel, nö-
vekvő foglalkoztatással.”
Fontos feladataink vannak
még – tette hozzá Kara
Ákos. Az Audi döntése nyil-
ván összefügg azzal, hogy
Borkai Zsolt polgármester
határozott döntésével a
város már évekkel ezelőtt
megkezdte a szakképzés
reformját. ,,Tapasztaltam
már az ország több pont-
ján, hogy ezt a pozitív dön-
tést a győri példaként em-
lítik. A kormány szándéka,
hogy a duális szakképzés
feltételeit teremtse meg az
országban, egyrészt
ebben van feladatunk.
Másrészt pedig a duális
mérnökképzés hátterét
kell kialakítani. Mindezek
miatt kezdeményeztem,
hogy a parlament foglal-
koztatási és munkaügyi bi-
zottsága az ősz folyamán a
Széchenyi István Egyete-
men, kihelyezett ülésen
tárgyalja ezeket a témákat.
Ennek az a célja, hogy min-
den szinten képzett szak-
emberek álljanak rendel-
kezésre nemcsak az Audi,
hanem a többi cég, így a
kisebb magyar vállalkozá-
sok számára is. A munka-
vállalóknak olyan végzett-
ségre van szükségük, ami-
vel el lehet helyezkedni, a
cégeknek pedig olyan em-
berekre, akiket alkalmazni
tudnak. Nincs megállás,
előre szeretnénk menni, hi-
szen hosszú időre terve-
zünk!” – így Kara Ákos, aki
Borkai Zsolt felkérésére az
Audi-bővítéssel kapcsola-
tos munkaerő-piaci, szak-
képzési kérdések megol-
dásában is segíti Győrt. 

Borkai Zsolt: „Győr az Audiban
stratégiai partnerre talált!”

működést valósít meg, amely Ma-
gyarországon példa nélküli. A prog-
ramhoz kapcsolódó gyerekek az új
Audi-iskolában versenyképes alapo-
kat szereznek, majd a város ösztön-
díjprogramja és a gyár támogatása
által magas szinten sajátíthatják el a
szakmájukat a XXI. századi technoló-
giával felszerelt középfokú oktatási
intézményben. Végül következik az
egyetem, ahol a legmagasabb szintű
tudás- és ismeretanyaghoz férhet-
nek hozzá, mígnem kiváló felkészült-
ségű szakemberré érnek.

„Mi ez, ha nem a legcélraveze-
tőbb, legjövedelmezőbb befektetés
Győr jövője szempontjából. A ver-
senyképes tudás, a munkaerő-piaci
igényekhez illesztett legmagasabb
fokú és intelligenciájú szakember-
képzés az alapja annak, hogy a város
és az Audi is joggal legyen elégedett,
és azt lássuk, megérte az erőfeszítés.
Ez a monumentális beruházás nem
csak a gazdasági szektor számára ki-
hívás. Be kell kapcsolnunk az okta-
tást, az egészségügyet és a meg-
újuló infrastruktúrát is. A fejleszté-
sekhez Győr is hozzájárul a maga
egymilliárd forintos
k ö z m ű - k o r -
szerűsítésé-
vel, ahogy

a kormány a bejelentett, 11,2 milliárd
forintos támogatással, amely munka-
helyenként 6 millió forintos hozzájá-
rulást jelent. Ami most Győrben vég-
bemegy, az az ország jól felfogott ér-
deke is” – mondja a polgármester.

Borkai Zsolt rámutatott: az Audi-
beruházás kapcsán újra megélénkült
az érdeklődés Győr iránt. Letelepedő
cégek kopogtatnak az ipari parkban,
keresik a lehetőségeket új üzemcsar-
nokok megnyitásához.

„Elindultunk egy úton, és arról
senki le nem téríthet bennünket. A
célunk nem kevesebb, mint Győrt eu-
rópai mércével mérve is erős gazda-
sági pozícióba emelni. Ennek rende-
lünk alá mindent, hiszen ahogy
Orbán Viktor miniszterelnök is annyi-
szor hangsúlyozza, ma a kontinen-
sen a foglalkoztatás élénkítése a leg-
nagyobb érték. A már említett inf-
rastrukturális fejlesztések mellett ko-
moly ingatlan-korszerűsítési progra-
mot indítottunk. A 150 milliárdos
projekt, amelyet a Rábával közösen
hirdettünk meg, gyakorlatilag egy új
belváros kialakítását célozza. Azzal
számolunk, hogy az Audi-beruházás-
sal, az itt letelepedő új munkaerővel

Győr lélekszáma is emelkedni
fog. Új otthonokra, utakra, ki-

szolgáló létesítményekre
lesz szükség. Ezeket meg
is fogjuk építeni” – fogal-
mazott Borkai Zsolt.

Nem véletlen az
uta lás: Győr Magyar-
ország motorja. A
2006 óta tartó tuda-
tos építkezés tovább
gyorsul: ha minden
a tervek szerint ha -
lad, a vá ros a követ-

kező évtizedben olyan
ütemben fejlődhet,
amelyre bármely euró-

pai országban büsz-
kék lennének.  

Kara Ákos:
„Győrt példaként
említik!”

Megélénkült
az érdek-
lődés
a város
iránt



GAZDASÁG AUDI-ALAPKŐLETÉTEL

6 / + / 2011. július 8.

szerző: győr plusz
fotó: audi

Győr jövőjét, a város és vonzáskörze-
tében lakók életminőségét jelentő-
sen meghatározza az a beruházás,
melynek alapkövét lapzártánk idő-
pontjában tette le Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnöke, Borkai
Zsolt polgármester, országgyűlési
képviselő, és Thomas Faustmann, az
Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezető
igazgatója. A gyárbővítés eredmé-
nyeképpen az eredetileg bejelentett-
hez képest is több, összesen 2.100 új
munkahely létesül. 

Az anyacég, az Audi AG felügyelő-
bizottsága tavaly szeptemberben
döntötte el, hogy a vállalat bővíti

Közös sztrádán: Győr és az Audi

járműgyártását a következő három
évben Győrött. A szándékot a parla-
mentben Orbán Viktor miniszterel-
nök, valamint Rupert Stadler, az Audi
AG igazgatótanácsának elnöke jelen-
tette be. 

Stadler elmondta: az Audi 2015-
ig a prémiumkategória legsikere-
sebb gyártójává akar válni, évente
másfél millió autót szeretnének el-
adni. 

Ennek a tervnek része a győri
gyárbővítés, melynek érdekében 200
hektár területet vásároltak a gyár
közvetlen közelében. A föld 23 millió
euróba (6,5 milliárd forintba) került.
2013-ig a német vállalat további 900
millió eurót (252 milliárd forintot) for-
dít a nagyszabású fejlesztésre. A jö-
vőben a járműgyártás teljes folya-
mata Győrben történik. Közismert,
hogy jelenleg a lakkozott karosszéria
Ingolstadtból érkezik városunkba. 

2013-tól Győrben évente 125 ezer
autó gördül ki a csarnokból, az Audi
TT Coupé, a Roadster, az A3 Cabrio-
let, valamint az A3 egy változata is.

Az 1993-ban alakult Audi Hunga-
ria tavaly szeptemberi bejelentése
szerint közvetlenül 1800 munkahe-
lyet teremt Győrben a világcég. Ör-
vendetes, hogy az alapkőletételen el-
hangzott: 2.100 új munkatárs foglal-
koztatására van lehetőség.  

Évente
125 ezer autó
és 2.100
új munkahely
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1993
Kétmillió német
márka törzstőkével, az
Audi AG 100 százalékos
leányvállalataként
megalakul az Audi
Hungaria Motor Kft. 

1994
Az új motorgyár hiva-
talos megnyitója.

1998
Megkezdődik a TT
Coupé, majd a Road -
ster gépkocsik össze-
szerelése.

2001
Az Audi A3-as és az S3-
as modellek is Győrött
készülnek. Fölavatják
a motorfejlesztő köz-
pontot.

2005
Elkészül a tízmillio-
modik motor, melyet
egy speciálisan kiala-
kított magyar rendőr-
ségi TT-be szerelnek
be. Átadják a szerszám-
gyárat is.

2006
Megkezdődik az új TT
Coupé, illetve a Road -
ster sorozatgyártása,
valamint az Audi R8
sportautó karosszéria-
elemei és motorja is
Győrött készülnek.

2007
Az Audi új modellje, az
A3 Cabriolet is a győri
csarnokból gurul ki.
Megalapítják a belső -
égésű motorok tanszé-
két a Széchenyi-egye-
temen. 

2010
Megnyitják a kísérleti
motorközpontot.

2011
Az Audi RS3 Sportback
sorozatgyártásának
kezdete. 

A virágos
mezőtől
a sport-
autóig 

Az Orbán-kormány hitet tett a hazai kis- és közép-
vállalkozások fejlesztése, lehetőségeinek növe-
lése, terheinek csökkentése mellett. Ez a gazda-
ságpolitikai törekvés azonban kiemelten számolt
azokkal a világcégekkel is, melyek nem csak „bio-
robotként” használják a magyar munkaerőt. Ta-
valy sikerült megegyezni a feltételekről, a támoga-

Világcégek nem választanak vélet-
lenül telephelyet. S főként nem ren-
dezkednek be tartósan, nem fej-
lesztenek, amennyiben nem talál-
nak kedvező országos gazdasági
klímát, s együttműködő, fogadó-
kész várost. Az Audi sokat tesz Győ-
rért, s a város is sokat tett azért,
hogy új, tisztességes munkahelyek
létesüljenek, a középiskolákból és
az egyetemről kiváló szakemberek
kerüljenek ki, akik megtalálják bol-
dogulásukat a kisalföldi megye-
székhelyen. A képzés átalakítása,

A fogadókész, együttműködő város
megújítása, az ösztöndíjrendszer
bevezetése jelentősen hozzájárult a
közös sikerhez. Az Audi beszállítói
között még elég kevés a magyar
kis- és középvállalkozás, ám egyre
több olyan munkahely létesül,
amely közvetve az Audinak köszön-
heti létjogosultságát.

Kedvező gazdaságpolitika
tásról. Az Audi magyarországi terjeszkedése a vál-
ságból kilábaló időszakban a hazai gazdaságpoli-
tika jelentős sikerének számít. Jól körülrajzolható,
hogy Magyarország gazdasági stratégiai partne-
rei közül kiemelkedik Németország, illetve újab-
ban az ázsiai nagyhatalom, Kína élénk befektetői
érdeklődése Magyarország iránt.

Győr sokat tett
az Audiért,
s a világcég is
Győrért
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Bár korábban is vezetett zenekart, először
igazából csak vasutasruhában tudtak berob-
banni a köztudatba. A Bakter Brothers-nak
kerettörténete volt és szellemessége. Kinek
az ötlete volt a jelmezesdi? 

Az enyém. A feleségem budapesti, és folyamato-
san járt a családjához. Amikor hazajött, általában ki-
mentem elé a vasútállomásra. Egy alkalommal egy
nagyon vicces figurát láttam a peronon, egy kram-
pácsolót, akit csak néztem, néztem, és nem álltam
meg nevetés nélkül. Felültem egy újságosbódéra és
elképzeltem, hogy ennek a fazonnak gitár van a ke-
zében, és mondjuk egy Chubby Checker-dalt ját-
szik. Az akkori zenekarommal, a Madame-mal épp
egy fesztivál előtt voltunk, és vita volt köztünk arról,
hogy milyen ruhában lépjünk fel. Megvolt az ötlet:
vasutasruhában. Még aznap este egy-két üveg bo-
rért beszereztem néhány kinőtt, kidobásra ítélt uni-
formist, sajnos csak hármat sikerült, így lett utca-
seprő a negyedik tagunk, az énekesünk. Ebből az
ötletből alakult meg a Bakter Brothers, a zenét Laci
bakter írta, a szövegeket meg én.

„Szépek vagyunk és boldogok, bakternak
lenni jó dolog” – többek között ilyen refrének
születtek a két lemezt megért formáció ide-
jén. Nem volt egy kicsit sok, hogy minden dal
a vasúthoz kapcsolódott? 

Akkoriban mindenki csak a szerelemről tudott
írni: elhagylak, nem hagylak, jöjj vissza, sírok utánad,
miért mentél el? Én meg tüntetőleg azt mondtam,
lehet itt írni a zúzott kőről, a vasvilláról, sőt, a sorom-
póról is, csak meg találni ehhez a megfelelő utat.
Úgy döntöttem, írok egy olyan lemezanyagot, ami
csak a vasútról szól. Ehhez azért kellett az is, hogy
megpróbáltam viccesen állni a témához, és ez tet-
szett az embereknek. Azért ezek hálás témák, gon-
doljon csak az Indul a bakterház című filmre. 

A családja hogyan tolerálta ezt a fajta –
mondjuk így – őrültséget?

Édesapám, aki vasutas volt, sajnos már nem élt
akkor, édesanyám pedig nagyon pozitívan állt bármi-
hez, amivel foglalkoztam. A feleségemnek viszont
nagyon sokat köszönhetek: tulajdonképpen lemon-
dott a magánéletünkről, hiszen hétközben sokszor
estig dolgoztam a munkahelyemen, hétvégén pedig
éjjel-nappal próbáltunk. Éveken keresztül segítette
a zenei munkásságomat, akár a dalszövegeknél is
magyar szakos tanárként. Egy kedves történet, hogy
amikor kitaláltam a bakter imázst, a tükör előtt pró-
bálgattam, hogy hogyan is mutatok vasutasruhában,
sapkában, felfestett bajusszal, SZTK-szemüveggel,
kancsalítva, egy gitárral a kezemben. A feleségem
jött haza a bevásárlásból, kinyitotta az ajtót, döbben-
ten megállt, és kérdezte, hogy mit csinálok? Mond-
tam, hogy ez lesz az új imázs, ezzel fogunk fellépni a
következő fesztiválon. Erre ő azt mondta: ne hara-

„Pontosan láttam,
hogy a zenei siker 
pünkösdi királyságú”

Mindenki elérheti
a csúcsot a saját
szakmájában

„Volt úgy, hogy Beatles-hangulat
volt egy-egy fellépésünkkor, a le-
vegőbe dobáltak minket” – emlék-
szik vissza a kilencvenes évek
egyik legszellemesebb, országos
ismertségre is szert tett zenekara,
a Bakter Brothers egykori győri
frontembere a nem könnyen meg-
szerzett sikerekre. Tompa Mihály
civilben a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. műszaki főmunkatársa, Bu-
dapesten született 1960-ban, de is-
koláit már Győrben végezte, mivel
vasutas édesapját ide vezényelték.
A bencés gimnázium után szín-
művésznek készült, de nem vet-
ték fel. „Meg is mondták, hogy
bencés diákként ne legyen sok re-
ményem erre a pályára”. Így két
év kihagyás után az akkori KTMF-
re felvételizett, ahol 1983-ban út-
építő üzemmérnökként diplomá-
zott. „A jeles államvizsga után
odajött hozzám Mentes Zoltán, a
Magyar Közút Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Igazgatósága jogelőd-
jének főmérnöke, és munkát aján-
lott.” Így került a szervezethez,
ahol a mai napig tartó pályafu-
tása alatt utakat tervezett, és mű-
szaki ellenőrként, szakértőként
több győri csomópont építésénél
is jelen volt. A szakmai sikerek
azonban nem elégítették ki, a
zene iránt mindig is vonzódó, 12
éves kora óta doboló frissdiplo-
más 1985-ben életre hívta a Ma-
dame zenekart, amivel tehetség-
kutatókat, fesztiválokat nyertek.
Az országos ismertséget azonban
a ’93-ban alapított Bakter Brothers
hozta meg számukra. „Nem a
siker volt a lényeg, hanem az alko-
tásvágy, és az, hogy vicces zenekar
legyünk.” A vasutasdalok után
újabb zenekarok jöttek, sőt, jelen-
leg is játszik a tőle megszokott
szellemességgel. Felesége magyar-
orosz-angol szakos tanár, az Apor-
iskolaközpontba járó, 10 és 15 éves
lányai pedig dobon és gitáron
játszva lépnek apjuk nyomdokai -
ba. A győri Szívcentrumnak is dalt
szerző zenész bűvészkedéssel is
foglalkozik. „A vezérigazgató ja-
vaslatára a cég családi napján
meg kellett mutatnom ez irányú
tudományomat is.”
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gudj, de neked a sikertelenségben elment a mara-
dék önkritikád is. Erre én azt mondtam, akkor ez
végre siker lesz, és az is lett.

Miért csak két lemezt adtak ki? Talán vo-
natra szállt az ihlet?

A média a hátára vett minket, sokan kérdezték,
hogy mik leszünk legközelebb, postások vagy tűzol-
tók? Egy hosszú beszélgetésen aztán a hogyan to-
vább került szóba a zenekar tagjai között, hiszen nem
lehet örökké a sorompóról írni. Akkor több ötlet is fel-
vetődött, például a Fire Brothers megalapítása, a
három tűzoltóból és egy piromániásból álló együttes,
akik többek között azt éneklik: lángra gyújtom a szí-
vedet. Számos ilyen ötletünk volt még, így jutottunk
el a rendőrökig, és megalakult a Police Brothers.

Nem féltek attól, hogy a rendőrségnél bár
értik a tréfát, de nem fogják szeretni? 

A kiadónk tartott attól, hogy esetleg rosszul veszi
ki magát ez a zenei anyag, ezért a kiadás előtt lévő

lemezünket eljuttattuk a legfelsőbb rendőri szinte-
kig, sőt, a belügyminiszterig. A reakció olyannyira po-
zitív volt, hogy ruhát is biztosítottak nekünk, s a
Zsaru magazin lett az egyik szponzorunk, akik folya-
matosan írtak rólunk. Annyira jó volt ez az együttmű-
ködés, hogy 1996-ban a nemzetközi rendőrfesztivá-
lon a Szolgálunk és védünk című dalunkkal fel is lép-
tünk. Úgy érzem, hozzájárultunk a rendőrség akkori
arculatának kialakításához, közelebb hoztuk az em-
bereket a testülethez. Viccesek voltunk, de nem gú-
nyolódtunk rajtuk. A rendőrség nem is állt ellen ne-
künk, viszont a média igen. Mivel a fél ország azt
hitte, hogy rendőrök vagyunk, nem akartak minket
játszani. Így aztán vége is lett a zenekarnak. 

Ezek után miről jutott eszébe az erotika?
1998-ra ketten maradtunk a zenekarból, és is-

mertem egy jó hangú, de nem nádszál alkatú éne-
kesnőt, Csibit, gondoltam, fantasztikus lenne, ha ő
csak szerelemről és erotikus témákról énekelne.

Azért tartottam ezt jó ötletnek, mert ugyan ott volt a
Pa-Dö-Dőt alkotó két termetes hölgy, de pont ők
nem használták ki a lehetőséget, hogy humort csi-
náljanak ebből a témából. Én meg azt mondtam,
akkor mi meg csak ezt érintjük, és így alakítottuk
meg az Erogén Zóna nevű együttest. Rengeteg mé-
diaszereplésünk volt, még a Pro 7 német csatornába
is eljutottunk. 

Evezzünk komolyabb témákra! Ezek után
a humorra épülő zenekarok után nehéz elkép-
zelni önről, hogy pánikbetegséggel küzdött.

Pedig így volt, 1994-ben, amikor dübörgött a
Bakter Brothers, szívinfarktusgyanúval bekerültem
a kórházba. Végül kiderült, hogy víz gyülemlett fel
a szívburokban, ez okozta a félreérthető tüneteket.
Az akkori orvosaim közül egyedül a háziorvosom,
dr. Szigeti Mária volt az, aki nem szívinfarktust di-
agnosztizált, és a tőle kapott gyógyszert szedtem
a kórházban is – úgy, hogy az ottani orvosok nem
is tudták –, talán attól szívódott fel a víz a szívbu-
rokban. 34 éves voltam ekkor, és a kórházban tulaj-
donképpen tudatosodott bennem, hogy meghal-
hatok. Olyan idegi feszültség alá kerültem, hogy
amikor kiengedtek, felötlött bennem, hogy talán
azért küldenek haza, mert olyan rossz állapotban
vagyok, hogy már nem lehet megoperálni sem. Ez
olyan lelki problémát okozott, hogy kaptam egy pá-
nikszindrómát. Folyamatos halálfélelemmel kel-
tem és feküdtem, mindenféle súlyos betegséget
éreztem magamon. Nem tudtam normálisan élni
az életemet, a munkámat hatszor olyan erőfeszí-
téssel kellett végeznem, mint korábban. Kilenc
hónap után kerestem fel dr. Dézsi Csaba András
főorvost, aki gyakorlatilag megállapította nálam
ezt a betegséget, gyógyszert adott, és a vesszőfu-
tásom elmúlt.

Gyógyszer nélkül nem sikerülhetett volna
legyőzni?

Ez nem olyan egyszerű, többen voltak, akik azt
mondták annak idején: Misi, menjél, sétáljál, olvassál,
ne csak állandóan azon keseregjél, hogy meghalsz.
De aki benne van, az tudja, hogy milyen mélyreható,
súlyos probléma ez. Sokan küzdenek egyébként ilyen
bajokkal, meg kell őket értenie a környezetüknek. 

A Dézsi Csaba András vezette győri Szív-
centrumnak később dalt is írt.

2006-ban sajnos hirtelen rosszul lettem, a doktor
úr talán az utolsó pillanatban avatkozott közbe. Azóta
próbálom segíteni a centrumot a saját eszközeimmel,
dalt írtam a régi kollégáim közreműködésével.

Soha nem merült fel önben, hogy a munká-
ját otthagyja a zenéért?

Soha, pontosan láttam, hogy ez a terület pün-
kösdi királyságú. Számtalan zenésztársam erre
tette fel az életét, de nem lehet mindenki Demjén
Ferenc. Az ember tanuljon ki egy szakmát, vesse
bele magát, és ha a szabadidejében van lehetősége,
hogy a hobbijával foglalkozzon, tegye. Mindenki el-
érheti a csúcsot a saját szakmájában is, én ennek
tudatában összehangoltan csináltam mindezt.

Misi, menjél, sétáljál, olvassál,
ne csak állandóan azon keseregjél,
hogy meghalsz



KÉPRIPORT GYŐRKŐCFESZTIVÁL

10 / + / 2011. július 8.

szerző: győr plusz
fotó: o. jakócs péter

Ki vagyok állítva, lelkesedik a habos ru-
hába öltöztetett kislány az Aradi vérta-
núk útján, a mosolygós fényképek tab-
lója előtt. Az anyuka büszkén lefényké-
pezi a tavalyi fesztiválra készült, köz-
szemlére tett fotót az előtte pózoló óvo-
dással. Az idén is egy jókedvű önarc-
kép volt a sok ezer gyereket megmoz-
gató Győrkőcfesztivál belépője az ötle-
tes programokra.

Legutóbb egy termékbemutató
ebédje volt ingyenes, azért is meg kel-
lett volna vennem egy kétszázezer forin-
tos lámpát – gyanakszik egy Pápáról ér-
kező anyuka az információs pultnál. Fia
nem gyanakszik, hanem karszalagosan
beveti magát a játékok közé. Az anyja
alig találja a többi kisfiú között.

Költözzünk Győrbe, nyafog egy kis-
lány a Széchenyi téren, amikor végre
ki tudják szedni a vízen gördülő mű-
anyag buborékból. Itt sincs ám min-
dennap fesztivál, hűti le az apuka. Jö-

vőre meg úgyis ide jársz iskolába, vi-
gasztalja a gyereket, aki azonban to-
porzékolni kezd: nem iskolába akarok
jönni, hanem ide. 

A fesztivál közönségének döntő
része persze győri. Mészölyné Éva –
miközben két gyerek pólójáról törölgeti
a csokifagylaltot  – azt mondja: jó egy
olyan városban élni, ahonnan nem kell
elmenni az izgalmas nyári programo-
kért, melyek egy része még ingyenes
is. De ha fizetni kellene is, még mindig
olcsóbb volna, mint elutazni bárhová,

ilyen benzinárak mellett, toldja
meg Kékes-Nagy Gabriella. Ő
most várja a gyermekét.
Egyelőre panelban laknak,
úgy tervezik, két-három év
múlva kiköltöznek Gyirmótra
egy családi házba. 

Győr két napon át nem-
csak a gyerekeké és a szülei -
ké volt, hanem megmozgatta
az egész várost. A felnőttek is
mosolygósak lettek ettől a
fesztiváltól.

Egy gyermekfesztivál
mosolyalbuma
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EGÉSZSÉGÜGY VÉNY NÉLKÜL

A hát- és derékfájás, a különböző
gerincbetegségek egyre több
ember életét keserítik meg, s mind
többen kénytelenek szakorvost fel-
keresni. Az orvossal való találkozás
során azonban sokszor nincs lehe-
tőség arra, hogy valamennyi kérdé-
sünkre részletes és érthető választ
kapjunk.

Olvasni jó:
Gerinc fájdalom nélkül

szerző: dr. horváth zsuzsanna háziorvos, 
győr-ménfőcsanak
fotó: o. jakócs péter

Szervezetünk folyamatosan alkalmazkodik a kör-
nyezetünkben végbemenő változásokhoz. A ben-
nünket körülvevő levegő állandóan változik. A lég-
köri frontok ellentétes tulajdonságú (hideg és
meleg) légtömeg találkozásánál alakulnak ki. A
légköri frontok közeledését az időjárási elemeken
is felismerhetjük, a hőmérséklet változik, a légnyo-
más süllyed, a levegő páratartalma megemelke-
dik, csapadék lehet, a front átvonulása szélerősö-
déssel is járhat. Ezek a légköri változások kelle-
metlen tüneteket okozhatnak az arra érzékenyek-
nél. A frontok átvonulásakor végbemenő felsorolt
változások a szervezetet alkalmazkodásra kény-
szerítik. Sokunk érzékeny valamelyik, legrosszabb
esetben mindkét frontra.

Melegfront esetén gyakran tapasztalunk fára-
dékonyságot, levertséget, tompultságot. A szo-
kásosnál nagyobb a reakcióidő, csökken a kon-
centrációképesség, romlanak a reflexek. A me-

A hét orvosi témája:

A légköri frontok
hatása szervezetünkre

legfrontot kísérő légnyomáscsökkenés és pára-
tartalom-emelkedés hatására a szimpatikus
idegrendszer kerül izgalomba. Ennek következ-
ményeként emelkedik a vérnyomás, szaporább a
szívverés, fokozódik az anyagcsere. A cukorbe-
tegnek emelkedik a vércukorszintje. A meleg-
frontra érzékenyek álmatlanságról, nyugtalan-
ságról, pszichés ingerlékenységről panaszkod-
hatnak, a depressziós tünetek megjelenése is
gyakoribb. A reflexidő hosszabbodhat, ezért a

közlekedési balesetek gyakorisága is növekszik.
A billentyűhibás szívelégtelenségben szenvedők
nehézlégzése fokozódik. 

A hidegfront ezzel szemben többekre frissí-
tően hat, ugyanakkor koncentrációs zavarok ilyen-
kor is felléphetnek. Fokozott belső feszültség, in-
gerlékenység jelentkezhet. Megnövekszik a görcs-
készség, migrén, magas vérnyomás, ízületi gyul-
ladás, reuma, megnövekedett baleseti kockázat
jelentkezhet. Az alvás mélyebbé válik. Ilyenkor nö-
vekszik a görcskészség, fokozódik a trombózis-
készség, halmozódhatnak az asztmás rohamok. 

A légköri változásokra nem egyformán reagá-
lunk. Ez függ az egyén alapbetegségeitől, fizikai
és egészségi állapotától, reakciókészségétől, ko-
rától, nemétől. Vannak olyan betegségek, amelyek
kedvezőtlen légköri változások hatására előjöhet-
nek, felerősödhetnek. Leginkább a szív- és kerin-
gési problémákkal küszködők, cukorbetegek szer-
vezetét viselhetik meg a légköri változások.

A frontérzékenységnek megfelelő gyógyszeres
kezelése nincs. Érdemes nyomon követni előre az
időjárás változásait, és azokat magunkra vonat-
koztatva előre felkészülni pl. az esetleges vérnyo-
más-ingadozásra, fejfájásra.

Mi okozza a tüneteket? Pontosan mi
fáj? Mikor kell orvoshoz fordulni? Mi
történik a CT-, az MR-, az izotópvizs-
gálat során? Hogyan csillapítható a
fájdalom? Elkerülhető az operáció?
Mire számítsunk a műtét után? Mi-
lyen sportot válasszunk?

Az Alexandra Kiadó gondozásá-
ban megjelent hiánypótló kötet köz-

érthető módon veszi sorra a leggya-
koribb panaszokat, ismerteti erede-
tüket és a lehetséges kezelési módo-
kat. Dr. Erbszt András széles körű or-
vosi tapasztalatának, közérthető,
könnyed stílusának és életszerű pél-
dáinak köszönhetően megbirkózha-
tunk a legkülönbözőbb gerincproblé-
mákkal.

A légköri
változásokra
nem egyformán
reagálunk



2011. július 8. / + / 13

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

Mindenkivel előfordul-
hat, hogy fáradtan ül a
volán mögé, különösen
egy átdolgozott hét
végén vagy egy elhú-
zódó program után.

Azok, akik naponta
nagy távolságokat tesz-
nek meg autóval, vagy
nyugtatókat szednek, na-
gyobb kockázatnak van-
nak kitéve, különösen a
monoton autópályán.

A legjobb kialudtan
útnak indulni. Ha erre
nincsen lehetőség, ami-
kor kezdünk fáradni
vagy elálmosodni, áll-
junk meg egy biztonsá-
gos helyen vagy egy
parkolóban. Pihenés
céljából soha ne álljunk
meg az út szélén vagy a
leállósávban.

A hét kérdése: az utazásról

Éjfél és hajnali 6 óra
között lehetőleg ne ve-
zessünk. Ha hosszú
útra megyünk, indul-
junk korán reggel, és le-
hetőleg vigyünk ma-
gunkkal váltótársat.

Ha éberek akarunk
maradni, akkor legyen a
kocsiban hűvös a levegő.
150–200 kilométeren-
ként mindenképpen áll-
junk meg, tartsunk szü-
netet, együnk valamit,
és levegőzzünk vagy tor-
názzunk néhány percet a
kocsiból kiszállva. Hall-
gassunk rádiót vagy vál-
tozatos, dinamikusabb
zenét. A csendtől vagy
az andalító, monoton
dallamoktól csak álmo-
sabbak leszünk, ezeket
tehát kerülni kell.

Válaszol: dr. Végh Klára háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Mielőtt elindulnánk a várva várt nyaralásra,
gondoljuk végig, mit is vigyünk magunkkal. Ha
lehet, előzzük meg a bajt, de ha már bekövet-
kezett, tudjuk, hova lehet fordulni. 

– Hogyan készüljünk fel a nyaralásra?
– Nyaralás előtt írjunk egy listát, hogy miket pa-

koljunk össze. Mindenképpen vigyünk magunk-
kal napszemüveget, fényvédő sapkát, naptejet,
valamint olyan lábbelit, ami tartja a bokát és a láb-
fejet. Akár busszal, akár autóval utazunk, másfél-
két óránként álljunk fel, mozogjunk, hogy elkerül-
jük a trombózis veszélyét. Azok, akik az egzotikus
pihenés mellett döntenek, nézzenek utána a vé-
dőoltásoknak, és oltassák be magukat legalább
egy hónappal az utazás előtt és ne felejtsenek el
az utazás időtartamára biztosítást kötni.

– Milyen gyógyszereket tegyünk a tás-
kánkba?

– Aki krónikus beteg, allergiás, semmikép-
pen ne felejtse otthon a gyógyszereit. Emellett
jó, ha eltesszük a lázcsillapítót, az utazási
gyógyszert, a sebfertőtlenítőt, a gyulladáscsil-
lapítót. Rovar- és csaláncsípésre pedig a kal-
cium pezsgőtablettát ajánlom gyermekek és
felnőttek részére egyaránt. 

– Milyen esetekben forduljunk feltétle-
nül orvoshoz a nyaralás alatt?

– Ha a megszokottnál rosszabbul érezzük
magunkat, forduljunk orvoshoz. Fulladás, vég-
tagfájdalom, mellkasi fájdalom vagy magas
vérnyomás esetén feltétlenül keressük fel a
szakembert. A hasmenést, hányást meg lehet
szüntetni 1-3 napi diétával. A nyaralás során
ne felejtsük el, hogy napi 2-3 liter folyadékot
kell fogyasztanunk. Jó tudni, hogy Magyaror-
szágon minden háziorvos fogad minket. 

Tenziós fejfájás
A fejfájás kockázata a hőmérséklet
emelkedésével egyenes arányban
nő. Az emberek 78 százaléka szen-
ved a tenziós fejfájás típusban,
amely olyan, mintha egy hatalmas
gumiszalag szorítaná az agyunkat.
Akár havi 15 alkalommal is jelent-
kezhet, elsősorban a nyak, homlok

és arc izommerevsége okozza. A fe-
szes izmok irritálják az idegeket,
amelyek fájdalomjeleket küldenek
az agyba. Érdemes a fejfájás első
jelére bevenni valamilyen vény
nélkül kapható fájdalomcsillapítót
(aszpirin, acetaminofen, ibupro-
fen), de segíthet a feszes izmok li-
dokain alapú zselével való bedör-
zsölése is.

Vörös- vagy 
fehérbor?
A közhiedelemmel ellentétben
nemcsak a vörösbortól színeződnek
el a fogak, hanem savtartalmánál
fogva a fehértől is. Minél szárazabb
a bor, annál savasabb. Ha a sav le-
marja a fogzománcot, az alatta levő
sötétebb réteg, a dentin kilátszik,
ettől sárgásak a fogak. Mértékkel
fogyasztva a fehérbor nem árt, de
még jobb, ha utána vízzel kiöblítjük

a szánkat. Az ízesebb megoldás, ha
a borhoz egy kis sajtot is elrágcsá-
lunk, mert a kalcium közömbösíti a
savat. Ha valaki szereti ropogtatni
a jeget, ne csodálkozzon, ha tönkre-
megy a fogzománca. Ez ugyanolyan
mechanikai hatás, mint ha a fogun-
kat csikorgatjuk. 

A multivitaminok 
A vitaminok szedése önmagában
nem elegendő a betegségek megelő-
zéséhez, legalábbis ezt bizonyította
az a 11 éven át tartó, kétszázezer
ember bevonásával végzett ameri-
kai tanulmány, melynek végén meg-
vizsgálták, hogy az időközben el-
hunytak milyen okból haltak meg. A
rendszeresen multivitamint szedő,
valamint nem szedő embereknek is
mintegy 6 százaléka halt meg ez -
alatt szívbetegségben, öt százaléka
rákban és négy százaléka egyéb ok
miatt. A multivitaminok tehát nem
használtak, igaz, nem is ártottak az
azokat szedőknek.

Utazás éjjel:

Néhány tanács
álmosság ellen
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szerző: xantus jános állatkert  
fotó: illusztráció

A győri Füles-bástya turisztikai
célú hasznosítása című projekt
újabb állomásához érkezett,
megkezdte a munkát a terráriu-
mok és akváriumok gyártására,
beépítésére vállalkozó cég.  

Hétszáz négyzetméteres állatkerti
bemutatóközpont épül a belvárosi
Füles-bástyában.  A kazamata óriási
akváriumokat, terráriumokat fogad
be, a középkori építmény a 150 millió
forintos beruházás jóvoltából vissza-
nyeri eredeti szépségét.   

A kiállítás fő attrakciója, egyben
hazánk legnagyobb aqua-terráriuma
lesz az a 18 méter hosszú, közel 200
köbméteres esőerdei élőhely, amely
bepillantást nyújtva az Amazonas víz-
gyűjtő területének rendkívül gazdag

szerző: pannon-víz 
fotó: illusztráció

Érdemes odafigyelni arra, amit Kő-
váry Attila, a Pannon-Víz csatornahá-
lózatának művezetője mond, ugyanis
a pincék, a térszint alatti helyiségek
elöntése, a szennyes árvíz könnyen
és olcsón megelőzhető.

Újonnan ácsolt falépcsőn jutottunk le a bel-
városi ház pincéjébe, ahol a frissen festett
falak és a fenyőfa illata uralkodott. Nem volt
itt mindig ilyen rend és tisztaság, a Bajcsy-
Zsilinszky úti társasház lakói az örökös csa-
tornabűz és az esők után bokáig érő szeny-
nyes lé miatt évtizedekig kerülték a pincét. 

Az okozta az áldatlan állapotot, hogy a
padlóösszefolyón és a kukamosó vízcsap

Árvízi veszély-
és kockázati
térképek készülnek 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság 2010. április óta vesz
részt a nemzetközi összefogással megvaló-
suló Európai Árvízi Kockázat Elemzés és Me-
nedzsment című árvízvédelmi projektben. Az
angol megnevezés kezdőbetűi után csak
CEFRAME programnak nevezett projekt
hazai összköltségvetése 400 ezer euró,
amelynek 85 százalékát vissza nem térí-
tendő támogatásként nyerte az igazgatóság
a Central Europe programból. 

A négy szomszédos partnerország – Ausztria,
Csehország, Szlovákia és Magyarország – szá-
mára az intenzív együttműködés első hónapjaitól
kezdve egyértelmű volt, mekkora a jelentősége
egy közös árvízi kockázatcsökkentési stratégia
megteremtésének a programban érintett határon
átnyúló vagy határként szolgáló folyók területein.
Térségünkből a Lajta folyó és annak ármentesített
öblözetei jelentik a célterületet – derült ki a prog-
rammal kapcsolatos győri munkaértekezlet után,
amikor Franz-Walter Froschauer projektmened-
zser lapunknak beszélt a program egyik központi
elemét adó veszélytérképek kidolgozásáról is.
Ezen hidrológiai és számítógépes modellezési
számításokkal alátámasztott megjelenítések be-
mutatják, hogy a különböző valószínűségű árvízi
események milyen területeket érintenének elön-
téssel. Emellett kockázati térképeket is készíte-
nek, amelyek pénzösszegben fejezik ki, mekkora
kárt okozhat az ár a veszélyeztetett területeken
lévő személyi, mezőgazdasági, ipari vagy kulturá-
lis értékekben. A szakember hozzátette, a projekt
során a partnereknek a kölcsönös megértés érde-
kében nemcsak nyelvi akadályokat kell megoldani,
hanem ugyanilyen fontos a nemzeti szakmai mód-
szerek és elképzelések világos és egyértelmű
megismertetése is egymás számára. A különböző
árvízvédelmi stratégiák harmonizálása szükséges
annak érdekében, hogy sikeresen elhárítsák az ár-
vizeket. Janák Emil, észak-dunántúli vízügyi igaz-
gató hangsúlyozta, fontos tudatosítani a társada-
lomban, hogy nincs teljes biztonság. A kockázati
és veszélytérképek azért fontosak, mert ezeket
használva a katasztrófavédelem meg tudja szer-
vezni a szükséges kitelepítéseket az ár érkezése
előtt. Hozzátette, az EU árvízi stratégiája kötelezi
az országokat az ilyen térképek elkészítésére.

élővilágába, közel száz állatfajnak
nyújt majd otthont. Az anakondák
már megérkeztek a győri állatkertbe.
A hím 220, a nőstény 160 centiméter
hosszú, a párral a Füles-bástyában
találkozhatnak először a látogatók.

A Füles-bástya turisztikai célú
hasznosítása című projekt az Euró-
pai Unió 85 százalékos finanszírozá-
sával valósul meg, a világon egyedül -
álló fejlesztés önrészét az állatkert és
az önkormányzat állja. A belvárosi
műemlék, az egzotikus bemutató-
központ a tervek szerint még az idén
megnyílik a látogatók előtt. 

A pincék védelmében
lefolyóján minden nagyobb eső után visz-
szafolyt a szennyvíz. Egy kiadós zápor
elég ahhoz, hogy az utcai csatorna színül-
tig megteljen, képtelen legyen elvezetni a
csapadékot. Ilyenkor a csatornacsövekből
minden utcaszint alatti résen, leágazáson
kiömlik a szennylé.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai ház pincéjé-
ben egy csatornavezetékbe beépített visz-
szacsapószelep oldotta meg a sok évtize-
des gondot. Ez a kis szerkezet kevesebb
mint húszezer forintért megvásárolható, s
biztonsággal megóv minden térszint alatti
helyiséget. Beszerelése után jöhet a felújí-
tás, s ismét birtokba vehetik teljes értékű
tárolóikat a tulajdonosok.

A szakértelemmel beszerelt szerkezet
szelepházába beépített csappantyú ellen-
irányú szennyvízáramlásnál lezár, s csak
akkor nyit ki újból, ha az utcai csatorna-
szint lecsökken. Odafent a lakásokban fo-
lyamatosan használhatók a kézmosók,
vécék, zuhanyzók, minden rendben lefo-
lyik, egyedül a pince szennyvízvezetéke
záródik el rövid időre.

Kőváry Attila arra hívja fel az érintettek
figyelmét, hogy a visszacsapószelep a
házi szennyvízhálózat része, az ingatlan tu-
lajdonosa építteti be és gondoskodik kar-
bantartásáról, tisztításáról. A szerelést
már csak azért is érdemes szakemberre
bízni, mert minden felelősség a tulajdo-
nosé. A jogszabály szerint „az építmény
csatornahálózatát úgy kell megvalósítani,
hogy az építménybe szennyvíz- vagy csa-
padékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék”.

A Pannon-Víz szakemberei előzetes
egyeztetés után akár a helyszínen is taná-
csot adnak a visszacsapószelep helyének jó
kiválasztásához. Az egyeztetésre a 96/522-
658-as telefonszámon, vagy az  iktato@pan-
non-viz.hu  e-mail címen lehet jelentkezni.

A képen egy szétszedett visszacsapósze-
lepet láthatunk. A zöld irányból, vagyis az
építményből kifele menő szennyvíz aka-
dálytalanul átfolyik rajta. Ha az utca felől,
piros irányból visszaáramlana a szenny-
víz, lezár a csappantyú.

Selyemmajom,
a Füles-bástya egyik 
leendő lakója 

Őserdő
a belvárosban 



TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

2011. július 8. / + / 15

JÚLIUS 8., PÉNTEK

TV2, július 8., péntek, 22:20

A csontember
amerikai akcióthriller

A tökéletes rendőr gyors, mozgékony, biz-
tos kezű: Lincoln Rhyme felügyelő viszont
egy tragikus baleset következtében moz-
dulni sem tud. Az egykori rendőr úgy érzi,
véget ért számára az élet, míg fel nem buk-
kan a városban egy őrült sorozatgyilkos...

Duna Televízió, július 8., péntek, 21:00

A svéd szépség svéd filmdráma

Egy igazi nosztalgikus mozi a ‘60-as évek Svédországából. Tinédzserek filmje.
A fiúk kamaszok és izgatottak. Järn tipikus porfészek, ahol nem nagyon lehet
igazi nőt látni, mígnem egy „fülledt” nyári napon le nem száll a buszról Sofia.

RTL Klub, július 9., szombat, 19:30

Mackótestvér
amerikai animációs film

Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket és vadá-
szik rájuk. Egy sikeres vadászat után büntetésből maga
is medvévé változik. Új testében Kenai számára megvál-
tozik a világ, az élet más oldalát fedezi fel. Elindul felku-
tatni elvesztett bátyját, Sitkát, és eközben összebarátko-
zik Kodával, az eltévedt mackókölyökkel.

Duna Televízió, július 9., szombat, 19:05

Sohaország
amerikai filmdráma

A művelt pszichiáter, Zach Riley feladja
tudományos karrierjét és egy olyan inté-
zetben vállal állást, ahol évekkel ezelőtt
apja, T.L. Pierson, a híres gyerekkönyvíró
lakott, mielőtt megírta híres regényét.
Munkája során találkozik az intézetben
egy skizofrén
beteggel, aki
segít számá ra
feltárni a
könyvnek és
saját életének
rejtett titkait.

M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Kárpát Expressz 
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:00 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró - 0705 
13:30 Srpski Ekran 
14:05 Unser Bildschirm
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Tudástár 2011 - Lézer 
16:00 Bűvölet

Alberto rájön, közte és Elena
között semmi nem lesz úgy,
mint volt, és ezt közli is a fele-
ségével. Daniella Ferri vissza-
tér a Life menza élére. A „vas-
ladyt” munkába állása alkal-
mából kis ünnepséggel kö-
szöntik kollégái. 

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 Kaviár és lencse
22:25 24
23:15 Az Este 
23:50 Barangolások öt kontinensen 
00:15 Hírek 
00:30 Ma Reggel 

RTL 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 
14:20 Lost - Eltűntek

15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Mindörökké szerelem 
17:10 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 CSI: A helyszínelők
22:20 Vámpírnaplók
23:25 A főnök
00:20 Reflektor 
00:35 Törzsutas 
01:00 Helyszíni szemle 
01:55 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 Seherezádé
12:45 A megbocsájtás útja
14:25 EZO.TV
15:25 Rex felügyelő
16:25 Második élet 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok

Egy szállítmányozással foglal-
kozó cég felfedezi, hogy nagy
értékű áruk tűntek el a raktá-
rukból. Az FBI megkezdi a nyo-
mozást. Később olyan tragikus
esemény történik, amely meg-
ingatja Don FBI-ba és a mun-
kájába vetett hitét.

20:55 Hőhullám 
21:20 Irigy Hónaljmirigy 
22:20 A csontember
00:30 Aktív
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV 
02:10 Csillagközi romboló
03:00 Csillagközi romboló
03:50 Alexandra Pódium 

05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Vannak vidékek 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 A nagy ho-ho-ho-horgász 
08:55 Fabulák
09:05 A dzsungel könyve 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 „...filléres emlékeim...” 
15:50 Arcélek 
16:05 Építészet XXI
16:35 Duna anzix 
17:05 Daktari
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sport - Esti 
20:20 Közbeszéd 
21:00 A svéd szépség 
22:25 Dunasport 
22:35 Simándy József 

Nemzetközi Énekverseny
00:00 Döntő játszma
01:30 Vers 
01:35 Himnusz 

05:05 A narancsvidék
05:50 Zabagépek 
07:00 A kifutó 
07:55 Véznák kontra dagik 
08:55 Chicago Hope Kórház 
09:50 Két pasi meg egy csajszi 
10:20 Párcserés támadás 
12:10 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 Két pasi meg egy csajszi 
17:05 Egy kapcsolat szabályai
17:30 Doktor House
18:25 A nagy házalakítás 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Őrület 

23:40 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály

00:35 Célkeresztben 
01:30 Top Gear 
02:30 Őrület 

JÚLIUS 9., SZOMBAT
M1
05:45 Hajnali gondolatok 
05:50 Balatoni nyár 
09:00 Mozdulj! 
09:25 Marco és Gina
09:50 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:15 Lülü, a teknőc
10:30 Lülü, a teknőc
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:00 Sandokan
11:30 Most a Buday!
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv
12:55 Kul-túra 2011 
13:25 Delta 
13:55 Magyarország 
14:25 Tom Sawyer kalandjai
16:05 Cannes 2011
16:35 Magyarország története 
17:00 Hogy volt!? 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 SzerencseSzombat 
21:05 Harry és Sally
22:40 Hírek 
22:55 Koncz Zsuzsa, Aréna koncert

2011 - I. rész 
23:45 Családban marad
01:20 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Koncertek az A38 hajón

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

Benne:
- Lisa
- Kalózmesék
- Helló, Kitty!
- Kisvakond
- Rupert maci
- Kengyelfutó gyalogkakukk
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy 
a két kőkorszaki szaki
- Garfield és barátai

10:00 Flúgos csapat
10:25 Asztro Show 
11:30 Kapcsolat koncert 2011
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia 
12:45 Tuti gimi 
13:40 Forma-1
15:25 Robin Hood
16:30 Az időgép
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz 
19:30 Mackótestvér
21:15 Nico
23:15 Hurrikán Smith 
01:00 Másnap 
01:35 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné

Benne:
- 414-es küldetés 
- Fifi virágoskertje
- Roary, a versenyautó
- Eperke legújabb kalandjai 
- Harold és a Lila varázskréta 
- Dora, a felfedező
- Ni Hao Kai-Lan 
- Jimmy Neutron kalandjai
- SpongyaBob Kockanadrág
- Beyblade

10:20 Max Steel
10:45 Egy tini naplója 
11:45 Két TestŐr
12:15 Babavilág
12:45 Mindig nyár 
13:45 Sliders
14:45 Az Ügynökség
15:45 Rúzs és New York
16:35 Bűbájos boszorkák
17:30 Vásott szülők
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Az Angyal
21:45 Időzsaru 2. - Verseny az idővel
23:20 A Grand Canyon 

elveszett kincse 
00:50 EZO.TV
01:50 Kalandjárat 
02:15 Teleshop 
02:45 Animációs filmek

06:00 Gazdakör 
06:50 Arcélek 
07:05 Gyerekkori könyveink 
07:30 Az Ótestamentum 
07:55 Cimbora Retro
08:25 Bizet álma 
09:25 Nyelvőrző 
09:50 Szelek szárnyán 
10:35 Divathét 
11:05 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:02 Vers 
12:05 Isten kezében 
12:30 EtnoKlub 
13:50 Marco Polo 
15:05 A szabadság keserű íze -

Márai Sándor és Nápoly 
16:00 Kézjegy 
16:50 Törzsasztal 
17:40 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Sohaország
21:00 Mások vagyunk
23:00 Dunasport 
23:15 Szégyenfolt 
01:00 Vers 
01:10 Himnusz 
01:15 Felelet az életnek 
01:40 Nyelvőrző 

04:30 Egy kapcsolat szabályai 
05:05 Bigyó felügyelő
05:30 Bigyó felügyelő
05:50 Veronica Mars
06:45 10 évvel fiatalabb: A kihívás
07:45 A szépség és a szörny 
08:45 Segítség, szülő vagyok! 
09:40 Zsírégetők 
10:35 Topmodell leszek! - Anglia 
11:30 Topmodell leszek! 
12:25 A szépész és a szörnyeteg
14:25 Don Camillo és a 

tiszteletreméltó Peppone 
16:25 Columbo: Összeesküvők
18:20 Tollas futam
20:15 A nagy házalakítás

22:00 Robotzsaru
00:00 Tortúra
02:00 Reklám-barátok 
02:45 Lépéselőnyben 

VIASAT3

VIASAT3
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Viasat3, július 10., vasárnap, 21:55

Baseball bikák
amerikai romantikus vígjáték

Annie megszállott baseballrajongó. A
szépasszony az egyik helyi csapat, a Dur-
hami Bikák intézményének számít. Sajá-
tos módon támogatja a fiúkat, minden
évben kiválaszt ma-
gának egy fiatal te-
hetséget, hogy be -
avassa a sportág és a
szeretkezés rejtel mei -
be. Az idei esztendő
különlegesnek ígér-
kezik. A csapathoz
két új fiú érkezett.

RTL Klub, július 10., vasárnap, 20:00

Superman visszatér
amerikai kalandfilm

Superman öt év után tér vissza a Földre, hogy le-
számoljon ősi ellenségével, Lex Luthorral, aki go-
nosz tervet eszelt ki a hős legyőzésére. Superman-
nek rá kell döbbennie, hogy a világ megtanult
hősök nélkül élni, akkor sem fogadja el a segítsé-
get, amikor nincs más útja az életben maradás-
nak. Ráadásul idõközben szerelmének, Lois Lane-
nek fia született, aki most ötéves. Superman be-
levág élete legna-
gyobb kalandjába,
mely az óceán mé -
lyétől az űr távoli sö-
tétjéig vezet.

M1, július 11., hétfő, 20:10

A tizedes meg a többiek
fekete-fehér, magyar vígjáték

A tizedes és társai a II. világháborúban egy olyan he-
lyen próbálják meg túlélni a vészterhes időket, ahol az oroszok már a
spájzban vannak, míg a németek az ebédlőben ütnek tanyát. Molnár
tizedes, Albert a hibátlan modorú inas és a többi katonaszökevény a
megmentett orosz katonával együtt túljárnak mindenkinek az eszén.

Duna Televízió, július 11., hétfő, 21:00

Beszélőn francia filmdráma

Három sors, amely egy börtön beszélőjében keresztezi egymást. Mi-
közben a látogatásra várnak, életük talán legnehezebb döntését kell
meghozniuk. Szerelem és gyűlölet. Ezeket az érzéseket még a börtön -
falak sem tudják elnyelni.

JÚLIUS 10., VASÁRNAP
M1
05:45 Hajnali gondolatok 
05:50 Balatoni nyár 
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 A házasság szentség 
10:30 Kérdések a Bibliában 
10:45 Református magazin 
11:10 Metodista ifjúsági műsor 
11:15 Az utódok reménysége 
11:45 Zsinagógák - 

A Hegedűs Gyula utcai
zsinagóga 

12:01 Hírek 
12:05 Telesport - Sport 7 
13:00 Szellem a palackból... 
13:30 Az Ushuaia expedíció
14:30 Gyimesi vadvirág 
15:45 Cannes 2011 
16:15 Hogy volt!? 
18:00 Anno 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész 
21:05 Pénzt vagy életet!
22:55 Hírek 
23:05 Aranyfeszt - 

Kultúrkincsek nyáron 
23:35 Három szín: fehér 
01:10 Koncertek az A38 hajón

RTL 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 
12:15 Tengeri őrjárat 
13:20 Magyar autósport-magazin 
13:35 Forma-1 
16:05 Míg a halál el nem választ 
16:35 Mérgező égbolt
18:30 RTL Klub Híradó 

19:00 Cobra 11 
20:00 Superman visszatér 
23:15 Végzetes bankrablás 
01:05 Portré 
01:35 Másnap 

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné 
10:40 Max Steel 
11:30 Mosoly Road Show 2011
12:00 Stahl konyhája 
12:30 Kalandjárat
13:00 90210 
13:50 Sliders
14:45 Monk - Flúgos nyomozó
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:30 Nem vagyunk mi angyalok

18:30 Tények
19:00 Napló 
19:35 Napló Extra 
20:05 Dick és Jane trükkjei
21:45 Keleti harc
23:30 A véresen valódi valóság

Adolf Hitlerről 
01:10 EZO.TV 
01:45 Napló 
02:10 Napló Extra 
02:35 Animációs filmek 

04:15 Az autonómia profétája  
05:30 Gazdakör
06:20 Világvándor 
06:45 Cimbora Retro
07:40 Az Ótestamentum 
08:10 Kolumbusz Kristóf 
08:35 Hol volt, hol nem volt... 
08:55 Pirkadat 
09:10 Az Alhambra jóslata 
10:35 A tudomány műhelyében 
11:05 Ízőrzők: Öttömös
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés 
12:02 Vers
12:05 Élő egyház 
12:35 Élő népzene 
13:05 Csellengők 
13:30 Gyalog a mennyországba
15:00 Múltidéző
15:30 Dunáról fúj a szél 
15:35 Dűlők szolgái 
15:55 Illés 
16:25 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Mese
19:00 Az állatok világa 
19:35 Heti Hírmondó 
20:20 Klubszoba 
21:15 Lélek Boulevard 
21:45 Dunasport 
22:00 A te tévéd is hazudik 
00:00 Márai-díjasok 

JÚLIUS 11., 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 - 0711 
13:30 Roma Magazin 
14:00 Domovina 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 India - Álmok útján
18:40 Futótűz 

Matt és Gillian az összeköltö-
zést tervezik. Avitar a Raintree
farmra kerül és indul a követ-
kező versenyen, ráadásul Tina
Sharp, Kris legnagyobb ellen-
fele fogja megülni. 

19:30 Híradó este
20:10 A tizedes meg a többiek
21:55 Tűnt idők mozija 
22:25 24
23:15 Az Este 
23:45 Írók szövetségben 
00:15 Hírek 
00:30 Ma Reggel

RTL 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 Lost - Eltűntek
15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Remington Steele 
17:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11 
20:15 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont 

22:30 Hazudj, ha tudsz! 
23:35 Cronicas 
01:30 Reflektor

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Született kémek 
12:10 Seherezádé 
13:05 Párizs 2010 - A nagy özönvíz 
14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő

Az idősek otthonában meg-
gyilkolják Walter urat, akit go-
nosz természete miatt min-
denki utált. Indítékban tehát
nincs hiány, bárki lehetett 
a tettes.

16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám 
21:20 NCIS
22:20 NCIS: Los Angeles 
23:15 Aktív
23:20 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:20 Tények Este
00:50 EZO.TV 
01:20 Egyedül a ringben
03:20 Sliders

04:45 Városok, történetek - 
Székesfehérvár, Tác - Gorsium 

05:15 Dunasport 
05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Építészet XXI 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 A dzsungel könyve 
09:15 Ördögi szerencse
09:45 Virágzó Magyarország 
10:10 Marco Polo 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás
15:30 A Hold túlsó oldalán
16:45 Duna anzix 
17:05 Daktari
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Mese 
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:15 Közbeszéd 
21:00 Beszélőn
23:05 Sportaréna 
23:50 Bátraké a győzelem 
01:35 Vers
01:40 Himnusz 
01:45 Sportaréna

05:20 A narancsvidék
06:05 Zabagépek 
07:15 A kifutó
08:10 Véznák kontra dagik 
09:15 Chicago Hope Kórház 
10:10 Don Camillo és a 

tiszteletreméltó Peppone 
12:10 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 Két pasi meg egy csajszi
17:05 Egy kapcsolat szabályai 
17:30 Doktor House
18:25 A nagy házalakítás 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 CSI: Miami helyszínelők
22:25 A főnök
23:20 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
00:15 Top Gear 
01:20 CSI: Miami helyszínelők 
02:15 A főnök
03:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
03:45 Egy kapcsolat szabályai

05:35 Bigyó felügyelő
06:00 Egy kórház magánélete 
07:00 Egy kórház magánélete 
08:00 A szépség és a szörny 
09:00 Szex és New York light
09:30 Szex és New York light

10:00 Szex és New York light
10:30 Szex és New York light
11:00 MaxxMotion Autós Magazin
11:30 A nagy házalakítás 
12:30 Szépség és a szörnyeteg
14:20 Columbo: Összeesküvők 
16:15 Váratlan szerelem
18:10 Álmodj rózsaszínt 
20:05 Miami trauma 
21:00 Miami trauma 
21:55 Baseball bikák
00:00 Reklám-barátok 
00:55 Lépéselőnyben
01:50 Top Gear 
02:45 Reklám-barátok 
03:30 Lépéselőnyben 

VIASAT3
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Akkreditált nyelvvizsgahely

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK:
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

Duna Televízió, július 12., kedd, 21:00

Noé bárkája magyar filmdráma

A magyarországi Noé bárkája egy „mocs-
kos-gyönyörű” házat takar, a hatodik ke-
rület szívében. Lakik itt többek között
rapper, költő, levitézlett futballista, a fér-
jét szemérmetlenül csaló asszony, és három filmsztárnak ké-
szülő lány. Ebben a házban él a nyugdíjas moziigazgató is,
Stock Ede, aki egyedül neveli unokáját.

Viasat3, július 12., 
kedd, 21:25

Szerelem 
az éjszakában
amerikai romantikus 
vígjáték

George Dupler élete ko-
moly krízisbe került.
Elege van a főnökeiből,
az egész pereputtyából
és szinte már-már ru-
tinszerű életéből. Egy nap azután találkozik
Cheryllel, a kissé excentrikus hajlamokkal
rendelkező, különleges hölggyel, aki viszont
semmiképp sem akar bújtatott mintafeleség
lenni.

M1, július 13., szerda, 20:10

Üdítő

Vidám perceket kínál az Üdítő című műsor Szilágyi Tiborral.
A közel 50 perces produkció önfeledt kikapcsolódást ígér a ka-
baré kedvelőinek. 

RTL Klub, július 13., szerda, 21:20

Csonthülye 2. – Csapás a múltból
amerikai–indiai–dél-afrikai vígjáték

Kuvukiland eszetlen királyát, Hekulét megátkozzák.
Csontos, az eszetlen király agyatlan kuruzslója ellenva-
rázslattal próbálkozik, amelynek következtében szá-
mukra ismeretlen helyen, a civilizációban találják ma-
gukat. A civilizáció azonban nincs felkészülve a két IQ-
bajnokra, akik egy va-
rázskövet próbálnak
visszajuttatni az ere-
deti helyére. Ha a szép-
séges Reshmi nem se-
gítene nekik, akkor mi
nem láthatnánk a tör-
ténetüket.

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

Fodor László klasszikus komé-
diájának adaptációja az 1920-
as évekből. Az egyszerű sorsú
főszereplő tehetségével, szor-
galmával karriert csinál.

22:15 24 
23:00 Az Este 
23:35 A rejtélyes XX. század 
00:05 Hírek 
00:15 Ma Reggel

RTL 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 Lost - Eltűntek
15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Remington Steele 

17:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11
20:15 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Castle
22:25 Döglött akták 
23:25 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
00:00 Reflektor 
00:10 Az utolsó hóhér

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel 
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:50 Stahl konyhája
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Született kémek
12:10 Seherezádé 
13:05 Túlméretes szöszi
14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő 
16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám 
21:20 Riddick - A sötétség krónikája
23:25 Aktív
23:30 A médium
00:30 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:30 Passzport 
02:45 Sliders
03:30 Babavilág 
03:55 Animációs filmek

05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Múlt idő '89 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát 
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:50 Varjúdombi mesék
09:00 Sebaj Tóbiás
09:10 A dzsungel könyve 
09:40 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 Tálentum 
15:55 Egy kákávé rendel! 
16:45 Duna anzix 
17:05 Daktari
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Mese 
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:15 Közbeszéd 
21:00 Noé bárkája 
22:45 Dunasport 
22:50 A szabálytalan Simone Weil
00:05 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz 
01:05 Közbeszéd 
01:35 Dunáról fúj a szél
01:45 Carlo és vendégei

05:20 A narancsvidék
06:10 Zabagépek 
07:25 A kifutó 
08:20 Véznák kontra dagik 
09:20 Chicago Hope Kórház 
10:15 Álmodj rózsaszínt

Andie gimnazista a város rosz-
szabbik oldaláról. Blane gaz-
dag szívtipró, aki elhívja a lányt
az érettségi bankettre. Ami-
lyen gyorsan bontakozik ki a
románc, olyannyira fenyeget a
fájdalmas valóság. 

12:10 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 Két pasi meg egy csajszi 
17:05 Egy kapcsolat szabályai 
17:30 Doktor House 
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Szerelem az éjszakában 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:05 Top Gear 
01:10 Gyilkos számok
02:00 A médium
02:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
03:30 Egy kapcsolat szabályai

JÚLIUS 13., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Kárpát Expressz 
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:00 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben 
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró - Erdély és 1956, 2. rész
13:30 Hrvatska kronika 
14:05 Ecranul nostru 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Médiaguru
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Üdítő 
21:05 Linda
22:10 24
23:00 Az Este 
23:30 Kapcsoskönyv 
00:00 Hírek 
00:05 Sporthírek 
00:15 Ma Reggel

RTL 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 Lost - Eltűntek
15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Remington Steele 
17:15 Ezel - Bosszú mindhalálig

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11
20:15 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Csonthülye 2. - 

Csapás a múltból
23:40 Az orosz kapcsolat
01:55 Reflektor 

05:30 A narancsvidék
06:15 Zabagépek
07:30 A kifutó 
08:25 Véznák kontra dagik 
09:25 Chicago Hope Kórház 
10:20 Szerelem az éjszakában
12:10 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 Két pasi meg egy csajszi 
17:05 Egy kapcsolat szabályai 
17:30 Doktor House
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Frequency

23:40 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály

00:35 Top Gear 
01:40 Frequency
03:40 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 

05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Isten kezében 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Fabulák 
08:50 A nagy ho-ho-ho-horgász 
09:00 Trombi és a tűzmanó 
09:10 A dzsungel könyve 
09:40 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 Európai kóstoló 
16:15 Virág virágossága
16:45 Duna anzix 
17:05 Daktari 
18:00 Híradó 18:00
18:35 Mese 
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:15 Közbeszéd 
21:00 Kezdjétek a forradalmat, 

de nélkülem!
22:30 Dunasport 
22:35 Dokureflex 
22:36 Egy nap 
00:05 Vers 
00:10 Himnusz 

05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel 
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Született kémek 
12:10 Seherezádé 
13:05 Az olajherceg
14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő
16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám 
21:20 Doktor House
22:20 Hawaii Five-0
23:15 Aktív
23:20 Szellemekkel suttogó
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:20 Csajok maffiája
02:50 Sliders
03:35 Két TestŐr 
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További információ: Csete Balázs
Tel.: 06-70/9777-834

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

Hitelek ilyen egyszerûen?
Ingyenes ügyintézéssel?
Banki sorbanállás nélkül?

Ez csak a gyôri Openhouse Hitelcentrum lehet!
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Az Árkád melletti új helyszínen változatlan kínálattal

és eladói körrel megnyílt az új piac. Minden héten szerdán,

pénteken és szombaton várjuk a kedves vásárlókat.

A gépjármûvel érkezôk részére

díjmentes parkolókat biztosítunk.

M1, július 14., csütörtök, 20:10

Déltenger kincse
ausztrál–francia kalandfilmsorozat, 1. rész

David Grief és Mauriri Lepan társak Tahiti-szige-
tén, közös hajójukkal keresik a pénzt. David öt éve
udvarol a kis falu kocsmáját vezető Laviniának, de
a lány bánatára eddig még nem vette feleségül.
David és Mauriri sokat dolgoznak, de Günther egy
német érdekeltség képviseletében gyakran ke-
resztbe tesz nekik. Felvásárolná a környék halban
leggazdagabb öblét, amit az egyház értékesít. 

RTL Klub, július 14., csütörtök, 21:20

Tűz a mélyben amerikai akciófilm

Jack Taggart nyomozó két FBI-ügynök és egy detektív ha-
lálának ügyében nyomoz, akiket azon a bányászvidéken
öltek meg, ahová több ezer tonna, ismeretlen eredetű to-
xikus mérgező anyagot szállítottak. Rájön, hogy a háttér-
ben a helyi kiskirály, Orin
Hanner piszkos üzelmei áll-
nak, aki rettegésben tartja a
környéket és nem riad visz-
sza Taggart meggyilkolásá-
tól sem. 

Duna Televízió, július 14., csütörtök, 16:10

„Szerelmes hűség”
Kései beszélgetés Fejtő Ferenccel
magyar portréfilm

Fejtő Ferenc 1938-ban hagyta el Magyarországot, halá-
láig Franciaországban élt. Több mint 50 év múlva, 1989-
ben érkezett újra szülőföldjére, Nagy Imre és társai te-
metésére. Tartotta magát elhatározásához: a megszál-
lott Magyarországra nem tér vissza. 2006 nyarán
bensõséges szeretettel vallott a Duna Televízió kame-
rája előtt arról, mit adott számára Franciaország. 

JÚLIUS 14., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL 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 A hercegnő és a tengerész

16:05 Remington Steele 
17:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 Cobra 11
20:15 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Tűz a mélyben
23:35 Róma
00:45 Reflektor
01:00 Infománia 

05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Múltidéző
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:50 Fabulák 
08:55 Sebaj Tóbiás
09:00 Zénó 
09:10 A dzsungel könyve 
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép – Válogatás
15:00 Talpalatnyi zöld 
15:30 Kalando-Zoo a Kifutók mögött 
15:55 Párizsi séta 
16:10 „Szerelmes hűség” - 

Kései beszélgetés Fejtő 
Ferenccel

16:45 Duna anzix
17:05 Daktari
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese 
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:15 Közbeszéd 
21:00 Cartouche, a jólelkű útonálló 
22:45 Dunasport 
22:55 Hív a hold 
23:45 Magyarok a balkáni 

háborúban 1991-1997

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
13:30 Együtt 
14:05 Roma Fórum 
14:35 Összhang 
15:30 Legendás konyhák 
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Déltenger kincse 
21:00 Tűzvonalban 
21:55 24
22:45 Az Este 
23:15 Szemtanúk
23:45 Hírek 
23:50 Sporthírek 
23:55 Ma Reggel

04:25 Egy kapcsolat szabályai 
05:05 A narancsvidék
05:50 Zabagépek 
07:00 A kifutó 
07:55 Véznák kontra dagik 
08:55 Chicago Hope Kórház 
09:50 A szerelem gyűrűje
12:00 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 Két pasi meg egy csajszi 
17:05 Egy kapcsolat szabályai 
17:30 Doktor House
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 CSI: A helyszínelők
22:25 Terepen
23:15 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
00:10 Top Gear 
01:15 CSI: A helyszínelők
02:10 Terepen 
02:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
03:40 Egy kapcsolat szabályai

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:35 Született kémek 
12:00 Seherezádé 
12:55 Forró nyár 
14:40 EZO.TV
15:40 Rex felügyelő
16:40 Második élet
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények 
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám 
21:20 A Szépségkirálynő 
23:20 Aktív 
23:25 Bostoni halottkémek
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:25 Szvingerek 
02:15 Szvingerek 
03:00 Sliders
03:45 Segíts magadon

VIASAT3
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EGYETEM, FELÚJÍTÁS OKTATÁS

szerző: gégény istván

Mennyit ér egy diploma? Hol érdemes
továbbtanulni? Ezek a kérdések hóna-
pok óta százezernyi honfitársunkat
tartják lázban – szerencsés esetben a
nyár közepéig, amikor eldől, kit hová
vettek fel, a kevésbé eredményesek a
pótfelvételiben bízhatnak. A győri Szé-
chenyi István Egyetem (SZE-Győr)
Karrier Irodája újabb kiadvánnyal segít
betájolni az érdeklődőket, hogy miért
érdemes ide jelentkezniük.

Az uniós támogatású SZErvice21
fejlesztési projekt részeként idén ja-
nuárban mutatták be a Diplomás Pá-
lyakövető Rendszer azon felméréseit,
amelyek a végzett és jelenlegi hallga-
tók visszajelzései alapján adnak hű
képet a széchenyis képzések hasz-
nosságáról. A napokban megjelenő
harmadik kötet az észak-dunántúli
régió munkaadóinak, összesen 251
szervezetnek a pályakezdőkre, tehát
a három éven belül végzettekre vo-
natkozó értékelését tartalmazza.

A válaszok alapján egyértelműen
látható, hogy a SZE-Győr diplomásait

szerző: gy. p.

Elkezdődött a Móra Ferenc Álta-
lános és Középiskola, valamint a
Szivárvány Óvoda és a Kodály
Zoltán úti Bölcsőde komplex
energetikai felújítása, amelynek
keretein belül kicserélik a nyílás -
zárókat, megtörténik a fűtés-
korszerűsítés, a homlokzati hő-
szigetelés, valamint a födém víz-
és hőszigetelése is. 

A KEOP-program keretein belül a Móra-
iskola 247,2 millió forint összértékű fel-
újításához 158,8 millió, míg az óvoda és
a bölcsőde 72 milliós energetikai re-
konstrukciójához 51,7 millió forintot
nyert a fenntartó önkormányzat. A pol-
gármesteri hivatal városépítési osz tá -
lyá nak beruházási csoportvezetője el-
mondta, a három intézményt kiszolgáló
hőközpontban olyan irányú átalakítá-
sok történnek, amelyeknek köszönhe-
tően önállóan lehet majd mérni és sza-

Biztos tudást ad a Széchenyi
foglalkoztató cégek elsősorban Győr-
ben, Budapesten és Szombathelyen
találhatók. Az értékelések szerint a mű-
szaki végzettségűek esetében erős-
ségnek számít az informatikai ismere-
tek és az alapos elméleti tudásbázis
megléte, az általános műveltség
magas foka, a mérnökök idegen nyelvi
és kommunikációs kompetenciája vi-
szont fejlesztésre szorul. A gazdászok
esetében a nyelvtudással sokkal elége-
dettebbek a munkaadók, itt a gyakor-
lati tapasztalatszerzésen kell erősíteni.

Összességében a válaszadó mun-
káltatók közel fele a legjobb hazai
képzőhelyek között tartja számon a
Széchenyi István Egyetemet.

Jelentős megtakarítást
érhetnek el az intézmények

bályozni az energiafogyasztást az intéz-
ményekben, szétválasztva őket egy-
mástól. A felújítás keretein belül kicse-
rélik a radiátorokat, és több önállóan
szabályozható fűtési kört alakítanak ki
az épületekben. Így lehetővé válik, hogy
csak azokat a részeket fűtsék, amelye-
ket éppen használnak. Gyertyás János
felhívta a figyelmet arra is, hogy az üze-
meltetés az új, modern rendszernek kö-
szönhetően a kézi vezérlés helyett szá-
mítógéppel történik majd, így az inter-
neten keresztül is lehet ellenőrizni
annak helyes működését. Az energiatu-
datos működtetést a közintézmények-
ben ritkán használt háromrétegű, 0,8
watt/nm hőátbocsátási tényezőjű
 nyí  lás zárók beépítésével fokozzák to-
vább. A Móra-iskolában tartott sajtótá-
jékoztatón Radnóti Ákos, a városrész
önkormányzati képviselője elmondta,
az iskola így akár 10 millió forintot is
megtakaríthat évente. Ritter Antal pro-
jektmenedzser ehhez hozzátette, ez 45
százalékos energiamegtakarítást jelent. 

A kiadvány
a tájékozódást
segíti 
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SZERZŐ:
FÖLDVÁRI GABRIELLA 
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER 

Neves hazai sztárok
koncertjeit kínálja a
Nyári Zenés Esték
sorozat. A hangula-
tos Rába-parti vízi-
színpadon július 9-től
a hónap végéig hat
produkció várja a ze-
nekedvelőket. 

Elsőként most szomba-
ton a repülő grúzok, a
Kaukázusi Grúz Nemzeti
Táncegyüttes mutatko-
zik be. A tánc, a színpom-
pás ruhák és díszletek
Kaukázus ősi kultúráját
idézik fel. A Georgian
Storm a jó és a gonosz
harcáról, háborúkról,
győzelmekről, szeretet-
ről, életről és halálról, a
grúz nép bátorságáról
szól. A produkció este fél
kilenckor kezdődik.

szerző: trunkos ildikó
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt évtized legsikeresebb évadját zárja Ma-
gyarország második legnagyobb balettegyüttese,
mondta Kiss János igazgató. Több mint 80 elő-
adás van a hátuk mögött, melyre 32 ezer néző vál-
tott jegyet. Számtalan sikeres külföldi vendégsze-
replés is jutott erre az évre, márciusban például 18
nap alatt 16 előadásuk volt.

A következő évadban a győriek mellett a veszp-
rémi közönség is élvezheti a Győri Balett előadá-
sait, 12 bérletes előadása lesz a társulatnak a ki-
rálynék városában. Az október 8-ra kitűzött Zorba-
bemutató viszont elmarad, pontosabban egy
évvel későbbre halasztják. Ennek az az oka, hogy
a darab koreográfusát, Harangozó Gyulát váratla-
nul meg kellett műteni. A győri közönség azonban
nem marad új darab nélkül, lapzártánk után dön-
tötték el, hogy mit visznek színre.

Az évadzáró végén az együttes hűséges tagjait
jutalmazták, Varga Ágnes, Hardi Beatrix, Sebes-
tyén Bálint magántáncos táncművészek és Pöntör
Bernadett asszisztens tíz éve, Krokker András vi-
lágosító tizenöt éve, Ströck Barbara magántáncos
táncművész húsz éve, Müller Ervin Harangozó-
díjas magántáncos táncművész huszonöt éve
tagja a Győri Balettnek. A társulat örökös tagjának
Fűr Ferenc világosítót választották.

Elmarad a
Zorba-darab

Rába-parti esték, repülő grúzokkal 

A sorozat következő
estjén, július 23-án az
ötvenedik születésnap-
ját ünneplő musicaléne-
kes, Sasvári Sándor és
barátai adnak koncer-
tet. A Benkó Dixieland
vendégszólistákkal ér-
kezik július 28-án, Luis
Armstrong születésé-
nek 110., halálának 40.
évfordulójára emlékez -
ve Rába-parti fellépé -
sükkel. Másnap a húsz -
éves Budapest Klez-
mer Band zenél a vízi-
színpadon.

Edvin Marton július
30-án érkezik városunk -
ba, s a Liszt-emlékév al-
kalmából Liszt a Stradi-
variuson című koncert-
jét hozza el. A sorozat
végén, július 31-én
Nagy Balázs, a Győri
Nemzeti Színház művé-
sze és vendégei ope-
rettgálával szórakoztat-
ják a közönséget.

Másik
bemutatónak
tapsolhat
a közönség
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Nemzetközi Művésztelep
szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Hétfőn nyit a sorrendben negyvenharmadik
győri Nemzetközi Művésztelep. A város leg-
jelentősebb képzőművészeti hagyományai
között számon tartott rendezvényre ezúttal
tizenegy alkotót hívtak meg a házigazdák.  

A győri művésztelep az ország egyik legrégebbi kép-
zőművészeti rendezvénye, amelyen idén tizenegy oszt-
rák, ausztrál, cseh, lengyel, szlovák és magyar festő,
grafikus és szobrász vesz részt. A házigazdák által ki-
választott és meghívott alkotók három hétig dolgoz-
nak a Győri Grafikai Műhelyben, a Városi Művészeti
Múzeum papírrestaurátor műhelyében és a múzeum
épületeiben kialakított alkalmi műtermekben.

A Városi Művészeti Múzeum
július 5-től augusztus 31-ig
nyári nyitva tartás
szerint várja a lá-
togatókat. Az Es-
terházy-palota és a
volt zsinagóga
12.20-ig, a Borsos
Miklós Állandó Kiállí-
tás, a Kovács Margit Ál-
landó Kiállítás és a Váczy
Péter Gyűjtemény 14–20
óra között tart nyitva. A
zsinagóga szerdától va-
sárnapig, a többi kiállí-
tóhely keddtől vasárna-
pig látogatható. 

Nyári nyitva tartás

A művésztelep ideje alatt a közönség több alka-
lommal találkozhat az alkotókkal. Adam Geczy és
Monika Viktoria Diák július 14-én, csütörtökön 18
órától, Elisabeth Melkonyan Mayr és Boguslaw
Wlad július 19-én, kedden 18 órától az Esterházy-
palotában várja ismerkedő beszélgetésre a művé-
szetek barátait. Somody Péterrel és Szalkai Ká-
rollyal július 22-én, pénteken 18 órakor találkoz-
hatnak az érdeklődők a grafikai műhelyben. A két
utolsó est helyszíne ismét az Esterházy-palota
lesz. Pézman Andrea, Molnár Dóra Eszter és
Szabó Zsolt grafikusművészek július 26-án 18 órá-
tól, Pál Csaba és Koppány Attila képzőművészek
július 28-án 18 órától állnak vendégeik rendelke-
zésére.  A Nemzetközi Művésztelep hagyományos,
záró kiállításáról egyelőre annyi tudható, hogy jú-
lius végén nyílik és egy hónapig lesz látogatható a
Magyar Ispita emeletén. A megnyitón vehetik át
díjaikat a legjobbnak talált művészek. 

A   Stratégiai, Városfejlesztési és Városépítési
Osztály Főépítészi Csoport bemutatja az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Trv. 9. § (2) értelmé-
ben Győr Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelet-
tel elfogadott településrendezési tervének:

SZTM 2011-026 számú Különleges terü-
let kijelölése (83. számú „Pápai út”) mentén,
és SZTM 2011-027 számú Märklin Hungária
Kft. telephelybővítés tárgyú településrende-
zési eszközök módosítását. 

A tervmódosítási javaslatokra 2011. július 2-i
közlemény megjelenésétől számított 15 munka-
napig tekinthetők meg az önkormányzat előcsar-
nokában, valamint a város internetes oldalán:
www.gyor.hu. A tervmódosítással kapcsolatos
észrevételeket a 9021 Győr, Városház tér 1. címen
15 munkanapon belül írásban lehet megtenni.

Közlemény
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A Barátok Verslista irodalmi társa-
ság Győrben tartja következő talál-
kozóját. A háromnapos, közös progra-
mok során a tagok megismerik Győr ne-
vezetességeit, július 15-én 18 órakor
pedig egy közel másfél órás irodalmi
bemutatkozást tartanak a Marcal étte-
remben, ahol saját és világirodalmi mű-
veket adnak elő. Minden érdeklődő iro-
dalombarátot szeretettel várnak. 

DRAKULA vámpírmítoszának
nyomába ered Adam Géczy auszt-
rál képzőművész. A Lefejezve
című kiállítás július 9-én, szomba-
ton este hat órakor nyílik az Ester-
házy-palotában.
A provokatív cím a kiállítás fő motí-
vumára, a vámpírmítoszra utal, a
tárlaton rajzokkal, filmekkel, hang-
felvételekkel, fotókkal és szobrok-
kal találkozhat a látogató. A fotó-
sorozat darabjai Romániában ké-

szültek, Bran és Peles várak
környékén. Bran várát Dra-
cula kastélyának nevezik,
annak ellenére, hogy valójá-
ban csak egy határőrző vár

volt, ahol a később Dracu-
laként elhíresült Vlad
Tepes összesen négy

hónapot töltött. A ki-
állítás másik része
Géczy és a berlini

elektroakusztikus
zeneszerző, Tho-
mas Gerwin több

mint tízéves együtt-
működésének eredmé-
nye. Ez az alkotás a „Le-
fejezve” témához kap-
csolódik, ennek megfe-
lelően elvont és zenei,
vagyis inkább érzéki,
mint értelemmel felfog-
ható. A tárlat augusz-
tus végéig látogatható. 

A kiállítás megnyitóját
követően este héttől a

Rómer-ház Hrabal mozija
Lugosi Béla, a bukott vám-
pír című filmet vetíti.

JAZZ-TERASZ nyit va-
sárnap a Széchenyi té -
ren. A július 10-én, este
hét órakor kezdődő
nyár esti koncerten
szín padra lép Gyárfás
István gitáros, Cza kó
Péter bőgős, Antal
Tibor hegedűs és Papa
Fleigh trombitás.

A GYŐRI STRAND ezen a hétvégén strandpartival,
a jövő héten Minimax kölyökstranddal, Walterrel és
barátaival várja a vakációzó gyerekeket. Július 11-
én, hétfőn óriás társasjátékokkal játszhatnak a csa-
ládok, kedden kézműves foglalkozás, szerdán me-
senap, csütörtökön és pénteken játékos tanulás
lesz műsoron. Július 15-én, pénteken éjszakai für-
dőzés kínál izgalmakat este kilenctől éjfélig. 

FOLYTATÓDIK A HAJCIHŐSÉG, a
vakációzó gyerekek múzeumi kaland-
túrája, melyet az Esterházy-palota por-
táján átvehető színes foglalkoztató
füzet útmutatását követve lehet siker-
rel végigjárni. A túrázók ezúttal olasz
mesterek műveivel ismerkedhetnek a
Magyar Ispita toszkán oszlopai között,
s fémdomborítású képeket készíthet-
nek reneszánsz motívumok felhaszná-
lásával. A foglalkozás július 14-én, csü-
törtökön 15 órától 17 óráig tart a
Váczy Péter Gyűjteményben. 

A MODERNISTA FESTÉSZET Csontvárytól Kon-
dorig című kiállítása a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a tervezettnél hosszabb ideig, augusztus 7-ig
látogatható a Városi Művészeti Múzeumban. Az idei
kiemelt tárlat reprezentatív válogatás, a modern
magyar művészet több mint 60 évének rendhagyó
áttekintése. A kiállítás a XX. század modernista
irányzatait mutatja be 1900-tól kezdődően, olyan
mesterek remekművein keresztül, mint Gulácsy
Lajos, Csontváry Kosztka Tivadar, Ferenczy Károly,
Vaszary János, Tóth Menyhért vagy Kondor Béla.

A RÁBA DAL ÉS TÁRSASKÖR ad műsort július 10-én, vasárnap délelőtt 11
órától a Radó-szigeten. A zenepavilon Győri Zenés Korzó című vasárnapi ma-
tinésorozata a huszadik század elejének népszerű promenádjait idézi.

Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szinán nagyvezér, a megszálló török
seregek vezetője úgy hitte, a győri vár
bevehetetlen. Azt jósolta, Győr akkor
lesz ismét keresztény kézben, ha a vas-
kakas kukorékol és az alatta lévő fél-
hold egész lesz. A vár visszavételének
éjszakáján, 1598-ban egy Pálffy-hu-
szár felmászott a vaskakashoz, s a haj-
nali derengésben trombitával utánozta
a kakaskukorékolást. Ráadásként a fel-
kelő nap sugarai miatt úgy tűnt, mintha
a félhold gömbölyűvé vált volna. A ba-
bonás törökök a jóslat beteljesedését
látva felrobbantották a lőporos hordó-
kat, eldöntve ezzel a csata sorsát. A
győri vitézek visszafoglalták a várat, a
vaskakas a győzelem jelképe lett.

A több mint 400 éves városi legen-
dát tavaly élesztette fel az önkor-
mányzat a Vaskakas Ünnepi Játékok
elnevezésű fesztivállal, így az idei jú-
lius harmadik hétvégéjén másodszor
csöppenhetünk vissza a török korba.
A Széchenyi téri teraszok keleti ru-
hába öltöznek, megnyílik a középkori
börtön, a sátrakban vásárt rendez-
nek, a színpadokon utcaszínházi pro-
dukciók követik egymást. A teret kör-
nyező utcákban végvári vurstli, török

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Szenvedélyes és látványos musical
koncertváltozatát mutatja be a Madách
Színház a víziszínpadon július 14-én
este fél 9-kor: Az operaház fantomját.
Az egyik főszereplőt, Homonnay Zsoltot
kérdeztük a darabról, a szerepéről.

Mennyiben lesz más az előadás Győr-
ben, a víziszínpadon?

Egy koncertszerű változatot adunk elő,
ahol a színpadon lévő zenekar kísérete mel-
lett zajlanak az események. A színpadkép is
más, egy ilyen összetett technikájú darabot
nem könnyű utaztatni. Ezért egy kifejezetten
a koncertváltozatra készült, speciális színpad
épült, amiben helyet  kap a zenekar, és a vilá-
gítás mellett egy kivetítő is szolgálja majd a
látványt. 

A világon először a Madách Színház
játszhatta ezt a musicalt úgy, hogy nem
a pontos másolatot vitte színpadra.
Mitől olyan különleges mindmáig a
darab, hogy már ennyi éve fut?

Hihetetlenül jó a sztorija: a krimi és a ro-
mantikus szerelmi történet együttese, amely
a párizsi operaházban és annak föld alatti la-
birintusában játszódik. Gyönyörű a mű ze-
néje, mára kultikussá vált világslágerekkel
tűzdelve.

Önnek mi a darab legfontosabb üze-
nete?

Az, hogy ne az előítéleteire hallgasson
az ember. Meg kell ismerni, ki van a maszk

Az operaház fantomja: győri
színpadon a világhírű musical

mögött. Lehet, hogy aki rossz, az legbelül
csak fél, vagy sebzett és csak egy kis meg-
értésre vár.

2002 óta játssza Raoul szerepét. Tud
még újat mutatni, rejt még izgalmakat
a megformálása?

Ritkaság ennyi éven át játszani egy dara-
bot, egy szerepet. Számos lehetőséget rejt ez
a szituáció, sokat tudok csiszolni, finomítani
az alakításon, a zenei-énekbeli megfogalma-
zásán. Az előadás estéről estére újjáéled a
benne szereplő figurákkal együtt. Minden elő-
adásra új, megoldandó színészi és zenei fel-
adatokat tűzök ki. Ezzel építem tovább a meg-
lévő egészet.

Ön is romantikus, ahogy Raoul?
Nagyon. Én is hiszek a szerelem erejében.

Lillával (a győri származású Polyák Lilla – a
szerk.) 14 éve vagyunk együtt, két gyerme -
künk is született, Zsombor és Bulcsú. Ameny-
nyit lehet, együtt vagyunk velük, de nagyon
fontosnak tartjuk, hogy kettesben is lehes-
sünk időnként. Tavaly Párizsban töltöttünk
együtt pár napot, idén pedig Lilla egy római
úttal lepett meg születésnapomra. Fantasz-
tikus volt.

Meg kell ismerni,
ki van a maszk
mögött

Újra szól a Vaskakas 
és magyar gasztronómiai élmények
várják az érdeklődőket. A három nap
során folytatásos színházi előadás-
ban elevenedik meg a Vaskakas-le-
genda. A közönség a keleti szőnyeg-
gel borított nézőtéren, párnákon he-
verészve élvezheti az előadásokat. 

Az esti színházi produkciók, kon -
certek a vízi színpadon zajlanak négy
napon keresztül. Július 14-én, csütör-
tökön a Madách Színház Az operaház
fantomja című musical koncertválto-

zatát mutatja be, pénteken Liszt Fe-
renc Pest-Budán elnevezéssel jubileu -
mi koncert lesz a Liszt-év tiszteletére,
szombaton a Zrínyi 1566 rockmusicalt
hallhatjuk, vasárnap a hatvanéves Ma-
gyar Állami Népi Együttes jubileumi
műsora lesz látható. 

Az esti nagyrendezvényekkel pár-
huzamosan terveznek programokat a
Széchenyi térre is. A várható nagy
meleg miatt a programok délelőtt, il-
letve este 6-tól éjfélig zajlanak majd.
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GASZTRONÓMIA  SZAKÁCSKLUB

Dióhéjban
Az Alexovics név a ki-
tűnő győri szobrászmű-
vész, László miatt
híres, de ismertség és
népszerűség tekinte-
tétben az unokának,
Alexovics Róbertnek
sincs oka panaszra. Sza-
kácsklub rovatunk
júliu si séfje lokál pat -
rió tának vallja magát.
Győri születésű, a
Krúdy-iskola legelső
szakácsosztályának di-
ákja volt, majd olyan
neves helyi éttermek
konyháján dolgozott,
mint a Kishalász, a
Nádor, a Szalay, a Patio
és a La Maréda.

A régi Kishalász ér-
demes mesterszakácsa,
Pőcze Imre ismertette
meg a szakma szépsé-
geivel és sokszínűségé-
vel, például azzal, hogy
a magyar konyha nem
csak pörköltből és rán-
tott húsból áll. Alexo-
vics Róbert ma, a négy-
csillagos Famulus
Hotel Pódium éttermé-
nek séfjeként is a gaz-
dag hazai hagyomá-
nyok ápolója, a régi re-
ceptúrák feltétlen híve.
Étlapjai a babgulyással
kezdődnek, s a csülkös
ételeken át vezetik el a
vendéget a könnyed,
mediterrán fogásokig.            

A következő hetek
Szakácsklub rovatában
feltűnik majd a grille-
zett hal, az olasz tészta,
a kókuszos, gyümölcsös
desszert, hiszen Alexo-
vics Róberthez magán-
emberként ezek az egy-
szerű mediterrán ételek
állnak a legközelebb.
Minden nyári szünetét
a déli tengerpartokon
tölti, idén Bulgária az
úti cél. Természetesen
csak augusztusban. 

szerző: gaál józsef
receptek: alexovics róbert
fotók: o. jakócs péter 

Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg sertésszűz vagy más hús, 4
adag friss lecsó, 2 dl tejföl, 80 dkg
szétfőlő burgonya, liszt, 10 dkg koc-
kázott szalonna, 1 fej vöröshagyma

Főzzük szét a burgonyát annyi sós
vízben, amennyi pont ellepi. Ha meg-
főtt, törjük össze a levével együtt, s
keverjünk hozzá annyi lisztet, hogy
csirizes állagot kapjunk. Ezután te-
gyük vissza a tűzre és folyamatos ke-
vergetés mellet 15 percig  „pufogtas-
suk”. Pirítsuk meg a szalonnát és a
hagymát, s ennek a leszűrt zsírjában
süssük ropogósra a kanállal kiszag-
gatott dödöllét.

A lecsóba tegyünk tejfölt, botmi-
xerrel pürésítsük, közben a hússzele-
teket süssük meg. Tálaláskor ne a
húsra, hanem a dödöllére tegyük a
leszűrt hagymát és szalonnát.

Általában a paradicsomlevest szoktuk ízesíteni
zellerrel, de most próbáljuk ki fordítva.

Először a paradicsomzselét készítsük el. A pa-
radicsom végeit X alakban vágjuk be, majd te-
gyük pár másodpercre forrásban lévő, onnan ki-
véve jéghideg vízbe, hogy könnyedén lehúzhas-
suk a héját. A hagymát rakjuk fel olívaolajban pi-
rulni, tegyük bele az összevágott paradicsomot,
sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a maradék alap-
anyagokat a zselatin kivételével. 15-20 percig kö-
zepes lángon főzzük. 

Botmixerrel turmixoljuk, majd szitán vagy kony-
haruhán leszűrjük, egy órán át hagyjuk lecsurogni

Július séfje: 
Alexovics Róbert Sertésszűz tejfölös

lecsópürével és dödöllével

Zellerkrémleves paradicsomzselével

Leveshez valók
négy személyre: 
5 dkg vaj vagy marga-
rin, 2 közepes fej vörös-
hagyma, 50 dkg zeller,
3 dl tejszín, só, fehér-
bors.

Paradicsomzseléhez:
5 cl olívaolaj, 1 fej vörös-
hagyma, 1 kg paradi-
csom, 5 dkg paradi-
csompüré, 5 dkg kris-
tálycukor, 1 dl fehérbor,
3 dkg zselatin, só, fe-
hérbors, babérlevél.

a levét. A paradicsomlét még fél órára tegyük fel
kis lángra gyöngyözni. Közben a zselatint egy
pohár vízben, 10 percre áztassuk be. Az áztatott
zselatint  mikróban langyosítsuk meg és keverjük
a paradicsomléhez. Öntsük formába és két órára
mehet a hűtőbe!

Amíg hűl, vajon pirítsuk meg a hagymát és a
zellert, öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje, fűsze-
rezzük és főzzük puhára. Ha kész, keverjük hozzá
a tejszínt és botmixerrel pürésítsük. Pár pillanatig
főzzük, és már tálalható is. A felvágott paradi-
csomzselét csak a vendégek előtt tegyük bele,
mert hamar elolvad.
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Közönségszervezőt keres a
Győri Filharmonikus Zenekar
jegyek és bérletek értékesíté-
sére, jutalékos rendszerben.
Érdeklődni lehet az office@
gyfz.hu e-mail címen vagy
munkaidőben a 30/864-1693-
as telefonszámon.

AUTÓ

VW Passat Variant Comfort-
line 2,0 CR TDI DSG. Üzembe
helyezés: 2011. 02., futástelje-
sítmény: 12.500 km, kasmír-
barna metál fényezés, DSG au-
tomata váltó, 2 zónás digit
klíma, multifunkciós bőrkor-
mány, ülésfűtés, parkradar,
tempomat, ESP, könnyűfém
felni. Ár: 7.990.000 Ft. Érdek-
lődni: 96/515-000.

Audi A1 Ambition 1.4 TFSi, for-
galomba helyezve: 2010. 10.
11. 19.000 km, Amalfi-fehér
külső fényezés Daytona-
szürke kontrasztszínű tetőívvel,
fekete/kőszürke belső, LED
belsővilágítás-csomag, fűt-
hető ülések, könyöktámasz
elöl, első hővédő szélvédő
szürke csíkkal, fény- és eső-
szenzor, klímaberendezés, au-
tomata. Kormány: multifunk-
ciós 3 küllős, bőr. Külső tükrök
fűthetők. Rádió Concert CD-le-
játszó, Xenon Plus fényszóró.
Érd.: 96/515-000.  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: 96/515-000.

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: 96/515-000.

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.
Érd.: 96/515-000.

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

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, világos -
szürke-metál. Érd.: 96/515-000.

Seat Toledo 1.6 MPI Refe-
rence. Első üzembe helyezés:
2008. 04. 03., Km: 65.521
km. Ár: 2.390.000 Ft. Motor:
1595 ccm, 75 kW/102 LE,
benzines. Érd.: 96/515-000.

EGYÉB

Havi 5% kamatra befektetőt
keresek, ingatlanfedezetet biz-
tosítok! Tel.: 20/581-1000.

Készpénzért vásárolok porce-
lánokat, nippeket, könyveket,
festményeket, dísztárgyakat,
órákat, ezüsttárgyakat. 06-
20/415-3873.

INGATLAN

Gyárvárosi, 54 m2-es, 1+2 fél
szobás, gázfűtéses, 4 emeleti,
határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélnék kb.
43 m2-es, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakásra.
30/650-7962

Győr-Révfalu új építésű részén
eladó egy nappali+2 szobás,
2006-ban épült társasházi
lakás kocsibeállóval! Ár: 17,6
M Ft. Tel.: 70/9777-832.

Győrújbarát új építésű utcájá-
ban nívós családi ház, sok ext-
rával, két fürdőszobával, 3 gk.
alk. garázzsal, parkosított kert-
tel, eladó. Ár: 34,9 M Ft. Érd.:
70/372-0105.

Győr-Sabadhegyen, 4 emeletes-
ben eladó egy 49 m2-es, 2 szo-
bás, franciaerkélyes, 1 emeleti
panellakás. Ár: 7.900.000 Ft.
Tel.: 70/372-0113.

Győr-Ménfőcsanakon 640 nm-
es, összközműves építési telek
eladó! Ár: 7,9 M Ft. Tel.:
70/372-0113.

Győr-Ménfőcsanakon 800 nm-
es, panorámás telken 130 nm-
es sorházi lakás eladó! Ár:
26,9 M Ft. Tel.: 70/372-0113.

Győr-Nádorváros egyik legked-
veltebb részén 2006-ban
épült, újszerű, szoba-konyhás
nagy fürdős, egyedi fűtéses
földszinti lakás készpénzes ve-
vőnek eladó. Ár: 10,59 M Ft.
Érd.: 70/372-0109.

Győr-Nádorvárosban, karnyúj-
tásnyira a belvárostól 3 la-

kásos sorház középső lakása
eladó. Az ingatlan kétszoba-
nappalis, nagyméretű terasz-
szal és garázzsal. Ár: 25,99 M
Ft. Érd.: 70/372-0109. 

Győr-Ménfőcsanakon, 1440 m2-
es telken 116 m2-es, téglaépí-
tésű családi ház sürgősen eladó.
Fűtése cserépkályha. Három
szoba, amerikai kony ha, nappali,
fürdőszoba, mosókonyha, spájz
található benne. Ár: 19.300.000
Ft. Érd.: 70/977-7841. 

Győrben, Marcalváros I-en
eladó kétszoba-hallos, erké-
lyes, részben felújított panella-
kás. Irányár: 7,7 M Ft. Érd.:
70/977-7841.

Győr-Ménfőcsanakon 73 nm-es,
nappali+2 szobás sorházi lakás
saját elkerített udvarral, parkolási
lehetőséggel, eladó! Irányár: 14,5
M Ft. Érd.: 70/977-7841.

Ácson felújításra szoruló, 100
nm-es családi ház eladó! Azon-
nali átadás! Irányára 11 M Ft. 
Érd.: 70/372-0114.    

Győrújfalun 579 m2-es, közmű-
vesített építési telek eladó! Ár:
5,79 M Ft. Tel.: 70/9777-832.

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

Győr-Belvárosban, 2006-ban
épült társasházban 75 m2-es,
nappali+3 fél szobás, egyedi fű-
tésű, újszerű lakás eladó! Irány ár:
20,5 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

Győr-Szigetben, a Semmel-
weis utca 8. sz. alatti bérház-
ban utcafronti, 50 m2-es üz-
lethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre
vagy irodának hosszú távra
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 67, 73 m2-
es irodahelyiségek, 200 m2-es,
különálló irodaépület és 120 m2-
es konferenciaterem kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 43 m2-
es, gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne 55–70 m2-es, 3 szobás,
belvárosi, nádorvárosi vagy
gyárvárosi lakásra (hirdetési
szám: 222). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

József A.-ltp.-i, 2+fél szoba, 58
m2-es, határozatlan idejű lakást
cserélne 1+fél szobás vagy 1
szoba-hálófülkés, földszinti vagy
I. emeleti lakásra, belváros, Ady-
város, Marcalváros területére
(hirdetési szám: 224). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 45 m2-es,
kom fortos, határozott idejű szer-
ződéses, felújított lakást cserélne
1-2 szobás, 40–55 m2-es, belvá-
rosi, adyvárosi, József A.-ltp.-i
vagy marcalvárosi lakásra (hirde-
tési szám: 225). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 35 m2-es,
gázfűtéses, határozott idejű

A hétvége legyen a pihenésé, 
ebédeljen nálunk családjával!

Kedvezményes menüajánlattal várjuk
Kedves Vendégeinket!

2 fogásos napi menü:  800 Ft/fô
3 fogásos menü, 1 pohár limonádéval: 

1290 Ft/fô
Májgaluskaleves,

Paradicsommal és mozzarellával 
sütött jércemell, vadrizzsel 

és friss salátával
Somlói galuska 

9027 Gyôr, Budai út 4-6.
(Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont mellett)

Asztalfoglalás: 96/547-730

Nyári étlappal,
frissítõ italokkal várjuk 
kedves vendégeinket
Duna-parti
teraszunkon!

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

GYŐR-SZABADHEGYEN, Zöld utcában 49 m2-es,
kétszobás, részben felújított (műanyag ablakos),

franciaerkélyes panellakás eladó.
Irányár: 7,2 M • Tel.: 06-30/944-06-17

ABDÁN 80 m2-es, 2 és fél szobás, belsőleg 
felújított, jó állapotú családi ház eladó.
Irányár: 11 M • Tel.: 06-20/314-0505

Lakó-Tér Ingatlan Kft. Győr, Tihanyi Á. u. 65.

Honda Civic, 1.5i LS, négyajtós, se -
dan. Üzembe helyezés: 1995. no -
vem  ber, futásteljesítmény 199.000
km. Ezüstmetál szín, manuális klí -
ma, elül-hátul elektromos ablakok

és napfénytető, elektromos visszapillantó, két légzsák, ABS,
kitűnő műszaki állapotban, 2013. júniusig érvényes műszaki
vizsgával, garázsban tartott, megkímélt. Irányár: 630.000 Ft.
Érdeklődni: 20/946-2806.  

szerződéses, felújított lakást cse-
rélne 1–2 szobás, belvárosi,
gyárvárosi vagy kismegyeri la-
kásra, mely nem liftes házban
van (hirdetési szám: 226). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 51 m2-es,
gázfűtéses, erkélyes, határo-
zatlan idejű szerződéses lakást
cserélne 3 szobás, 70-80 m2-
es, belvárosi lakásra (hirdetési
szám: 227). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 60 m2-es,
komfortos, téglaépítésű, er-
kélyes, határozatlan idejű
szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 40-50 m2-es, bel-
városi, szigeti, révfalui, ná-
dorvárosi vagy adyvárosi bér-
leményre (hirdetési szám:
228). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Révfalui, 1 szobás, 35 m2-es, er-
kélyes nyugdíjasházi bérle-
ményt garázzsal cserélne 2 szo-
bás, 45-55 m2-es, belvárosi,
révfalui vagy nádorvárosi, hatá-
rozatlan idejű bérleményre,
vagy elegánsan, extrán felújított
lakástulajdonra. Értékkülönbö-
zet balatoni nyaralót adna (hir-
detési szám: 229). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.
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HIRDETÉS VOLT FESZTIVÁL

szerző és fotó: nagy viktor

2011-ben Sopront eddig nem lá-
tott mennyiségű VOLT-ozó lepte
el. Több mint 100 ezer ember lá-
togatta a fesztivált, melyet ismét
hazai és világsztárok töltöttek be
zenével, valamint elektronikus fi-
zetőeszköz tett kényelmessé.

A régi hangulatot felturbózott szol-
gáltatások és kevés eső tették aktuá-
lissá az idei VOLT-on. A közönség
ismét nagyon vegyes volt, a tipegők-
től a tinédzsereken át az ősz halán-
tékú ősrockerekig terjedt. A zenei
színpadok sokszínűsége minden kor-
osztálynak adott látni-, hallgatni- és
talpalávalót. A jazz, a blues, a rock és
mindenféle alternatív, réteg- és világ-
zene képviseltette magát a Magyar-
ország EU-elnökségének hivatalos

Rekord VOLT
záró rendezvényévé avanzsált prog-
ramon. BalkanFanatic, ColorStar,
Deák Bill, Balázs Elemér Group, Csík
Zenekar, Bikini, PASO és sokan
mások időjárástól és napszaktól füg-
getlenül csápolásra serkentették a
fesztiválozókat. Volt szerencsém ott
lenni a Vad Fruttik délutáni partiján
és a 20 éves Quimby estébe nyúló
koncertjén. A zseniális zenészcsapat
sokadszorra emelte magasra élő fel-
lépésének színvonalát. Kiss Tibi a ze-
nekar születésnapja alkalmából tíz -
ezer embert énekeltetett kíséret nél-
kül: „Most múlik pontosan”. Az est
végén az USA-ból érkezett Moby
már csak feltette az i-re a pontot.

A zárónapon tetőzött a hangulat
és az érdeklődés, hiszen telt házzal
(!), azaz 30 ezer ember aktív részvéte-
lével folyt a buli. Nem csoda, hiszen
a Pál Utcai Fiúk, a 30Y, a Belga, az
Irie Maffia és a NemJuci alapozta a
hangulatot. A borozós színpadon
Váczi Eszter és Harcsa Veronika
hangja borzolta a kedélyeket, míg a
rockszínpadon a Depresszió, Moby
Dick és Supernem – csak néhány név
a sok közül – késztette tombolásra a
metálrajongókat. A sztárcsapatok
közül a The TingTings eszméletlen
mulatságot csapott, amit nehéz volt
túlszárnyalni, és csak a hajnalig tartó
elektronikus zenei őrületben lehetett
kiheverni.

Tízezer ember
énekelte: 
„Most múlik
pontosan”

Nem visznek már több
szemetet a Pápai úti hul-
ladéklerakóba, ezért el-
kezdődött a terület újra-
hasznosítása. A legfonto-
sabb feladat az, hogy a
szemétben lévő metán-
gázt ártalmatlanítsák.

Jeszenszky Gábor, a
Perkons Depo Kft.
ügyvezető igazgatója
hozzátette, egy villamos-
energia-termelő beren-
dezésben, úgynevezett
gázmotorban égetik el a
káros anyagot, így villa-
mos energiát is termel-
nek, amely egy kisebb
falu éves energiaszük-
ségletét fedezi.

Szabó István, az STS
Group Zrt. menedzs -
mentigazgatójának tájé-
koztatása szerint egy
tisztító berendezés biz-
tosítja azt, hogy a káros
anyagok ne kerüljenek
be a gázmotorba. Ezen-
kívül a kéményrendsze-
ren is van szűrő, hogy a

Újrahasznosítják
a hulladéklerakó
káros anyagát

veszélyes anyagok kibo-
csátása a normák alatt
maradjon.

Az így megtermelt vil-
lamos energiát a MAVIR
Zrt. veszi meg a cégtől.
A beruházás 400 millió
forintba került, ebből 52
millió forint uniós, illetve
állami támogatás.

Egy kisebb
falu villamos-
energia-
szükségletét
fedezik a
hulladékban
lévő metán-
gázból
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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 dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 95. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Surányi Ferencné (Győr). Nyereményét a szer-
kesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át július 11-től.

SUDOKU

Takarékos autós

Rövid
elektron

Nevető

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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HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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www.gyorplusz.hu

Szakorvosok videós válaszai
az olvasók kérdéseire

Hírözön percről percre Győrből,
az országból és a világból

Tudományos játék
és önismeret

Minden, ami fontos, hogy
ne vesszünk el a világ forgatagában

Keresse július 15-étől a neten!

GYORS HÍRHOZÓ A

WEBOLDALA
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Mint arról egy hete beszámol-
tunk, a Győr Sharks amerikaifut-
ball-csapata bejutott az Interliga
döntőjébe. A győriek lehetnek az
elsők a sportág történetében,
akik magyar klubként nemzet-
közi kupasikert aratnak. A Cápák
egyik kulcsjátékosával, Kiss Zol-
tánnal beszélgettünk a finálé
előtt. 

A Győr Sharks az Interliga elődöntő-
jében hazai pályán 14–7-re győzte le
a Budapest Cowboys együttesét. A
döntőt szombaton 16 órakor rende-
zik meg Budapesten a BVSC-pályán,
a győriek ellenfele pedig a szerb Pan-
chevo Panthers lesz. 

– Idén harmadszor indultunk az In-
terligában, és a mostani a legsikere-
sebb évünk. Az első szezonban is el-
jutottunk a döntőig, de ott egy olasz
csapat megállított minket. Ezúttal ve-
retlenül meneteltünk egészen a finá-
léig, az alapszakaszban többek kö-
zött aktuális ellenfelünkkel, a Belg-
rád melletti Panchevo Panthersszel
is összecsaptunk. Ugyan szoros mér-
kőzést játszottunk velük, de 34–25-
re nyertünk, így a döntőben is esé-
lyesként megyünk fel a pályára.
Egyértelműen a győzelem a célunk,
más nem is lehetne – mondta Kiss
Zoltán, a Győr Sharks centere, aki
egy sajnálatos sérülés miatt került
erre a posztra, de remekül helytállt.   

Eredetileg fullbacket játszottam,
ami a futók egyik típusa. A blokko-
lásnak jutott a legnagyobb szerep a
játékomban, de előfordult, hogy én
futottam a labdával a célterület felé.
Vorholt Viktor azonban kettős lábtö-
rést szenvedett, így centerposztra
kerültem. Sokrétű a feladatom, egy-
részt én adom fel a labdát az irányí-
tónak, másrészt pedig a táma-
dófal közepén meg is kell vé-
denem őt az ellenfél védői-
től. A támadófal a legel -
hanyagoltabb csapatrész,
rólunk esik a legkevesebb
szó, nekünk ritkán jut az
ünneplésből, de nélkülünk
nincs siker – mesélt csapa-
ton belül betöltött, a szakem-
berek által is rendkívül fontos-
nak tartott szerepéről a játé-
kos. Kiss Zoltán egyike azok-
nak, akik a Győr Sharks alapí-
tása óta, 2004-től a csapatban
szerepelnek.

– Sokáig kajakoztam, majd
mikor befejeztem, egy volt
csapattársam, Cserjés Károly
– aki az egyesületünk elnöke –
hívott el egy edzésre. Sem-
mit sem tudtam a sport-
ágról, kivéve, amit
amerikai filmek-
ben látni lehetett.

Kulcsszerepben a center
Ez volt az első csapatsport, amit ki-
próbáltam, és rögtön megtetszett.
Mindenkinek megvan a pontos fel-
adata, és csak akkor lehet sikeres egy
játék, ha mind a tizenegyen tökélete-
sen végre is hajtottuk azt. Az is szim-
patikus volt, hogy bárki beállhat ját-
szani, mindegy, milyen adottságokkal
rendelkezik, mert megtalálja a helyét
a csapatban. Harmincöt fős keretünk
van, de a játék intenzitása miatt nincs,
akire ne lenne szükség. Aki szereti a
látványos, férfias
sport ága kat,
annak az
amerikai

fut ball is tetszene. Kemények ugyan
az ütközések, de a felszerelések na-
gyon jól védenek, így belülről nem
tűnik veszélyesnek a játék. Persze a
meccsek után másnap mozdulni sem
tud az ember, és olyan izomcsoportjai
is fájnak, melyeknek addig a létezésé-
ről sem tudott – fogalmazott a 26. szü-
letésnapját egy hónap múlva ünneplő
Kiss Zoltán, aki magával ragadó
szenvedéllyel beszélt az amerikai fut-
ballról. Mint elmondta, Győrött még
mindig viszonylag kevesebb tudják,
hogy létezik ilyen sportág, de hazai

mérkőzéseikre legalább háromszáz
néző látogat ki rendszeresen a

DAC-pályára.

– Munka mellett sportolok, nehéz
összeegyeztetni a kettőt, de mindent
megpróbálok, hogy sikerüljön. He-
tente háromszor edzünk, emellett
mindenki külön fut és erősít. A mér-
kőzések előtt videózunk is, elemez-
zük az előző mérkőzéseken elköve-
tett hibáinkat, valamint felkészülünk
a következő ellenfél gyengeségeiből
is. Ez rendkívül hasznos, hiszen tud-
juk, mire számítsunk a pályán. Nem
árulok el nagy titkot, ha elmondom, a
Panchevo Panthers ellen elsősorban
futójátékkal készülünk, bár a passz-
játékunk is egyre jobb. Remélhetőleg
nekem is sikerül hozzátennem a ma-
gamét a futások sikeréhez – mondta
a center, aki természetesen a Natio-

nal Football League (NFL) mérkőzé-
seit is folyamatosan követi. – A

nagyobb mérkőzéseket a csa-
pattal közösen nézzük, kedvenc
együttesem a Denver Broncos.
Egy már visszavonult játékos

miatt kezdtem nekik szur-
kolni, John Lynch, a ki-

váló védő stílusa ma-
gával ragadott –

tet te hoz zá Kiss
Zoltán. 
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Öt új játékos és egy pályaedző érke-
zett Gyirmótra, mindegyikük közös
célja, hogy az NB II bajnokaként
végre a legmagasabb osztályban
szerepeljen a csapat. Három játékos
ugyanakkor távozott a kék-sárgáktól.

Gyirmóton folytatja pályafutását a
kapus Tarczy Pál (26 éves, Szigetszent-
miklós), a védő Makrai László (26, BKV-
Előre), a középpályás Lannert Bence
(25, Vecsés) és Cseri Tamás (23, BKV-
Előre), valamint az NB II előző idényé-
nek gólkirálya, Csopaki István (28,
BKV-Előre). Pályaedzőként Király Jó-
zsef segíti Soós Imre vezetőedző mun-
káját, aki legutoljára a Jánossomorja

A megfelelő étrend természetes
„mellékhatása”, hogy normalizálódik
a testsúlyunk, és majd kicsattanunk
az energiától. A testünk tökéletesen
tudni fogja, hogy mi a dolga, ha azt
kapja, amire szüksége van. Még jobb
hír, hogy közben nem kell koplalni
(nem is szabad), nem kell pirulákat,
csodaszereket bevenni, nem lesznek
éhségrohamaink, és nem kell íztelen,
beszerezhetetlen vagy méregdrága
ételeket sem a menüre tenni, hogy
jól érezzük magunkat a bőrünkben.

A kutatók több évtizedes vizsgála-
tok alapján ugyanis megállapították,
hogy anyagcserénk különbözősége ha-
tározza meg a táplálékok hasznosulá-
sát vagy épp káros hatását a szerveze-
tünkben. Négy fő tényező vizsgálatából
tudhatjuk meg, hogy melyik anyagcse-
retípusba tartozunk: ideg-, emésztő-,
hormonrendszer és vércsoport. 

Szerencsére már hazánkban is el-
érhető az a pontos és fájdalommen-

szerző: lakner gábor
fotó: illusztráció

Mindössze egy hét van már csak
hátra a labdarúgó NB I rajtjáig, így
finisébe fordult a felkészülés. A
Győri ETO FC kerete alaposan át-
alakult, összesen tizenegy labdarú-
gótól vált meg a zöld-fehér klub.
Simon András és Marek Strestik
személyében erősítés is érkezett.

Korábban megírtuk, hogy Sánta And-
rás a Honvédba igazolt, Eugene nem
kapott új szerződést, Lasha Totadze és
George Ganugrava pedig Pápán szere-
pel majd kölcsönben. A távozókhoz
csatlakozott Aleksandar Radosavljevic,
Zoran Supic, Djordje Cetkovic, Arsene
Copa, Teimuraz Sharashenidze, Ved-
ran Niksic és Fouad Bouguerra. 

Kölcsönből visszatérve Győrött foly-
tatja Molnár Péter, Zámbó Bence és
Jarmo Ahjupera. A brazil védekező kö-
zéppályás André Lamas mellett két új
játékost szerződtetett az ETO: Marek

Strandkézilabda az ETO Parkban

A felkészülés hajrájában az ETO
keretet, hogy ne tömegével játssza-
nak vissza az NB II-be a légiósok, és
a tehetséges fiatalok – mint az első
csapathoz felkerült Kiss Szabolcs,
Molnár Tibor és Miklós Viktor – is
megfelelő lehetőséget kapjanak – fo-
galmazott Csertői Aurél vezetőedző.

– Semmi más célunk nem lehet,
mint a nemzetközi kupaszereplés el-
érése. Kellően erős játékoskerettel
rendelkezünk, és a korábbiakkal el-
lentétben komoly sérülés nélkül dol-
goztuk végig a felkészülést – mondta
Klement Tibor ügyvezető igazgató,
aki hozzátette, megkapták az UEFA
részletes indoklását, ami ellen felleb-
beztek, és továbbra is az egyéves
nemzetközi eltiltás eltörlését tartják
egyedül elfogadhatónak. 

Az ügyvezető együttműködési
szerződést írt alá Pálfalvi Gáborral,
a Győri Ovifoci Klub elnökével, így
az eddig is létező kötelék még szo-
rosabb lett a két klub között. Az öt-
hat éves fiatalokat így méltó körül-
mények között tudják tovább foglal-
koztatni.

Strestiket és Simon Andrást. A cseh
felnőttválogatottban is bemutatkozó
Marek Strestik Brnóból érkezett a
Rába partjára, egyelőre egy évre köl-
csönbe, de a zöld-fehéreknek vételi op-
ciójuk van a fiatal támadó középpá-

lyásra. Simon András, aki Győrben dol-
gozta végig a felkészülési időszakot,
négy évre kötelezte el magát. 

– A tervezett munkát elvégeztük, a
hátralévő időben taktikai finomításo-
kat végzünk. Optimalizálni kellett a

Alakul a gyirmóti keret
csapatát irányította. Máshol – vélhe-
tően Tatabányán – futballozik ősztől
Böjte Attila és Baumgartner Attila,
Boros Tamást pedig kölcsönadja a
csapat, de még nem dőlt el, pontosan
hová is kerül a kapus. 

A vezetőedző elmondta, célja,
hogy minden poszton két játékosa le-
gyen, így további érkezők és távozók
egyaránt várhatók. A Gyirmót meg-
kezdte a felkészülést, a másfél hóna-
pos programban közel ötven edzés
és edzőmérkőzések is szerepelnek.
A tervek szerint a kék-sárgák össze-
csapnak több külföldi első osztályú
csapattal.

Idén nyáron már tizenharma-
dik alkalommal rendezik meg
a népszerű Strandkézilabda
Nemzeti Bajnokságot. Július
9–10-én városunk, azon belül
is az ETO Park ad otthont a
női és férfi kvalifikációs torná-
nak, valamint a Serdülő-kupa
női és férfi strandkézilabda-
tornának is. Az ETO Park,
mint a verseny házigazdája a
létesítmény parkolóját a
sportesemény idejére telje-
sen átalakítja és rendkívüli
plázshangulatot teremt. 

Metodic: egyénre
szabott segítség

tes, évtizedes kutatások alapján ki-
fejlesztett, műszeres anyagcseretí-
pus-mérés, ahol egyben önre sza-
bott, fogyást elősegítő és vitalizáló
életviteli szaktanácsadást is kap.
Győrött a Dallos Pilates Stúdió két
éve végez ilyen vizsgálatot, és több
mint kétszáz elégedett embert segí-
tett egészsége megőrzésében. A mé-
résen résztvevők 35 oldalas kimuta-
tást és komplett élelmiszerlistát kap-
nak, melynek segítségével leadhat-
ják a felesleges kilókat.

Ha szeretne többet tudni erről a
módszerről, jöjjön el július 16-án,
szombaton 10 órakor az ingyenes elő-
adásra a Leier City Centerbe! Érdek-
lődni a 20/943-4681-es vagy a 20/981-
3690-es telefonszámon lehet. A la-
punkban található hirdetés felmuta-
tója 10.500 forintos ajándékkupont
kap az előadás után, ha részt vesz a
mérésen. További információk: www.
dallospilates.hu, www.metodic.hu. 
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Nyár derekán a Szigetköz felé
vitt utunk, a Sporthorgász
Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron megyei Szövetségének ás-
ványrárói horgásztanyáján tet-
tünk látogatást. Ami elsőként
feltűnt, az a csend és a nyuga-
lom, itt a természet szívében
érzi magát az ember. A korsze-
rűen felújított, a mai kor köve-
telményeinek megfelelő tanya-
ház 30 férőhelyes, a közeli csó-
nakkikötőben ladikok várják a
vízi barangolókat.

A héten a tanyaház és annak
udvara gyermekzsivajtól han-
gos. A napokban rendezik meg
a Sporthorgász Egyesületek

szerző: kránitz bernadett, érsek
ervin
fotó: varga nóra

Gyakori, már szinte közhelynek szá-
mító mondás, hogy a hatásos fo-
gyást jól összeállított diétás étrend
megválasztásával és természete-
sen mozgással, vagyis fizikai aktivi-
tással érhetjük el. Előfordulhat
súlycsökkenés, ha a mozgást ki-
hagynánk ebből a folyamatból, de
sajnos a zsírszövet helyett túlnyo-
mórészt az izomszövetünkből veszí-
tünk. A XXI. században a rohamos
technikai fejlődés magával hozta a
mozgásszegény életmódot is.
Ennek törvényszerűen meglett az

szerző: lakner gábor
fotó: illusztráció

Városunk női kosárlabdacsapatát – mely a követ-
kező idénytől SEAT SZESE Győr néven szerepel –
nagy megtiszteltetés érte: a nemzetközi szövet-
ség (FIBA) felkérésére a zöld-fehérek Európa leg-
rangosabb kupasorozatában állhatnak rajthoz.

A hazai szövetség korábban úgy döntött, nem
hagyja jóvá a Pécs Euroliga-nevezését, mivel a ba-
ranyai egyesület nem teljesítette maradéktalanul
az előírt feltételeket. A FIBA azonban szerette
volna, hogy a hagyományoknak megfelelően két
magyar csapat szerepeljen a sorozatban, és a
négy éven át az Európa-kupában vitézkedő győri
csapatot kérte fel az indulásra.

– Rettentően sajnáljuk, hogy Pécs nem tudott
rajthoz állni, hiszen tizenöt éven át példásan rep-
rezentálták Magyarországot – mondta elöljáró-

Mozogva fogyni!

eredménye, többféle civilizációs
betegséget eredményezett. 

A régi izzadságszagú, pincehelyi-
ségekből kialakított konditerem he-
lyett mindenki által elérhető áron kíná-
lunk kellemes sportolási lehetőséget,
a Dunacenterben található SPEEDFIT
Fitnesz és Szolárium Stúdióban. Mo-
dern, biomechanikus, ízületkímélő fit-
neszgépek segítségével fokozhatják
izomzatuk tónusát, kardiogépekkel
eredményessé téve a fogyást, állóké-
pesség-növekedést. Szakszerű, ta-
pasztalt edzői irányítással állunk ven-
dégeink rendelkezésére, természete-
sen személyre szabottan. Várjuk sze-
retettel stúdiónkban! Bővebb infor-
mációt a speedfit.hu honlapon talál!

Horgásztanya
a Szigetközben

Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetségének immár hagyo-
mányos táborát, melyen közel
húsz gyermek vesz részt tíz
napon át. Amíg ők horgásznak,
Újvári Tibor táborvezetőtől
megtudjuk: a lurkók egy része
évente visszajáró vendég, de
minden szezonban vannak új je-
lentkezők is. A vízparton a gyer-
mekek horgára akadt ponty, a
szákokban látunk bőven ke-
szegfélét, az egyik fiú pedig jó 2
kg-os csukát fárasztott ki sike-
resen. A barátság és a horgá-
szat öröme mellett láttuk azt is,
hogy a természettel harmóniá-
ban élve akár egy hétre is nélkü-
lözhető a mobiltelefon, a számí-
tógép és az internet… 

A horgásztanya kiváló pihe-
nőhely horgászoknak családdal,
rokonokkal és barátokkal együtt
is. A helyet nyugodt szívvel
ajánljuk bármilyen más összejö-
vetelre, céges rendezvényekre
vagy egyáltalán pihenésre. A
szálláslehetőségről szívesen
adnak tájékoztatást a megyei
horgászszövetség irodájában
(Győr, Bajcsy-Zs. út 13., telefon
és fax: 96/524-988).

Az elitben a női kosarasok
ban Tapodi Péter klubigazgató. – A felkérést a
magyar női kosárlabdázás érdekében is el kellett
fogadnunk, hiszen nem szerettük volna, hogy a
két Euroliga-hely valamelyike veszélybe kerüljön.
Természetesen rendkívül megtisztelő, hogy a
nemzetközi szövetség elismeri többéves mun-
kánkat, és úgy érzi, készen állunk a feladatra.
Ebben szerepe lehet az Európa-kupabeli szerep-
lésünknek és a rendezett háttérnek is. A keretben
nagy változást nem tervezünk, egy-két játékossal
ugyanakkor bővülhet a csapatnévsor, hiszen ko-
moly terhelés vár a játékosokra. Az alapelveinken
nem szeretnénk változtatni, fiatal csapatunk van,
a legidősebb játékosunk huszonöt éves, és az
esetleges igazolások is ebbe a koncepcióba il-
leszkednek majd. Tudjuk, hogy nehéz feladat vár
ránk, de igyekszünk legalább olyan méltón képvi-
selni az országot, mint a Sopron és a Pécs tette –
fogalmazott Tapodi Péter.

Sportoló győrkőcök
A Győrkőcfesztivál főszervezője, a Vas-
kakas Bábszínház örömmel fogadta a
Győrkőcolimpia szervezőinek ötletét,
hogy a több tízezer gyereket megmoz-
gató fesztivál egészüljön ki egy több
sportágban, nemzetközi mezőnnyel
megrendezett sportversennyel. Így
idén már harmadszor köszöntötték
Győrben a győrkőcsportolókat, akik öt
számban – úszás, atlétika, labdarúgás,
kézilabda és streetball – mérhették
össze ügyességüket.

A Barátság Sportparkban és az
egyetemi csarnokban közel három-

száz fiatal vetélkedett egymással,
köztük százhúsz győri apróság. Mel-
lettük Győrújbarátról, Pérről, Tatabá-
nyáról, Pápáról, Kőszegről, valamint
Győr két testvérvárosából, Poznan-
ból és Brassóból érkeztek a győrkő-
cök a játékos megmérettetésre. A
rendezvény sikerét az időjárás sem
befolyásolta, izgalmas csatákat vív-
tak egymással a kis sportolók. Az
egyes versenyszámokban elért pont-
számok után alakult ki a végső sor-
rend, melynek alapján az összetett
versenyben Győr városa nyert. 
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Időhatározó
Szombaton és vasárnap is kánikula lesz városunkban, harminc fok fölöt ti
hőmérsékletet mérnek majd a hétvégén. Vigyázzunk a napozással! A Ba-
latonnál még nagyobb lesz a hőség. Bécsben vasárnap esik, Pozsony-
ban már szombaton is. Prágában csupán 25 fokra számíthatunk. A nagy
meleg megviseli a szervezetet, igyunk sok folyadékot!

KOS
A héten nagyon jókedvűek lesznek,
mintha minden egyszerre sikerülne
most önöknek. Használják ki ezt a lendületet,
és oldjanak meg minél több félbemaradt hely-
zetet az életükben. Ne idegeskedjenek, min-
denre jut idejük. Párjukkal legyenek többet.

BIKA
A Bika szülöttek most nagyon jó
pénzügyi döntéseket hoznak. Min-
den hivatalos ügyet sikeresen intézhetnek
el, illetve minden munkaügyi döntést si-
kerre visznek a héten. Persze a magánéletük-
ről sem szabadna megfeledkezniük, a hétvé-
gén szervezzenek programot párjukkal.

IKREK
Foglalkozzanak kicsit családjukkal,
otthonukkal, szakadjanak ki a mun -
ka mókuskerekéből, ha tudnak. Nem árt ki-
csit önmagukkal is foglalkozni, pótolják be,
amit elhanyagoltak. Így elkerülik a morcos
napokat, engedjék meg maguknak a lazítást.

RÁK
A Rák szülöttek pénzügyi helyzete
nagyon jól alakul, de vigyázzanak, ne
költsék el azonnal a pluszpénzt. Pár-
jukkal most összevesznek, ha nem figyelnek
oda, inkább beszéljék meg a visszás kérdése-
ket. A nagy hangulati ingadozások áldozatai
lehetnek, ha nem vigyáznak.

OROSZLÁN
Itt lenne a pihenés ideje, kedves Orosz-
lán szülöttek. Ha tehetik, utazzanak el
messzire és kapcsolják ki telefonjaikat. Ha ez
nem megoldható, amikor csak tudnak, aludja-
nak, vagy tervezzenek vidám programokat. Ne
vegyék nyakukba más problémáit.

SZŰZ
Rájönnek egy hazugságra a héten,
ami eléggé megviseli önöket. Próbál-
ják ezt barátaikkal, családjukkal megbe-
szélni, ne maradjanak egyedül ezzel a felis-
meréssel. A héten nem sok mindent tudnak
elintézni, fogják lazábbra a teendőket.

Horoszkóp

Kalauz
Felnőtt- és gyermekor-
vosi ügyelet Győr, Liezen-
Mayer u. 57.  Tel.: 96/412-221
Hétfőn, kedden és csütörtö-
kön 16 órától másnap reg-
gel 7 óráig. Szerdán 13 órá-
tól 7 óráig, pénteken 14 órá-
tól 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon az ügye-
let folyamatos.  

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabe-
jelentés: 96/311-753. Közte-
rületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes
zöld számon. Ügyfélszol-
gálat: 96/522-630.  Hétfőtől
csütörtökig 7.30 és 15.30,
pénteken 7.30 és 13.30 kö-
zött.

GYŐR-SZOL
ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn,
kedden, szerdán és pénte-
ken 8-tól 16 óráig, csütörtö-
kökön 20 óráig. 

Orgona utca Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján
reggel 8 órakor nyit. Hét-
főn, 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 reg-
gel 9-től délután 17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905

Kodály Zoltán út Az
ügyfélszolgálat a hét öt
napján reggel 8 órakor nyit.
Kedden, szerdán 16, csütör-
tökön 17, pénteken 14 óra-
kor zár. A pénztár 45 perc-
cel 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 mun-
kanapokon 7 és 16 óra kö-
zött hívhatóak. 

MÉRLEG
A Mérleg szülöttek figyeljenek job-
ban párkapcsolatukra. Rendezzék a
félreértéseket, különben csak halmozzák a
problémákat. Egészségükre is figyelniük kel-
lene, főként a vérnyomásukra. Lelki problé-
máikkal most ne maradjanak egyedül.

SKORPIÓ
A Skorpió szülöttek munkahelyén
sok negatívum, sok pletyka kerül
most napvilágra. Jobb, ha higgadtan keze-
lik ezeket a helyzeteket, különben álmat-
lan éjszakák várnak önökre. Családjukra ne
hárítsák ezeket a problémákat, inkább ta-
láljanak ki jó programokat.

NYILAS
A Nyilas szülöttek élete mintha
nem szólna másról most, mint a
munkáról. Kicsit besokallhatnak a héten
ezért. Próbáljanak meg néha lazítani, nem
árt kicsit az egyedüllét sem, hogy végiggon-
dolhassák életüket. Párkapcsolatukra job-
ban oda kellene figyelniük.

BAK
A lelke most olyan, mint a hullám-
vasút. Vonuljanak inkább vissza, kü-
lönben nagyon megbánthatnak olyan embe -
reket is, akiket nem volt szándékuk. Munka-
helyükön is sok a konfliktus. Sportoljanak,
hogy a sok feszültséget le tudják vezetni.

VÍZÖNTŐ
Figyeljenek most pénzügyeikre, kü-
lönben hamar becsapják önöket. Ne
legyenek annyira jóhiszeműek. Munkájuk-
ban változások várhatók, amiket a saját hasz-
nukra is fordíthatnak. Családjuk, párjuk ki-
tart önök mellett. Vigyázzanak lelkükre.

HALAK
Most nagyon jó, de pörgős hét elé
néznek. Használják ki ezt az idősza-
kot az ügyes-bajos dolgok intézésére, most
minden sikerül. Családjuk kitart önök mel-
lett, barátaik is támogatják önöket. Merje-
nek belevágni a változásokba.

Vitathatatlan siker volt a győri belvárosi piac új hely-
színének premierje. A múlt szombaton az Árkád üz-
letközpont mellett, a Rába-gyár egykori területén
állították fel standjaikat a Dunakapu térről átköltö-
zött kereskedők, akik már a nyitás előtt elismerték:
az üzemeltetést átvevő GYŐR-SZOL megfelelő kö-
rülményeket teremtett az árusításhoz. Az új hely-
színre a lábukkal szavaztak az árusok, hiszen vala-
mennyien átjöttek a régi területről. És a kitelepült
közel 130 őstermelőnek, kereskedőnek, büfésnek
nem is kellett csalódnia: már az első napon leg-
alább annyian vásároltak náluk, mint korábban a
Dunakapu téren. A vevőktől sem érkezett panasz: a
legtöbben már értesültek a helyszínváltásról, s aki
mégsem, azt eligazították az irányt mutató táblák.
Még a későn érkezőknek is jutott hely a parkolók-
ban, sőt, a Szlovákiából busszal érkezők is zavarta-
lanul meg tudtak állni. A bizakodó hangulatot a
szolgáltatás apróbb finomításai erősítik: a GYŐR-
SZOL kerékpártárolók és az árushelyeket feltün-
tető táblák, térkép kihelyezésével segíti a kereske-
dést. Van tehát gazdag kínálat, vannak vásárlók, s
ha igazak az előrejelzések, lesz napsütéses jó idő is
a most szombati piacozáshoz. 

Siker a piac-
premieren


