3. oldal Nehéz megmondani,
mennyi az esély arra, hogy szövődmények nélkül életben maradjon az a baba, aki a terhesség
24. hetére születik, de őt már
életképesnek kell tekinteni.

4. oldal Szerencsés embernek

7. oldal Százmillió forintot fordít Gyárváros fejlesztésére a győri

vallja magát Miklósyné Bertalanfy
Mária, az önkormányzat WHOkoordinátora, lapunk Miért szeretem Győrt? rovatának e heti főszereplője.

önkormányzat a következő hónapokban. Többek között megújul a
Tompa utcai sportpálya is. A készülő beruházásokról Kalmár Ákos, a
terület képviselője Fűke Péter, a polgármesteri hivatal településfejlesztési osztályvezetőjének és munkatársainak társaságában lakossági fórumon tájékoztatta az érdeklődőket.
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Idegen(csúcs)forgalom
Riportunk az 5. oldalon

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

18. oldal Jövő héten pénteken rajtol a Kisalföld

Vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama,
ahol megyénk települései mérkőznek meg egymással lóháton.

29. oldal Kammerer Zoltán, a Graboplast Győri
VSE kajakosa ötödik olimpiájára készül, ezt azonban elszántsága és lendülete alapján senki nem
gondolná róla. A háromszoros olimpiai bajnok
sportoló ugyanolyan lelkesen készül az ötkarikás
játékokra, mint tizenhat évvel ezelőtt.

KISHÍREK

NAPRÓL NAPRA

54
Szomszédvigyázó
szolgálat
Papp András, Győr egykori oktatási osztályvezetője indította útjára
4 évvel ezelőtt az úgynevezett szomszédvigyázó szolgálatot,
melyhez az elmúlt
években már 60 családi ház és annak lakója csatlakozott Szabadhegyen. A kezdeményezés célja, hogy az
itt élők ﬁgyeljenek egymás értékeire, és ha valami szokatlan dolgot
észlelnek, azonnal értesítsék egymást.

frissdiplomás jogi doktor tett fogadalmat a félév végén
a Széchenyi István Egyetemen. Elhivatottságuk bizonyítéka, hogy közülük kilencen a legkiválóbb, summa
cum laude minősítéssel hagyták el az alma matert.

Akcióterv
a ﬁatalokért
Az Orbán-kormány munkahelyteremtő programja is azt célozza, hogy a
fiatalok itthon találják
meg a boldogulásukat –
mondta a Fidelitas szerdai sajtótájékoztatóján
Radnóti Ákos, a szervezet országos választmányának alelnöke.
A sajtótájékoztatót a
Megyeháza téren tartották, Radnóti Ákos sze-

zalékkal csökkentik. A
gyesről és a gyedről
visszatérő anyák után
két évig nem kell járulékot fizetni.
Radnóti Ákos kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy a fiatalok itthon találják meg boldogulásukat. Utalt arra,
hogy a már elfogadott
Új Nemzedék Program
keretében is komoly lé-

26

ezer négyzetméteres üzemet épít városunkban a
lökhárítókat gyártó Rehau Automotive Kft., hogy ki
tudja szolgálni az Audi megnövekedett igényeit. A
gyár alapkövét csütörtökön rakták le a Győri Ipari
Parkban.

NAPRÓL NAPRA
Július 6.

Adomány. Speciális gázmérő műszereket adományozott a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak a
Schrack Seconet Kft. Az eszközök a
veszélyes anyagok beazonosítására
szolgálnak.

Július 7.

Tárlat. Rechnitzer János, a győri Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese és felesége képzőművészeti magángyűjteményéből nyílt kiállítás a Városi Művészeti Múzeumban. A tárlaton XX. századi műveket állítottak ki,
három tematikai tengely mentén.

Július 8.

Tűz. A melegben több tűzesethez is
kellett vonulniuk a tűzoltóknak. A ménfőcsanaki vasútállomáson a váltóberendezés mellett csaptak fel a lángok,
a Pápai úton pedig az avar égett.

Július 9.

Mise. Dobai Sándor, a Benelux államok magyar főlelkésze ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Boldog Vilmos püspök tisztelőinek. Beszédében a vértanú püspökre emlékezett a gyémántmisés atya.

Július 10.

Ittas autósok. Folytatódott a rendőrség közlekedésbiztonsági akciója, alig
húsz perc alatt két ittas vezetőt is elkaptak a járőrök. A razziára azért van
szükség, mert ugrásszerűen megnőtt
az ittasan okozott sérüléssel járó balesetek száma.

Július 11.

Koncert. A Győri Filharmonikus Zenekarral lépett színpadra a Richter Teremben Szekeres Adrien, napjaink
egyik legismertebb énekesnője. A
Klasszikus könnyedség címre keresztelt koncerten a komoly- és a könnyűzenei stílus találkozott.

Július 12.

Vándorgyűlés. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Győrött tartotta 44.
Vándorgyűlését. A több száz érdeklődőt vonzó programon adták át a
könyvtárosszakma díjait is.

Nyitva tartás
Nem tart nyári szünetet a Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár, júliusban és augusztusban – szombat kivételével – a megszokott
nyitva tartással várja
látogatóit. A Hangtár
július 12-től 27-ig zárva
tart, de a többi napokon a nyitva tartási idő
változatlan – közölte
Nagy Mária, az intézmény olvasószolgálati
osztályvezetője.

Játékunk
nyertese
A Győr Plusz 26. heti játékát Czirák Andrea
nyerte. Szerencsés játékosunk a GYŐR-SZOL
Zrt. ajándékcsomagját
veheti át.

IMPRESSZUM

rint azért, mert három
évvel ezelőtt itt csomagolták ki jelképesen Bajnai fiatalokat súlyosan
érintő megszorításait.
A választmány alelnöke hangsúlyozta: a Fidesz-kormány a fiatalokat és a családokat is
segítő törvényjavaslatokat nyújtott be kedden a
parlamentben.
Ezek
közül kiemelte, hogy a
25 év alatti munkavállalóknál felére csökken a
munkáltatói járulék. A
25 és 54 év közötti szakképzetlen munkavállalóknál megfelezik a járulékot. A tartósan munkanélküliek járulékát az
első két évben száz szá-

pések történtek a fiatalok érdekében.
Fekete Dávid, a Fidelitas győri ügyvezető alelnöke elmondta: jelentős lépés az is, hogy hárommilliárd
forintos
munkaerő-piaci programot indít a szaktárca.
Ennek keretében szeptember elsejétől az év
végéig foglalkoztatott
regisztrált pályakezdő
álláskeresők után a
munkaadók támogatásként megkapják a bér
és a szociális hozzájárulási adó összegét, a minimálbér kétszereséig.
Ennek köszönhetően
3.500 pályakezdő is
munkába állhat.
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A HÉT TÉMÁJA

LAPSZÉL

Vágyakozás

A z é l n i a ka rá s p é l d á i
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Nehéz megmondani, mennyi az
esély arra, hogy szövődmények
nélkül életben maradjon az a
baba, aki a terhesség 24. hetére
születik, de őt már életképesnek
kell tekinteni és mindent meg
kell érte tenni – tudtuk meg a
koraszülött gyermekes családoknak szervezett szombati
PIC-NIC-en.
Magyarországon a gyermekek 10 százaléka a kitűzött időpontnál jóval korábban, azaz a 37. hét előtt érkezik.
Ezek a babák sokkal nagyobb kihívást,
odafigyelést igényelnek, mint az időben érkező társaik. Akik például a 24.
hétre születnek, azok súlya alig haladja meg a 600 grammot, őket speciálisan kell lélegeztetni.
A probléma oka gyakran ismeretlen. „Sokszor
nincs megfogható előzménye, hirtelen indul be
a szülés” – magyarázta a
PIC-NIC-en
kérdésünkre dr. Gál Veronika,
a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház koraszülöttosztályának részlegvezetője. Hozzátette, persze vannak hajlamosító tényezők, a stresszes életmódból több
betegség adódik, néhány pedig egyértelműen hatással lehet a szülés időpontjára: a magas vérnyomás, a cukorés az autoimmun betegségek terhelő
tényezőt jelentenek a kismama számára. Természetesen befolyásolja a
gyermek érkezését az anya életmódja,
a szenvedélybetegségek, a dohányzás, a kábítószer- és az alkoholfogyasztás is.

„A mai világban ezeket a problémákat kivédeni még nagyobb kihívás. A
helyzetet súlyosbítja, hogy az anyák
nem a megfelelő életkorban vállalnak
babát, a túl korai, illetve a késői teherbe esés is fokozza a koraszülés
kockázatát” – mondta a doktornő.
Persze egy problémamentesnek induló terhességnél is bekövetkezhet a
baj, ebben az esetben az anyának egy
következő terhességnél a szokásosnál
is jobban kell óvnia önmagát és magzatát. A kockázati tényezők nagy részét a
szakemberek ki tudják szűrni a terhesgondozáson, akikről úgy érzik, veszélyeztetettek, fokozottan óvják.
A probléma súlyosságát jelzi, hogy
a győri kórház 18 helyes perinatális intenzív centrumában gyakran van telt
ház. Az osztályt vezető dr. Gál Veronika
kifejtette, itt a koraszülöttek mellett
más, különleges ellátást igénylő gyermekeket is gyógyítanak. Évente 230-

100–110 újszülöttet
ment meg évente
az alapítvány
250 baba kerül hozzájuk, idén már 126
gyermeket kezeltek a részlegen.
Minél korábban születik meg egy gyermek, annál hosszabb időt tölt a kórházban, hiszen csak segítséggel, folyamatos
szakember-felügyelet mellett képes elérni
azt a fejlettségi szintet, amivel aztán otthoni körülmények között is biztonsággal
nevelhető, ápolható. Lelkiekben és anyagiakban is nagy terhet jelent ez az időszak
a családok számára. Sok koraszülött kórházzal való kapcsolata nem ér véget azzal,
hogy hazaengedik a szülővel, egy részük-

nek utókezelésre van szüksége, mert az
éretlenségből adódóan testi fejlődésük,
izomzatuk és mozgáskészségük elmarad
az egészségesen született babákétól.
Náluk nagyobb eséllyel alakulnak ki légzés- és anyagcserezavarok, illetve más
rendellenességek is. Van, hogy évek
múlva derül csak ki, hogy okozott-e károsodást a gyermeknek, hogy korán szakadt ki az anyaméhből.
Az osztály munkáját az Egészséges Koraszülöttekért Alapítvány is segíti, megyénkben, valamint Komáromban és körzetében mentik a koraszülötteket. A szervezetnek speciális műszerekkel felszerelt mentőautója is
van. A számok magukért beszélnek:
évente 100-110 újszülött köszönheti
életét az alapítványnak.
„Közvetlen életmentésről van szó, illetve az élet minőségének mentéséről,
tehát akkor is közbe tudunk avatkozni, ha
nincs közvetlen életveszély, de esetleg
sérülten élné le a gyermek az életét” –
mesélt tevékenységükről a PIC-NIC
résztvevőinek Peczár László elnök.
„Az alapítvány évről évre körülbelül
10-20 babával többet ment meg” – tette
hozzá dr. Szigeti Éva orvos-szakmai vezető. „Bár a koraszülöttek száma nem
nőtt, de a beteg babák, a fejlődési hibák,
a kis súlyú koraszülöttek száma emelkedett” – sorolta a szakember. Dr. Szigeti
Éva szerint a PIC-NIC-en ezek a szülők
olyan pozitív példákkal, sikerekkel találkozhatnak, melyből látják, kitartással
szép eredményeket lehet elérni.
A program szervezésében Pozsgai
Kitti is segített, akinek fia a 32. hétre született. A PIC-NIC-en próbálta szavakba
önteni a kifejezhetetlent a fiatal anya:
„Rettentő rémültek voltunk és nagyon
féltünk, mikor az osztályra kerültünk, de
a lelki támasz átsegített minket a legnehezebb pillanatokon is.”

Befészkelte magát az
agyamba – és női lelkembe –
a gondolat. Az anyaságé. Ebből a szempontból – is – a
nők élete több részre osztható. Én most épp abba a
szakaszba léptem, amit vágyakozásnak neveztem el.
De kezdjük az elején! Egy nő
életét így vagy úgy, de végigkíséri a „szülőség” fogalma. Kislányként babázás közben családot alkotunk, ahol megvan
mindenkinek a helye: anya otthon gondoskodik a gyerekekről, apa pedig boldogan ér haza
a munka után szeretteihez.A
következő életszakaszban már
nem is érdekel az egész, hiszen
olyan messze van még, tizenévesen éppen elég baj van a testünkkel, a tanulással, meg a
„szemét” pasikkal, rossz esetben a családdal is. Pár évvel később több táborra oszlunk:
azokra, akik szeretnének majd
gyereket, és a többiekre, akik
azt mondják: „Isten ments,
még magamat sem tudnám eltartani, nemhogy egy gyereket.” Telnek-múlnak az évek, és
sokan rájövünk, közel sem tündérmese az a papás-mamás.
Közhelyesen fogalmazva az
úton a hullámvölgyek váltakoznak a csúcsokkal, és itt
most elsősorban a szerelemre
gondolok.A szerelem gyümölcsei pedig a babák. De hogy
szülhetnénk gyerekeket, amikor még tanulnunk kell, nincs
lakásunk, és ha van munkánk,
akkor ahhoz foggal-(mű)körömmel kell ragaszkodni?
Aztán mégis kezd valami megváltozni.Amit racionálisnak
hittünk, az meginog. Megjelenik a vágy. Minden gyerekre
rámosolyognánk, mert valami
furcsa érzést indítanak el bennünk. Máshogy kezdünk gondolkozni. Lehet, hogy nem is
feltétel a saját lakás vagy a kertes ház ahhoz, hogy reggel boldogan közénk fészkelje magát
a mi babánk?
Azt hiszem, tudom, miről szól
majd a következő szakasz:
más nem számít, csak legyen
egészséges!
Zoljánszky Alexandra
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

PORTRÉ

Magánügyek
„Fertődön születtem,
édesanyám és édesapám a Haydn-kórusban énekeltek. Én is
zongoráztam, kórusvezetői engedélyem van,
a zene, a művészetek
máig szerepet játszanak az életemben. Már
amennyire az időmből
telik, hiszen sok a
munka, a nappalokat
Győrben töltöm, aludni járok haza Dunaszegre. Gyönyörű környék erdővel, bányatóval, a tó körül tanösvénnyel, ami egyórás sétával bejárható.
Itt a természet az, ami
Győrben az épített környezet. Gyönyörködtet
és megnyugtat.”

Győr
„Szeretni való város, él,
lüktet, sokszínű, kényelmes, minden tekintetben kiszolgálja
a lakóit. Mi a kislányom légzőszervi
problémái miatt, tizenhat évvel ezelőtt
költöztünk falura, de a
család és a város közötti kötelék egyre
erősebb.”
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Miklósyné Bertalanfy Mária:
Szerencsés ember vagyok
szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Pro Sanitate-díjjal tüntették ki Miklósyné Bertalanfy Mária
WHO-koordinátort. A június 29-én átadott szakminisztériumi
díj az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kimagasló szakmai és közszolgálati tevékenységet ismeri el. Eddig a hír, amit
érdemes megtoldani egy beszélgetéssel, bízva abban, hogy
a frissen díjazott szakembernek jó kedve van, csupa jót mond
egészségügyi közállapotunkról. Győrről van szó, hiszen Miklósyné Bertalanfy Mária a világszervezet győri programirodájának vezetője, a városi önkormányzat címzetes, vezető főtanácsosa. Arról, hogy miért jutalmazták, maga sem olvasott
részletes indoklást, de azt mondja, húsz éve dolgozik a városházán, volt ideje meg módja segíteni, hasznot hajtani.
Győr 1988-ban lépett be az egészségügyi világszervezet egészséges városok programjába, s 1994-ben lett egy
szűkebb társaság, a projektvárosok körének tagja. Az elit
klub jelenleg száz európai tagot számlál, ezek a települések
közvetlenül kapcsolódnak a WHO koppenhágai, regionális
irodájához. A világszervezet és a város partneri viszonya
nem túl bonyolult. Az önkormányzat a gazda, a képviselők
hozzák a döntéseket, a WHO-koordinátor meg arra figyel,
hogy az itt élők egészségi állapota, életminősége ne szenvedjen csorbát, ha lehet, nyertese legyen a helyi vitáknak,
határozatoknak, terveknek.
Győr 2005-ben vállalta, hogy hosszú távú terveit a WHO
elvei szerint áttekinti, igazítja. Azt mondja Miklósyné Bertalanfy Mária, hogy a városi stratégiák többsége így vagy úgy,
de hatással van az egészségünkre, hiszen az ember testi
és lelki jóléte olyan dolgoktól is függ, mint a képzettség, a
munka, a jövedelem, a környezet, s az ezekből következő
életmód. Győr lakói szerencsések, többet kapnak, többet
fordíthatnak magukra az országban átlagosnak mondhatónál. A koordinátor szerint az önkormányzat a WHO elvei

iránti elkötelezettségét bizonyítja. Amikor a szakképzést támogatja, amikor kifizeti a körzeti orvosi rendelők közüzemi
számláit, s akkor is, amikor a hazánkban megszokottnál
többet áldoz a szociális hálózatokra.
Ünneprontás, de
muszáj szót
ejteni arról
is, hogy a
szív ér rend szeri és a daganatos betegségek itt
is ugyanolyan gyakoriak, mint másutt, s nagyvárosként a
drogprobléma is fokozottan sújtja Győrt. A kilencvenes
évek közepén százból hét fiatal vallotta be, hogy már fogyasztott kábítószert, a legutóbbi, 2009-es felmérés már
egyharmados arányt mutat. Az önkormányzat sok pénzt
áldoz a megelőzésre, de a drogüzletben komolyabb pénzek mozognak. A nyáron nyitva tartó iskolák, a huszonnégy
szervezetet tömörítő drogellenes egyeztető fórum munkája csak lassítani tudja a fogyasztás növekedését. Átfogó
iskolai prevenciós program kellene, meg persze olyan jövőkép, amelyben az egészség fontos érték.
Miklósyné Bertalanfy Mária búcsúzóul megmutatta a
súlyos, bronzba öntött Pro Sanitate-díjat, s azt mondta,
szerencsés embernek tartja magát. Az egészséges városok program húsz éve alatt széles körű összefogás alakult
ki a legkülönbözőbb városi intézmények, szervezetek között. A közös munkának számtalan ága-boga van, a partnerek fantasztikus emberek, félszavakból értik egymást.
Szerencsés, mert olyan munkát végezhet, amelyben örömét leli, amellyel másoknak segít. Nem csak itthon. Az
egészséges városok hazai szövetségének elnökeként húsz
tagvárosnak adhatja át a győri tapasztalatokat.

Olyan jövőkép
kell, amelyben az
egészség fontos

RIPORT

FÓKUSZBAN

Idegenforgalmi trendfordulat
szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

mészetesen ide tartozik a belváros folyamatos fejlesztése is, a Széchenyi tér,
a Dunakapu tér megszépítése, hogy a
Egy gombostűt sem lehetett leejteni a rendezvényeknek, a győrieknek, vendéRadó-szigeti zenepavilonban berende- geinknek méltó környezetet teremtzett kézművesházban, ami egyrészt jól sünk, és egyúttal megvédjük és bemujött a játékokat készítő gyerekeknek, tassuk kulturális örökségünket, értékemásrészt jellemző volt az egész belvá- inket. Nagyon büszkék vagyunk arra,
rosra a hétvégi Győrkőcfesztivál ideje hogy évről évre nő a városban eltöltött
alatt. A város turisztikai sikerrendezvénye a Vaskakas Bábszínház rendezésében látványosan mutatta meg azoknak
az erőfeszítéseknek az eredményét,
amelyet az önkormányzat az idegenforgalom fellendítése érdekében évek óta
tesz, s amelyet egy frissen napvilágot
látott statisztika is igazol. Eszerint
ugyanis 1998 óta először a megyeszékhely lekörözte a hazai turizmus egyik
Mekkájának számító Sopront: a Győrben töltött vendégéjszakák száma 42
százalékkal nőtt, a soproniaké harmadával csökkent az év első öt hónapjában az előző esztendeihez képest.
Borkai Zsolt polgármester úr 2006os választási programjában szerepelt
az a pont, hogy Győr és környéke váljon
idegenforgalmi központtá – emlékszik
vissza a kezdetekre Bolla Péter kabinetfőnök. – Ennek megvalósítása érdekében hoztunk létre önálló csoportot az
önkormányzatnál – az idők során külön- vendégéjszakák száma, és mára eljuböző szervezeti formában, de hasonló tottunk oda, hogy jelentősebb nálunk a
céllal –, amely működésének egyik mo- turisztikai forgalom, mint az e tekintettorja Szombati-Serfőző Eszter volt, aki- ben hagyományosan erős Sopronban.
nek köszönhetően a város intézményei- Persze szükség van további lépésekre
vel is együttműködve számos rendez- is, jelentős fejlődési lehetőséget látunk
vény, fesztivál indult útjára. Úgy látom, még az egészségiparban, a wellness-,
mára ezek közül több megerősödött, fürdő- és gyógyturizmusban. Ennek az
és a város idegenforgalmi életének új iránynak adhat komoly lökést az Euegyik oszlopává vált. A másik fontos pil- rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017lér az az üzleti turizmus, amelyet Győr es megrendezése.
erős gazdasága, a város vonzerejének
Idegenforgalom nem létezhet
köszönhetően ide érkező befektetések, megfelelő marketingtevékenység nélüzleti lehetőségek generálnak. És ter- kül, ezért erősített ezen a területen is

az önkormányzat, amikor csatlakozott
a stábhoz 2009-ben Domanyik Eszter,
a marketing, turizmus és kommunikációs osztály vezetője.
Bátran mondhatjuk, hogy mostanra az egész országban pozitív kép
alakult ki Győrről, sikerül megmutatnunk a fejlődést és értékeinket, amelyekkel rendelkezünk – mondja az osz-

tályvezető. – Ez a kép persze sok apró
mozaikból tevődik össze, ide tartozik a
belváros fejlesztése, az oktatási intézmények munkája, a gazdasági szereplők eredménye, a kulturális intézményeink országos hírneve és tehetsége,
de a győri sportolók, egyesületek sikeressége is. Mindez színes, fiatalos, dinamikus arculattal jelenik meg, a kiadványainktól a város
honlapjáig. Győr népszerűsítésére minden
csatornát felhasználunk, az egész országban jelen vagyunk óriásplakátokon, népszerű magazinokban,
rádió- és tévéműsorokban, a legfontosabb online felületeken. Nagyon jól
működik, hogy az egyetemmel, a
nagyvállalatokkal közösen használjuk
„A jövő Győrben épül!” szlogent, amit
szinte mindenhol ismernek már. Arról
nem is beszélve, hogy maguk a győriek azok, akik a leghitelesebben
mondják el, hogy szeretnek a városukban élni, ők csábítják ide a rokonokat,
barátokat, akik mosolyogva távoznak
és viszik jó hírét városunknak. Ez a városmárka-építés egyik legfontosabb
pillére, ezért törekszünk arra, hogy a
győriek jól érezzék magukat, ismerjék
a város adta lehetőségeket.

Az idegenforgalmi vonzerő tekintetében különböző területek egymást
erősítő hatását maguk a helyi szállodaipari szereplők is megerősítik.
Kétségtelen, hogy az Audi fejlesztése és a hozzá kapcsolódó partnerek
jelentik a turisztikai forgalom egyik
mozgatórugóját Győrben – mondja
Tóth Tamás, az Ibis Hotel igazgatója,
akinek más hazai nagyvárosokról is
van tapasztalata. – Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az ipari városokhoz képest Győrben a turizmus előbbre tart,
mint máshol. Az önkormányzat az idegenforgalom bevételeit visszaforgatja
az ágazatba, áldoznak a marketingkommunikációra, ami komoly pozitív
hatást jelent. Tapasztaljuk: egyre többen érkeznek vendégek magáért a városért, a Győr környéki látnivalókért a
szállodánkba, s plusz vonzerőt jelentenek olyan fejlesztések, mint a Baross
úti Látogatóközpont kialakítása, a kerékpárutak építése, a sportélet pezsgése vagy a Mobilis Interaktív Kiállítóközpont megnyitása. A város idegenforgalma több lábon áll, ami fontos a
kiszámítható jövő szempontjából.
Az, hogy jelentősen nőtt a vendégéjszakák száma az utóbbi időben, vitathatatlan – osztja meg tapasztalatait
Kun Ferenc, aki több vendéglátóegységben is érdekelt Győrben. – Az üzleti
vendégek száma a 15 évvel ezelőtti lendületet idézi, a klasszikus turisztikai céllal érkezők elsősorban a belvárosi panziókat keresik. Velük áprilistól szeptemberig számolhatunk igazán, a város
rendezvényei évről évre vonzanak egy
stabilan megjelenő réteget. Bár ösz-

Egyre több vendég
érkezik a látnivalók
miatt a városba
szességében nagyon megnőtt a szálláskínálat Győrben, az átmeneti visszaesés időszaka elmúlt, és határozott fellendülés érezhető a piacon.
Érezhetően nőtt a forgalmunk –
erősíti meg a statisztikát Paár András,
a Teátrum Panzió tulajdonosa –, gyakran megyünk telt házzal. Nálunk is
sok az audis vendég, ugyanakkor
egyre többen érkeznek 2-3 éjszakára
kifejezetten üdülési-pihenési céllal,
ők leginkább hazai turisták. A külföldiek közül a cseheket említhetem
még, akik elsősorban a fürdő miatt látogatnak Győrbe.
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Új mesterszak
az Apáczain:
kulturális
mediáció
szerző: trunkos ildikó

Kulturális mediáció mesterszak indult az idén
februárban az Apáczai-karon. Szeptembertől a
jelentkezők számának függvényében nappali és
levelező képzést is szeretnének indítani – tájékoztatott dr. Gál Zoltán intézetigazgató.
A kulturális mediáció a humánerőforrás-tanácsadó mellett a második mesterszak az Apáczai-kar
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézetében
– mondta el dr. Gál Zoltán, az intézet igazgatója.
Győr mellett csak a szegedi és a pécsi egyetemen található meg ez a szak.
– Győr városa élő, kulturális színhely, amely a hallgatóinknak kiváló terepet kínál a gyakorlati munkára
– fogalmazza meg az intézetigazgató, milyen előnyökkel jár, ha valaki itt sajátítja el ezt a szakmát.
Hozzáteszi: az elméleti képzés is kiemelkedő, hiszen
oktatóik felkészült, kiváló szakemberek. A karon az
elmúlt évtizedekben több ezer művelődésszervező
szakos hallgató végzett, így olyan mesterszakot indítottuk el, ahol megalapozott szakmaisággal taníthatják a kultúraközvetítést.
Lanczendorfer Zsuzsanna szakfelelős szerint a
képzés alapvetően az andragógia BA-ra épül,
annak bármely szakirányáról be lehet kerülni, de
jelentkezhetnek egyéb alapdiplomával is. Ilyenkor
a végzettségtől függően bizonyos tantárgyakból
különbözeti vizsgát kell tenni, erre két félév áll a
hallgatók rendelkezésére. Emellett bármelyik mesterképzésről várják az érdeklődőket a szakra.
Ennek megfelelően nagyon színes a hallgatói
paletta, az andragógusok és művelődésszervezők
mellett van mérnök, informatikus, közgazdász, hitoktató, turisztikai szakember és formatervező is.
A sokféle érdeklődés sokoldalú csapatmunkát eredményez, ami annak is köszönhető, hogy
a mesterszakon már nem tömegképzés folyik.
Most az első évfolyamon tizenketten vannak –
mondja Lanczendorfer Zsuzsanna.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális mediáció nagyon széles területet fog át, minden beletartozik, ami a kultúrához, illetve részterületeihez kapcsolódik. A náluk végzettek professzionális kultúraközvetítők lesznek, akikre a kultúra minden intézményében, érdekvédelmi szervezeténél szükség van.
Szeptembertől a jelentkezők számának függvényében nappali és levelező képzést is szeretnénk indítani. Természetesen lesz mód jelentkezni
a pótfelvételi eljárás keretében is, de a törvényi előírás szerint ilyenkor ez már csak költségtérítéses
képzésre lehetséges – mondja Gál Zoltán. – Úgy
vélem, hogy Győrnek, mint regionális, ipari és kulturális központnak nélkülözhetetlen az andragógia
alapképzés és az erre épülő két mesterszak.
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Elégedettek a betegek
az egészségügyi ellátással
szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A győri betegek nagy
többsége elégedett az
egészségügyi alapellátással – derült ki Győr és az
Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény
(EESZI) közös felméréséből. A kérdőívek ugyanakkor rávilágítottak a fejlesztendő területekre is –
mondta lapunknak Panker
Mihály igazgató.
Felmérést készített tavasszal
az önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény arról, hogyan vélekednek a felnőtt- és gyermekorvosok, a fogorvosok és a védőnők munkájáról, valamint a
rendelők állapotáról a győri
betegek.
A több mint hatezer nyilatkozó válaszából kiderült, az orvoshoz fordulók összességé-

ben elégedettek az ellátással, a
kapott tájékoztatással, valamint
az ápolónők segítőkészségével.
A válaszadók majd háromnegyede szerint tiszták a rendelőhelyiségek, a várótermekkel és
a mellékhelyiségekkel viszont
csak a nyilatkozók fele volt elégedett – ismertette az eredményeket Panker Mihály, az EESZI
igazgatója. Hozzátette: a felmérésből az is kiderült, hogy az orvoshoz fordulók jelentős részét
– mintegy 90 százalékát – nem
érte kellemetlen élmény várakozás közben.
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úgy látja, az eredmények biztatóak, de még sok
a tennivaló. Kifejtette: Győr évi
50 millió forintot juttat a rendelők rezsijének kifizetésére, segíti a műszerezettség javítását,
és sikerült elérni azt is, hogy
minden orvosnak külön, önálló rendelője van. Azért, hogy
az elégedettségi arány továbbra is fennmaradjon, az ön-

kormányzat és az EESZI a viszszajelzések alapján közösen
dolgozza ki a fejlesztési programokat. Panker Mihály szerint tovább kell népszerűsíteni
a szűrővizsgálatok fontosságát, valamint bővebb tájékoztatást kell adni a rendelőben a
háziorvosok által végezhető
műszeres vizsgálatokról, például az EKG-vizsgálatról vagy
a vérvételről.
A vizsgálat eredményét, a
tisztasággal, megközelíthetőséggel, parkolással kapcsolatos észrevételeket továbbították az illetékeseknek, hogy ők
is megtegyék a szükséges lépéseket.
Panker Mihály kiemelte,
ahhoz, hogy a betegelégedettségi mutatók arányosan tükrözzék az ellátásról alkotott
képet, növelni kell a kérdőívek
kitöltöttségének arányát. Szerinte a hatékony munka érdekében a felmérést 2-4 évente
meg kellene ismételni.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. július 31-én licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
• Győr, Sarló köz 2. (Kazinczy u. 10–12.); Lakóház, udvar; Telek: 672 m2;
Kikiáltási ár: 78.500.000 Ft.
• Győr, Kenyér köz 3. Társasház egésze (6 db lakás) Hrsz: 6856/2/A(/1–3, 5–7);
Teleknagyság: 194 m2; Lakásterület: 174 m2;
Kikiáltási ár: 22.800.000 Ft.
• Győr-Szabadhegy, „Rózsahegy” ingatlanfejlesztésben lévő 8 db beépítetlen
terület a kapcsolódó útterületekkel; Teleknagyság: 482 m2–913 m2;
Kikiáltási ár: 3.700.000 Ft–8.100.000 Ft (+27% áfa).
A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten
(www.gyor.hu Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

FEJLESZTÉS

HIRDETÉS

Százmilliós fejlesztés Gyárvárosban
szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Százmillió forintot fordít Gyárváros fejlesztésére a győri önkormányzat a következő hónapokban. A készülő beruházásokról Kalmár Ákos, a terület képviselője
Fűke Péter, a polgármesteri hivatal településfejlesztési osztályvezetőjének és
munkatársainak társaságában lakossági
fórumon tájékoztatta az érdeklődőket.
Mint elmondták, a küszöbön álló fejlesztések megvalósulását tulajdonképpen
azok a gyerekek generálták, akik több
mint háromszázötven aláírást gyűjtöttek
össze a Tompa utcai, használhatatlanná
vált sportpálya felújításának támogatására. Az ívet sikerült személyesen átadniuk Borkai Zsolt polgármesternek, aki a
kezdeményezés mellé álló Kalmár Ákossal együtt megígérte, hogy ha a város
2012-es költségvetése lehetővé teszi,
teljesíti a gyerekek és az őket támogató
lakók kérését. A költségvetés elkészült,
„találtak” forrást Gyárváros fejlesztésére,
és nem is csak a sportpálya felújítására.
Ebből a jelentős összegből a gyárvárosiak több, évek óta húzódó problémáját is
meg tudjuk oldani – mondta el lapunknak
az önkormányzati képviselő. – A moz-

gásra vágyó fiatalok és felnőttek számára
kialakítunk egy modern, rekortán borítású
pályát, melyen többféle sportágat űzhetnek. Bár a városrészben sok idős ember
él, egyre nő a fiatal, gyermekes családok
száma is, rájuk gondolva egészítettük ki
az eredeti terveket két játszótér építésével.
Egy játszóteret kapnak a kisebb, és egyet

nem zavarják majd egymás tevékenységét a sportolók, a gyerekek és a kutyatulajdonosok. Persze ehhez az is kell, hogy
a létesítményeket rendeltetésszerűen,
kulturáltan használják a lakók. A játszóterek megközelítésének és az itt élők biztonságos közlekedésének javítása érdekében az érintett szakaszon kiemelt gya-

a nagyobbacska gyerekek a Tompa utcában. Mellette az állatbarátok örömére egy
kutyafuttatót is kialakítunk.
Jól megférnek majd ezek a
funkciók egymás mellett?
A sportpályát, a két játszóteret és kutyafuttatót is kerítéssel választjuk el egymástól, valamint az úttesttől, így biztosan

logátkelőhely is létesül, valamint megépül a hiányzó járdaszakasz is.
Megoldódhat a helyiek másik
régi gondja, a felszíni távhővezetékek problémája is?
Igen, a távhővezeték tulajdonosával,
az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt.-vel sikerült megegyeznünk abban, hogy a ma-

gasban húzódó Tompa utcai vezeték
használatban lévő szakasza a Vágóhíd
utcától a föld alá kerül, a használaton kívüli részt pedig elbontják egészen a Mártírok útjáig. Az utak fölötti átvezetés biztosításához szükséges műtárgyakhoz ragaszkodott a tulajdonos, így azok a helyükön maradnak.
Milyen ütemben valósulnak
meg a fejlesztések?
A kivitelezés hamarosan megkezdődik, a sportpálya a tervek szerint július
31-ig elkészül. A távhővezetéket érintő
munkáknak értelemszerűen be kell fejeződniük a fűtési szezon kezdetéig, s várhatóan a játszóterek is elkészülnek
ebben az évben.
A fórumon résztvevők közül többen
nehezményezték, hogy a beruházás előkészítése során 48 fát kivágtak a területen. A polgármesteri hivatal hatósági
osztályának munkatársa elmondta, erre
azért volt szükség, mert egyrészt a fák
gyökerei felnyomták a sportpálya, a járdák burkolatát, és megrongálták volna a
frissen felújított, épített létesítményeket
is, másrészt voltak köztük elöregedett,
beteg egyedek. Pótlásként a területre a
beruházás során 60 új csemetét, és több
száz cserjét telepítenek.

2012. július 13. / + / 7

FEJÚJÍTÁS

INNOVÁCIÓ

Megújul a Brády-ház
szerző: ozsvárt tamás
fotó: illusztráció

A hét elején megkezdődött a Dunakapu tér 6. szám alatti, Brády-házként
ismert épület felújítása. A Győr-Szol
Zrt. tulajdonában lévő ingatlan átépítését saját forrásból finanszírozza a
társaság, ami, mint minden hasonló
munka, a bontással kezdődik. A
munka részleteiről Kerti Csaba, a
Győr-Szol Zrt. beruházási és kivitelezési igazgatója beszélt.
A szükséges jogerős építési engedélyek beszerzése, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történt
egyeztetést és jóváhagyást követően, a
bontás bejelentésével kezdtük el a
munkákat. Fontos kiemelni, hogy a háznak csak azokat a részeit bontjuk el,
amelyeket az utóbbi néhány évtizedben, utólag – és meg kell jegyeznem,
helyenként kifejezetten szakszerűtlenül
– építettek hozzá az eredeti falakhoz.
Különösen óvatosan járunk el, ezért is
választottuk a kézi bontásos eljárást.
Mi az, ami megmarad a házból?
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
a bontási engedélyében a pinceszinten,

illetve a földszinten 56-56 négyzetméteres épületrész megtartását írta elő.
Megtartandónak ítélte a boltíves tereket, falakat. Az új épületben ennél többet terveztünk megőrizni, az épületrészt a pincétől a tetőig megmentjük,
úgy, hogy azokat szervesen integráljuk
egy új építészeti struktúrába.
Milyen elemekkel egészül ki a
megmaradó, eredeti épület?

gyalogoskijárat, lesz benne lépcsőház, közlekedő, lift, és minden szinten olyan helyiségek, amelyek a tervezett kereskedelmi, szolgáltatási
tevékenységhez, illetve ezek kiszolgálásához szükségesek, az üzlethelyiségtől a mosdókon keresztül a
raktárig.
Hogyan szeretnék hasznosítani az ingatlant?
Ahogyan az előbb említettem, kereskedelmi, szolgáltatási, valamint
vendéglátó-ipari tevékenység céljára
szeretnénk a helyiségeket bérbe adni.
Hogy kik lesznek az üzemeltetők, az
természetesen csak azután véglegesíthető, amikor az építési munkák már
a jelenleginél előrehaladottabb állapotban lesznek, és a bérleti szerződéTulajdonképpen egy ötszintes seket meg lehet majd kötni.
(pinceszint, földszint és három
Várhatóan mikortól működemelet) ingatlan jön létre, amely a het a felújított ház?
megújult Dunakapu tér egyik megA rekonstrukciós munkákat a Duhatározó pontján szervesen illesz- nakapu tér megújításához rendeltük,
kedik majd annak miliőjéhez mind hogy a területen egy időben fussanak
funkciójában, mind látványában, az építkezések. Ennek megfelelően a
mind a kivitelezés során felhasznált ház elkészültének határidejét is a Duanyagok tekintetében. Itt épül meg nakapu tér ünnepélyes átadásához
a leendő mélygarázsból felvezető igazítjuk.

Intelligens kitámasztó rendszer az egyetemről
szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

jármű alacsony sebességénél kapcsol
be: a forgató motor addig forgatja a kitámasztó lábakat, amíg azok teljes
Intelligens kitámasztó görgő- mértékben le nem nyomódnak a tarendszert fejlesztettek ki a győri lajra, és a járművet a láb letétele nélkül
Széchenyi István Egyetem mun- megtartják. Ezt az állapotot közbenső
katársai egynyomú járművekre kitámasztásnak nevezzük, akkor van
– elsősorban fekvő kerékpárokra szerepe, ha a járművel csak rövid
és fedett robogókra az Európai időre állunk meg, és nem szállunk ki.
Unió által is támogatott „Mobili- Induláskor a sebesség növekedésével
tás és környezet: Járműipari, a kitámasztók lassan felemelkednek,
energetikai és környezeti kuta- segítve az egyensúlyi helyzet elérését.
tások a Közép- és Nyugat-Du- Mivel a kitámasztó kerekei görgősek,
nántúli Régióban” című projekt nem akadályozzák a haladást, nem
keretében azért, hogy lassítás, okoznak megakasztó fékhatást.
megállás esetén megakadályoz- Amennyiben ki akarunk szállni a fezák a borulást, megkönnyítsék a dett motorból vagy fekvő kerékpárból,
kiszállást.
akkor a járművet egy kicsit tehermentesítve elérjük, hogy a lábakat forgató
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens, a motor a kitámasztókat önzáró helyKözúti és Vasúti Járművek Tanszék ok- zetbe hozza és az első kerekeket egy
tatója és munkatársai minimális hajtá- kicsit megemelje. Ilyen szituációban a
sienergia-igényű járműveket, illetve kitámasztó kerekei automatikusan beazokban alkalmazható mechatronikai
rendszereket fejlesztenek a Széchenyi
István Egyetemen. Legújabb találmányukat, az intelligens kitámasztó görgőrendszert is ilyen járművekbe, elsősorban fekvő kerékpárokhoz és fedett
robogókhoz tervezték.
„A kitámasztó görgőrendszer automatikusan működik. A szerkezet a

A kitámasztó
görgőrendszer
automatikus
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fékeződnek, nem gurul el a jármű. A
féket a jármű előretolásával lehet feloldani” – mutatta be a szerkezetet dr.
Varga Zoltán.
A fejlesztő elmondta, hogy a kitámasztó ötlete a mindennapi közlekedés során felmerülő problémák megoldására született, kifejtette: „fejlesztünk és készítünk fekvő kerékpárokat,
van zárt motorkerékpárunk, ezért tudjuk, hogy mennyire balesetveszélyes
lassítani, megállni ilyen járművekkel,
ugyanis kis sebességnél nagyon
nehéz tartani az egyensúlyt, fekvő
helyzetből szinte lehetetlen oldalra letenni a lábat, így könnyen elborulhat
a jármű.”

Dr. Varga Zoltán kiemelte, hogy a
szabadalmi oltalom megszerzését
kezdeményezték a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalánál.
Az intelligens kitámasztó rendszert a
győri Széchenyi István Egyetem és a
veszprémi székhelyű Pannon Egyetem
„Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Középés Nyugat-Dunántúli Régióban” című járműipari alapkutatási projektjének keretében fejlesztették ki. A projektet az Európai
Unió és a magyar állam 3 milliárd 19 millió forinttal támogatja. Az összegből közel
30 millió forintot fordítottak a kitámasztó
fejlesztésére, az újdonságkutatásra és a
szabadalmi bejelentésre.

FÓKUSZBAN

HIRDETÉS

Megváltozik
a gyermekvédelmi törvény

Hajléktalansors: Limonádéjárat a nyári kánikulában
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Nem
arra
megyünk,
hanem erre!” – jól jellemzi
ez a szociális munkásoktól
elhangzott mondat azt,
hogy mennyire abszurd helyeken élnek emberek. Én
elindultam a „szokásos”
irányba, de egészen másfelé kellett menni.
Nincs nyugvópontja a hajléktalan-ellátásnak: télen a fagy,
nyáron a kiszáradás veszélyezteti a fedél nélkülieket. Négy
szociális munkás rója a köröket, és keresi nap mint nap a
hajléktalanokat, ellátottakat –
ahogy ők mondják, a klienseket – a városban és a peremterületeken. Most limonádét
visznek nekik. Ha nem tennék,
akkor valószínűleg néhányan
kórházba kerültek volna az elmúlt napok kánikulája miatt.
Az italjárattal tartok, Sütő Szabolcs és Bertleff Gábor olyan helyekre visz, ahová magamtól
eszembe sem jutna menni. Útközben elmondják, a legújabb adatok szerint 197-en élnek az utcán.
Egy kicsit mindig változik a szám,
mert néhányan börtönbe kerülnek, mások kiszabadulnak. A
menhely és a szálló kihasználtsága is nagyon magas.
Közben egy tó mellé érkezünk, ahol Ferenc él egyedül egy
romos építményben.

– Van limonádénk, kér? Hozhat két flakont is – szólnak be a
„házba”.
– Á, vissza nem megyek érte,
ezt az egyet hoztam csak –
mondja a 30 éve hajléktalan
férfi.
– Kőműves akartam lenni, de
nem sikerült – kezd bele a történetébe, és elmeséli, főként családi problémákra tudja visszavezetni a sorsát. A 30 év alatt dolgozott számos helyen, főleg a sertésgondozáshoz ért, de az megszűnt. Most egy fuvarosnak segít,
ebből van egy kevés jövedelme.
Indulunk tovább, az autóban
megtudom, egyre több hajléktalan
épül le. Régebben nyárra eltűntek,
aztán a téli krízisidőszakban előkerültek, de most ezek az emberek is
igénybe veszik a segítők szolgáltatásait. A válságot a hajléktalanok is
érzik, az alkalmi, illetve idénymunkákból is kevesebb van. A fedél
nélküliek átlagéletkora 50-55 év,
de egyre több fiatal kerül az utcára,
mert nem tudnak elhelyezkedni,
és hiányzik a családi háttér. Nagyon sok aggodalomra ad ez okot,
hiszen ők még csak a nyugdíjas
időszakot sem várhatják, mint az
idősebb sorstársaik.
Vasúti sínek mellé érünk,
Tibor bújik ki egy sátorból. Ő
csak alkalmi vendég az összeeszkábált lakhelyen, „beköltözött a jóba” – viccelődnek a szociális munkások. Hárman laknak itt, fejük felett nap mint nap
több tucat vonat cikázik.

– Amúgy praktikus hely, közel
van a város, tudunk főzni is, már
csak egy mobilvécé hiányzik –
nevet Tibor, akin egyáltalán nem
látszik, hogy hajléktalan. Azt
mondja, ő igazából nem is az,
Tolna megyében van háza, de ott
még annyi munkalehetőség sincs,
mint itt. Egyébként hentes, dísznövénykertész és szakács végzettsége van. Utóbbit a munkaügyi
központ tanfolyamán szerezte.
– Csak hát ha felhívok egy hirdetést, hogy 55 éves pályakezdő szakács vagyok, akkor kinevetnek.
Most szemétgyűjtőkből szedi
össze az üvegeket, abból akár
2.000–2.500 forint is összejön.
– Télen meg vagy megyek a
Stromiba (Stromfeld utcai krízisszálló – a szerk.), vagy szerencsém
lesz, és mehetek albérletbe.
Sütő Szabolcs erről elmeséli,
nyertek egy európai uniós pályázatot, amely által szeptembertől
hosszabb-rövidebb időre körülbelül 50 embernek tudnak lakhatást biztosítani.
Következő
állomásaink
egyike egy panelek közti óvoda
melletti füves terület, ahol Andrást és társait keressük. Kiderül,
azért telepedtek ide, mert egyikük kisfia az óvodába jár, így láthatja néha négy gyereke egyikét.
– Hoztunk limonádét – szólnak
a volt profi judózónak, aki erre
elfut, egy kukából kihalászik egy
palackot Félédes fehér felirattal,
és hozza hálálkodva: „Köszönöm,
hogy gondolnak rám!”

Győrben jelenleg 3.500 gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben,
őket és családjukat érinti a gyermekvédelmi törvény változása. A módosítás
értelmében a település jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultaknak októbertől nem pénzben,
hanem Erzsébet-utalványban nyújt támogatást. Szabóné Vörös Ágnes, a népjóléti osztály vezetője egy interjúban elmondta, az jogosult a gyermekvédelmi
kedvezményre, ahol családban élő gyermek esetében a család egy főre jutó jövedelme a 37.050 forintot nem haladja
meg. A rászorulók a pénzbeli támogatáson túl igénybe vehetik az általános iskolában az ingyenes, középiskolában az
ötven százalékos kedvezménnyel történő étkeztetést, illetve aki a kedvezményre jogosult, az a tankönyvekért
sem kell, hogy fizessen.
A következő tanévtől viszont nem jár családi pótlék akkor, ha a tanuló ötven órát
igazolatlanul hiányzik az iskolából.

Segítünk kiválasztani
az önnek legideálisabb
klímaberendezést, légtisztítót
lakásába, irodájába!
SINCLAIR és a Japán DAIKIN
cég teljes termékskáláját
kínáljuk önnek kedvezô áron.
Valamennyi készülék 3 év teljeskörû
garanciával. Rövid szállítási határidô.

Anemo Optima Kft.
9024 Gyôr Kálvária u. 4—10.
Tel.: 96-200-220, 20-921-5861
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BALETT, KONCERT

„Nemzeti” megnevezést kapott
a Győri Balett társulata
szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt évtizedek legnagyobb
elismerése, hogy a Győri Balett
hivatalosan megkapta a „nemzeti” címet, a győrieken kívül
ugyanis csak a Magyar Állami
Operaház balett-társulata használhatja ezt a megnevezést – jelentette be Kiss János igazgató
az évadzáró társulati ülésen,
ahol azokat a táncművészeket is
köszöntötték, akik tíz vagy húsz
éve tagjai a Győri Balettnek.

szélt az immár 8. Magyar Táncfesztiválról is, amit ezentúl minden évben
megrendeznek. A program idején
nemzetközi szakemberek tartották
szemüket a városunkon és a táncosainkon. De nemcsak a fesztivál idején
irányult a figyelem a Győri Balettre,
hanem a Győri Nemzeti Színházzal közösen tartott két nyílt nap is százakat
csalogatott a teátrum falai közé.

Közel 80 előadáson szerepeltek az elmúlt évadban a Győri Balett művészei.
Ám nem csak itthon kápráztatták el a
közönséget, Erdélytől kezdve Szlovákián, Olaszországon és Németországon át egészen az Amerikai Egyesült
Államokig és Kínáig vitték a társulat
hírét – mondta Kiss János igazgató.
Kifejtette: itthon és külföldön is szeretettel fogadták a tánc szerelmesei a
La vie en rose, azaz a Rózsaszínház
című darabot, de sikert aratott a legkisebbeket megszólító gyerekbalett is.
A társulati ülésen Kiss János be-

A tánc iránti töretlen érdeklődést
mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a nehéz gazdasági helyzetben is
emelkedett az eladott bérletek száma
– hangsúlyozta Kiss János.
A Győri Balett kitartó munkája
nem maradt visszhang nélkül, a társulat megkapta a „nemzeti” címet, amit
rajtuk kívül csak a Magyar Állami Operaház balett-társulata használhat.
Kiss János az elmúlt évtizedek legnagyobb elismerésének nevezte, hogy
július 1-jétől már Győri Nemzeti Balett
néven folytathatják munkájukat.
Az évadzáró társulati ülésen azokat
a táncművészeket is köszöntötték,
akik éppen 10 vagy 20 éve tagjai a társulatnak. Kitartó munkájáért díjat kapott Szalai Judit, Fuchs Renáta, Kara
Zsuzsanna és Pátkai Balázs, Cserpák
Szabina pedig örökös tagja lett a
Győri Balettnek.
A győri társulat életében szinte
soha nincs megállás, már javában
készülnek október 13-i bemutatójukra, a Zorba táncjátékra. Az eredetileg 2011 őszére tervezett darabot
Harangozó Gyula koreografálta az
együttes számára.

Emlékkoncert és musical a víziszínpadon
szerző: f. g.
fotó: o. jakócs péter

Két különleges program vár a Nyári zenés
esték a Rába partján sorozat közönségére.
Szombat este Máté Péter-emlékkoncert
lesz, míg július 21-én Nagy Balázs musicalestje szórakoztatja a víziszínpad nézőit. A
programok 21 órakor kezdődnek, rossz idő
esetén mindkét előadást egy nappal később tartják meg.
Máté Péter idén februárban ünnepelte volna 65. születésnapját. A tragikusan korán elhunyt művészről
méltón szeretne megemlékezni a hazai zenei szakma,
ezért nagyszabású emlékkoncerttel adóznak emléke
előtt. A győri est során felcsendülnek Máté Péter legismertebb és legkedveltebb slágerei Gallusz Nikolett,
Zséda, Havas Lajos, valamint Bolyki Balázs tolmácsolásában, Kovács Áron műsorvezetésével.
A víziszínpadon július 21-én a Győri Nemzeti
Színház művésze, Nagy Balázs ad musicalestet. Felcsendülnek a Macskák, az Operaház fantomja, a József, a Nyomorultak, a Cabaret, a Hotel Menthol
melódiái és más, ismert dallamok. Az esten fellép
Gallusz Niki, Mahó Andrea, Kiss Tünde, Pörneczi Attila, közreműködik a színház énekkara és tánckara.
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Újra szól a vaskakas
szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Török kori időutazáson vehetnek részt a győri belváros, a
Széchenyi tér és a Radó-sziget hétvégi látogatói. A Vaskakas Ünnepi Játékok témája
a győri vár megszállása és felszabadulása.
Sinan nagyvezér, a megszálló
török seregek vezetője úgy hitte,
az általa elfoglalt győri vár bevehetetlen. Azt jósolta, Győr akkor lesz
ismét keresztény kézben, ha a vaskakas kukorékol, és az alatta lévő
félhold egész lesz. A vár visszavételének éjszakáján, 1598-ban egy
Pálffy-huszár felmászott a vaskakashoz, s a hajnali derengésben
trombitával utánozta a kukorékolást. Ráadásként a felkelő nap sugarai miatt úgy tűnt, mintha a félhold gömbölyűvé vált volna. A babonás törökök a jóslat beteljesedését látva felrobbantották a lőporos hordókat, eldöntve ezzel a
csata sorsát. A győri vitézek viszszafoglalták a várat, a vaskakas a
győzelem jelképe lett.
A több mint 400 éves városi legendát három éve élesztette fel az
önkormányzat a Vaskakas Ünnepi
Játékok elnevezésű fesztivállal, így
július második hétvégéjén ismét
visszacsöppenhetünk a török korba. A Radó-szigeten és a várfal alatt,
az ágyúknál a kor hadi eszközeit,
táncait, gasztronómiáját, a katonai
élet hétköznapjait mutatja be a
Bethlen Gábor Hagyományőrség
Egyesület. A korabeli török és magyar zenéről a Héttorony zenekar
gondoskodik. A Széchenyi téren
megnyílik a középkori börtön, a sátrakban vásárt rendeznek, a színpadokon utcaszínházi produkciók követik egymást. A három nap során
folytatásos színházi előadásban ele-

venedik meg a vaskakas-legenda.
A közönség a keleti szőnyeggel borított nézőtéren, párnákon heverészve élvezheti az előadásokat.
A gyerekeket bábszínházi előadásokkal, mesékkel, keleti játszó-

Szombaton 21 órától Az Ezeregyéjszaka meséi elevenednek meg a
Maszk Bábszínház jóvoltából, fél tizenegytől a Smyrna Együttes török
népzenével szórakoztatja a nagyérdeműt, negyed tizenkettőkor a Sár-

Pannonhalmi
Jazz-Terasz
A DeLaLamm együttes lép fel a Pannonhalmi
Jazz-Teraszon július 20-án, pénteken este fél
nyolckor a Pannonhalmi Apátsági Pincészet teraszán. (Esőhelyszín: Viator Apátsági Étterem és
Borbár parkolója.) A Lamm Dávid nevével fémjelzett produkció sziporkázó dallamai mellett természetesen a boré lesz a főszerep, a kóstolójegy
ára 2.500 forint, ez az összeg tartalmaz egy köszöntőitalt, egy kóstolópoharat, és jogosít a koncerten való részvételre. Jegyek kaphatók a TriCollis Foglalási Központban (9090 Pannonhalma, Vár 1.; 96/570-191; www.bences.hu) és
a Bortársaság Győr üzletben (Győr, Jedlik Á. u.
15.; 96/336-871; www.bortarsasag.hu). A rendezvényre való belépés kizárólag előzetes regisztrációval lehetséges.
A győri városháza mellől 18.30-kor kényelmes autóbusz indul a pincészethez, majd a
rendezvény után kb. 22 órakor visszafelé.
Buszjegy: 1.500 Ft/fő/retúr. Előzetes helyfoglalás szükséges! További információk, programok: www.apatsagipinceszet.hu. A rendezvénysorozat következő eseménye július 27-én
a Viator Jazz-Vacsorák – Sárik Péter Trió
„Jazz-Kívánságműsor” lesz. (X)

házakkal, kakasjátszótérrel várják. A
török bazárban kézművestermékeket, gyógyfüvet, mézet, teát vásárolhatunk, megkóstolhatjuk a török étkeket, vízipipázhatunk és kipróbálhatjuk a hennafestést. Az esti produkciók a nagyszínpadon zajlanak.

kánylányok tűzshow-produkciójában gyönyörködhetünk. Vasárnap
este fél nyolctól a Canlar együttes
népi és klasszikus török zenét játszik,
kilenc után az Amira Art Company
mutatja be Dzsenna – Megbűvölt
kert című orientális táncát.

Horrorpince
Győr, ahogy az egy nagy múltú, európai városhoz illik, saját börtöncellákkal, kínzókamrákkal és vesztőhelyekkel dicsekedhet. A most hétvégén megnyíló horrorpincében többek között
a bácsai boszorkányokkal, a piactéren lefejezett lőcsei fehér asszonnyal, és a vár török
kézre kerülése miatt felnégyelt Hardegg kapitánnyal köthetnek szoros ismeretséget a látogatók. A volt városháza, a mai levéltár főtéri
épületének pincéje a Vaskakas Ünnepi Játékok
tiszteletére nyeri vissza eredeti funkcióját, a
középkori börtön lakóit és eseményeit Kszel

Attila színész-rendező társulata, helyi teátristák jelenítik meg. Szombaton és vasárnap a
Vaskakas Ünnepi Játékok programjaként 11 és
12 órakor, valamint 16 órától óránként indulnak a pincelátogatások, előadások. A győri színház ﬁatal stúdiósai neves művészekkel megerősítve belvárosszerte feltűnnek a három nap
során. A körforgó program izgalmasnak, mozgalmasnak és nagyon középkorinak ígérkezik,
láthatjuk egyebek között a győri vár visszafoglalásának történetét több részletben, Akiért a
kakas szól címmel.

Elbúcsúzott
a Goya-kiállítás
Márciusban érkezett városunkba Francisco de
Goya 120 darabból álló, két rézkarcsorozatot bemutató tárlata, mely a napokban búcsúzott a közönségtől és a kiállításnak helyet adó Esterházypalotától. A 80 lapból álló Ötletek, Szeszélyek,
és a 40 lapos Bikaviadal című kollekciókat a múzeum munkatársai kedden szállították vissza a
németországi Bambergbe. A Richard H. Mayer
tulajdonát képező, több mint félmillió euró értékű gyűjteményt az elmúlt hónapokban csaknem ötezren keresték fel városunkban, és mintegy 150, magyar, német és angol nyelven bemutatott tárlatvezetést tartottak a múzeum
munkatársai. A rézkarcok után hamarosan
újabb neves művészek képei díszíthetik az Esterházy-palotát. Az intézmény vezetője elmondta, mind magyar, mind nemzetközi viszonylatban szeretnének ismert alkotókat elhozni a győri művészetkedvelő látogatóknak.
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INTERJÚ

A Szent László-herma hasonlóan
fontos emlék, mint a korona
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Reneszánszát élheti napjainkban a középkorban kibontakozó
Szent László kultusz. A források
által erőskezű, hatalmas termetű, a harcban bátor férﬁként
emlegetett lovagkirály hermája
ugyanis az egyik alappillére
annak a szakrális kiállításnak,
amely a közelmúltban nyílt meg
a Káptalandombon.
Földrengés rázta meg Győrt 1762ben. Az emberek Szent Lászlóhoz folyamodtak segítségért, hogy mentse meg a várost. Nem is történt
nagy kár, ezért Zichy Ferenc püspök
elrendelte, hogy minden évben körmenetben vigyék végig a 11. századi
uralkodó koponyáját őrző hermát a
városon – egy legenda, amely hazánk harmadik legértékesebb ereklyéjéhez kapcsolódik, és amely rámutat arra is, hogy a kisalföldi megyeszékhelynek többet jelent az ara-

nyozott mellszobor, mint egy történelmi vagy művészettörténeti emlék. A Szent László-napi körmenet
még ma is hagyomány, amely mellett díszközgyűléssel, díjakkal, és ma
már fesztivállal is adóznak a lovagkirály emlékének. A bazilikában őrzött
herma, illetve koponya az egyik fő attrakciója lett annak a közelmúltban
megnyílt kiállításnak is, amely páratlan szakrális értékeket és műkincseket mutat be a Káptalandombon, az
ország legnagyobb területű egyházi
múzeumában. A pályázati forrás segítségével megvalósult turisztikai
fejlesztés – amely az egyházmegye
központjának helyet adó dombon túl
a lébényi plébániát is magában foglalja – bemutatásának gondolatával
Kiss Tamás szerint mintegy tíz éve
foglalkoznak. A Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár igazgatója úgy
véli, az itt lévő kultúrkincs, épített
örökség megérdemli, hogy bemutassák a nagyközönségnek. „Mind a
helyszín, mind a kiállított tárgyak jelentős helyet foglalnak el a város tu-

5 éjszaka,…több, mint bio…
félpanziós ellátással,
Római fürdônk korlátlan
használatával,
Gyerekkedvezményekkel
és programokkal
(mini-mano olimpia,
mesedélután): 69.900Ft/fô
Aphrodite Hotel
…ahol a saját kertünkbôl

8749 Zalakaros, Sport u. 10. TELEFON: +36-93/540-140
Mobil: +36-30/383-5969 FAX: +36-93/540-141
WWW.HOTELVENUS.HU INFOVHOTELVENUS.HU
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risztikai értékeinek rangsorában: A
régi káptalanházban például megismerhetjük az egyházmegye ezer éves történetét, érdekességként
egy 13. századból való keresztelő medencét, egy 14. századi Anjou-címert, de a ház más termei mesélnek
az egyházmegye üldözött és vértanúvá lett papjairól is. A Püspökvár
tornyából, 43 méter magasról remek kilátás nyílik a városra, nemcsak nyáron, hanem télen is. S amíg
a csúcsra felérünk, kedvcsinálóként
a régi Győrről láthatunk látképeket,
egyfajta összehasonlítási alapot
adva a mai belváros elénk táruló látványának. A bazilikában a Könnyező
Szűzanya-kegykép mellett a hermáé

mindenkinek a király, hogy hogyan
néz ki belülről az ereklyetartó, hogy
ki lehetett valójában az a hús-vér
ember, akinek a koponyáját őrizzük
– ezek mind újabb történeteket hív-

és Szent Lászlóé a főszerep. Európában is egyedülálló, hogy valamely
régi királyról arcrekonstrukció készüljön. A győri nagytemplom egy
tróninstallációján Szent László valószínűsíthető arcmása látható. A földszinti helyiségek is megnyíltak a látogatók előtt, itt gótikus, reneszánsz
és barokk síremlékek találhatók.”
Pluszgondolat volt, hogy ne csak
a tárgyak bemutatására helyezzük a
hangsúlyt, hanem a tárgyak mögötti
történetekre is – ezt már Sándor János, a kiállítás megtervezésében
szintén szerepet vállaló építész teszi
hozzá. Szerinte az emberi történetek
hitelessé, reálissá teszik a látottakat,
így a hermát és a benne lévő koponyát is. „Felkeltjük az érdeklődést az
ötvösmunka vagy az ábrázolás
révén, de ezek mögött ott van egy
csomó titok, hogy miért néz fölé

nak elő, amikről itt röviden, fogyaszthatóan mesélünk.”
Kiss Tamás szerint a kiállítás kapcsán jött elő ötletként, hogy kinyissák
a hermát, amely mint ötvöstárgy,
mint szakrális emlék rangján alul kezelt. „Minden tankönyvben benne
van, de hol azt írják, hogy nálunk van,
hol azt, hogy máshol. Ezeket a fals információkat helyre kell tenni.” Az egyházmegyei kincstár és könyvtár igazgatója kiemelte, a herma is, és önmagában a város is megérdemli, hogy
visszakapja a rangját, hiszen ez óriási
érték. „A koronához elmegy a magyar lakosság nagy része, ide is el kellene jönnie mindenkinek, annyira fontos nemzeti emlék ez. Nem véletlen,
hogy püspök atya nem is engedi el kiállításra az aranyozott ezüst ereklyetartót, aki látni akarja, annak el kell
jönnie Győrbe.

MESTEREK

HIRDETÉS

Szappantanoda
szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

A vásárok sátraiban, a boltok
polcain egyre többféle házi
szappan kínálja magát. Az
ember rácsodálkozik, kézbe
veszi, szagolgatja, s azon töri a
fejét, vajon kik, miért és hogyan
gyártanak ma Magyarországon
eﬀéle különc tisztálkodási szereket? Kérdéseinkre Juhászné
Kovács Kornélia szappankészítő
mester válaszol.

Miért érdemes otthon, házilag
szappant készíteni?
Gyakorló nagycsaládos édesanyaként igyekszem mindent saját kezűleg
elkészíteni, magam sütöm a kenyeret,
és ami ennél lényegesen egyszerűbb,
magam gyártom a szappant. Az otthon készült termékek már összetevőiket nézve is sokkal jobbak, mint a boltban vásároltak, hiszen az van bennük,
amit szeretnénk, és annyi, amennyit
szeretnénk. A saját igényeink alapján
dönthetjük el, hogy mennyi levendulát, mentát, vagy bármi mást adunk

hozzá. Sokan hobbiból készítenek
szappant, amit aztán elajándékoznak.
Ön szerint kiknek érdemes
megpróbálkozniuk az otthoni
szappangyártással?
Mindazoknak, akiknek bőrallergiájuk vagy más bőrproblémájuk van, s
azoknak, akik szeretnék a szintetikus
kozmetikumokat és tisztítószereket
száműzni a háztartásukból. És persze
nem utolsó sorban azoknak, akik gazdaságosabban szeretnék megoldani
a kozmetikumok vásárlását.
Valóban egyszerűbb, mint a
kenyérsütés?
Egy kis gyakorlattal egy óra alatt eljuthatunk a tervezéstől, az előkészületektől
a formába öntött szappanig. Ezután már
csak annyi a teendőnk, hogy másnap kivegyük a formából, felszeleteljük és
egészséggel használjuk. Egy-egy alkalommal hónapokra elegendő mosakodószert állíthatunk elő a családnak.
Említette, hogy a házi szappanok jót tesznek a bőrnek. Felsorolna néhány betegséget, amit
biztosan meggyógyítanak?
A házi szappanok tényleg bármilyen
bőrre használhatók, emellett gyógyítják
az ekcémás, a pikkelysömörös, a rosa-

ceás, az allergiás, a pattanásos, vagy
akár a kórosan száraz bőrt. Rendszeres
használatuk erősen csökkenti, akár meg
is szünteti az ilyen tüneteket. Nem mindegy persze, hogy mi az összetevő. Az ekcémás bőrre például a kecsketejes szappanok, a gyulladt, pattanásos bőrre a
sós szappanok hatnak jótékonyan.
Kevés olyan mai lány van, aki
a mamájától elleshette a szappankészítés fortélyait, de ha jól
tudom, ön szívesen segít.
A Szappansuliban mesterlevéllel
rendelkező szappankészítőt faragunk
bárkiből. Az alapok gyorsan elsajátíthatóak, a hideg eljárás után megmutatjuk
a melegen készült szappanok titkait, később jöhetnek a habszappanok, a nemezelt szappanok, az átlátszó szappanok és a trükkök. Akit érdekel, július 21én, szombaton 9 órakor jöjjön el hozzánk a Szent István út 37. szám alá.
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HIRDETMÉNY

AUTÓIPAR

Értékesítési hirdetmény

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlanát:
Cím: Győr, Ady Endre u. 7/A

Helyrajziszám: 10452

Terület 1215 m2

A telek szabálytalan sokszög alakú. A telek ún. nyaktaggal kapcsolódik az Ady Endre utcára, a bekötőút 3,5 m széles,
illetve 40 m hosszú.
A telek belső, kiszélesedő részén egyemeletes, 15 lakásos lakóépület és 4 kamra céljára szolgáló melléképület található. A lakóépületben található lakások jelenleg piaci alapon, bérlakásként – határozott időre szóló bérleti jogviszonyok – funkcionálnak. Az értékesítés megegyezés alapján, bérlőkkel együtt vagy anélkül történik.
Tárgyi ingatlan lehetőséget ad az épület további két szinttel való emeletráépítésére. A bővítésre vonatkozó tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A tervek alapján további 11 lakás kialakítására van lehetőség.
Tájékoztató
1.) Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, melyet postai úton kell megküldeni a következők szerint: Sági
Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024 Győr, Orgona u. 10., Ady Endre u. 7/A vételi ajánlat, 2012. július 26. napján 12
óra előtt nem felbontható. Az ajánlat beérkezésének határideje: 2012. július 26. napja 12 óra.
2.) A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jogában áll az ingatlanértékesítési hirdetményt a fenti határidőn belül vagy a 9. pontban
foglaltak szerint visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dönteni, melyről a meghirdetéssel azonos módon tájékoztatást tesz közzé. A visszavonás miatt kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-t nem terheli
az ajánlattevővel vagy az ajánlatot tenni szándékozóval szemben.
3.) Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles 5.000.000 Ft (ötmillió forint) bánatpénzt a GYŐRSZOL Zrt. K&H Banknál vezetett, 10200249-33021001 sz. számlájára átutalni (befizetni), a közlemény rovatban a
következő szöveg feltüntetésével: Ady Endre u. 7/A bánatpénz.
4.) A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély esetében: természetes személyazonosító adatok (neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja
neve), adóazonosító jele, lakóhelye, bankszámlaszáma
– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány
száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma
– gazdasági társaság esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, bankszámlaszáma
– bánatpénz befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás,
– nyilatkozat a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról,
– bankszámlaszám, amelyre a jelen tájékozatóban foglalt esetekben a bánatpénz visszautalásra kerül,
– nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.
5.) Vételi jogot – a vételi ajánlat elfogadása esetén – az összességében legjobb ajánlatot tevő szerez.
Bírálati részszempontok és súlyozása:
a.) ajánlott vételár 50%
b.) vételár megfizetésének módja (egy összegben történő) 15%
c.) vételár megfizetésének határideje (szerződés aláírásától számított 15 nap) 15%
d.) készpénzfizetés mellett egyéb részkiegyenlítési mód felajánlása 10%
e.) bérlőkkel együtt történő vétel 10%
6.) A nyertes ajánlattevő kivételével a többi ajánlattevő részére a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8
napon belül visszautalásra kerül.
7.) A pályázatot kiíró a döntést a vételi ajánlat beérkezési határidejét követő naptól számított 10 munkanapon belül hozza meg.
8.) A pályázatbenyújtókkal a pályázat kiírója szükség szerint egyeztető tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési
határnapig, melyről az Ajánlattevőt rövid úton értesíti (telefon, e-mail, fax).
9.) A pályázatot kiíró szerződéskötési kötelezettsége a vételi ajánlat elfogadásával keletkezik. Amennyiben a GYŐRSZOL Zrt. az értékesítésből az ingatlant visszavonja (a vételi ajánlatot nem fogadja el), licit kiírásáról, vagy az ingatlan
más módon történő hasznosításáról dönt, a zrt. az ajánlattevő egyidejű értesítése mellett a bánatpénz visszautalásáról
3 banki napon belül intézkedik.
10.) A bánatpénz után kamat nem számítható fel.
11.) Az ajánlattevő köteles a vételi ajánlat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az
adásvételi szerződést aláírni és a vételárat az esetleges egyezető tárgyalás során született megállapodás vagy az ajánlatban foglaltak szerint kiegyenlíteni (a bánatpénz a vételárba beszámít).
Ha a jelentkező az esetleges egyeztető tárgyalás során született megállapodás vagy az ajánlatban foglaltak szerinti
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy vételi jogát és a befizetett bánatpénzt elveszíti.
12.) Az ingatlant nem vásárolhatja meg, akinek köztartozása van. Ha az ajánlattevőnek tudomására jut, hogy a vevő
jogosulatlanul kötött szerződést, jogosult a szerződéstől elállni. Ez esetben a vevő a befizetett bánatpénzt elveszíti.
További információ – a látványtervekkel együtt – a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10., tel.: 96/511-423)
szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.
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Jelentős megállapodás
felsőoktatási intézmények
és autóipari cégek között
szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Eddig példa nélküli
együttműködési megállapodást írnak alá lapunk
megjelenésével
egy időben magyar felsőoktatási intézmények
és a járműipar főbb szereplői. Az aláírók célja a
járműipari képzés és a
K+F+I tevékenység öszszehangolt, gazdasági
érdekekhez igazodó fejlesztése.
A győri Széchenyi István
Egyetem és a veszprémi
székhelyű Pannon Egyetem
„Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Középés Nyugat-Dunántúli Régióban” című, TÁMOP 4.2.1/B09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú járműipari
alapkutatási projektje a közeljövőben zárul. A projektet az
Európai Unió és a magyar
állam 3 milliárd 19 millió forinttal támogatja.
A program indulásakor a
két intézmény stratégiai célként fogalmazta meg egy
együttműködési hálózat létrehozását a járműiparban
érintett felsőoktatási és
K+F+I tevékenységet végző
szervezetekre építve. A projekt eredményeként ez a cél
is megvalósul: lapunk megjelenésével egy időben nyolc
magyar felsőoktatási intézmény, kutatóintézet – többek
között a Széchenyi István
Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Számítás-

technikai és Automatizálási
Kutatóintézete – aláírja a Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési Megállapodást.
A megállapodáshoz való
csatlakozásra felkértek számos autóipari nagyvállalatot
és KKV-t, így az aláírók között
van például az Audi Hungaria
Motor Kft., a Continental
Hungaria Kft., a KnorrBremse Fékrendszerek Kft., a
Lear Corporation Hungary
Kft., a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a
Rába Járműipari Holding Zrt.
A téma fontosságát jelzi,
hogy a Győr-Moson-Sopron
Megyei és a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is jelezte csatlakozási szándékát a megállapodáshoz.
A megállapodás aláírói
célul tűzték ki, hogy a járműipar igényeinek megfelelő
szakok tananyagát és az oktatási módszereket közösen
fejlesztik, egyeztetik az akkreditációs tevékenységüket,
kialakítják a gyakorlatorientált (ún. duális) képzés egységes szerkezetét és tartalmát.
Az együttműködéstől azt várják, hogy elősegíti a hazai
ipar megerősödését az európai járműipari K+F+I területén. A megállapodás kitér
arra is, hogy az aláírók szoros
kapcsolatot építsenek ki állami intézményekkel, szakmai szervezetekkel, elősegítve a járműipar fejlődését,
biztosítva a gazdaság érdekeinek való legjobb megfelelést. A felek célja az is, hogy
közösen, egymást erősítve
nagyobb eséllyel tudjanak indulni az európai uniós pályázatokon.

Korhatár-jelölések:



12 év



16 év



18 év

AJÁNLÓ

TÉVÉMŰSOR

TV2, július 13., péntek, 21:15

Duna Televízió, július 14., szombat, 22:50

TV2, július 14., szombat, 19:35

A Féreg akcióba lép

Út a mennyországba

Az első lovag

Amerikai–német–belga akció-vígjáték

Izlandi–amerikai ﬁlmdráma

Amerikai kalandﬁlm

Hasting közelében végzetes autóbeleset történt. A biztosítónak azonban gyanúsnak tűnik néhány körülmény, ezért a helyszínre küldi a nyomozóját, Abe Holtot, hogy járjon utána. A haláleset miatt járó egymillió
dolláros biztosítás kedvezményezettje az áldozat lánytestvére, Isold, aki a férjével és a
ﬁával a civilizációtól távol él.
Holt felfedi a csalást, ugyanakkor
sajnálja az asszonyt és a családját, ezért megpróbál segíteni.

Artúr király harcba száll a gonosz Malaganttal, aki megint egy újabb várost akar uralma alá hajtani. E város úrnője, a gyönyörű Guinevere beleszeret
uralkodójába, és úgy dönt, feleségül
megy hozzá. Ám véletlenül összetalálkozik egy nomáddal, Lancelottal.Artúr
király meglátja Lancelotban a bátor és
becsületes hőst, és a híres Kerekasztal
lovagjává teszi. Lancelot azonban csak
egyet akar: az áhított nő kezét.

Simon, az Interpol ügynöke egy nemzetközi fegyvercsempész nyomában
van, amikor összefut régi ismerősével,
Nickkel. Nick magánnyomozó, és éppen nagy bajban
van, ezért Simon segítségét kéri. Az ügy nem tűnik túl
bonyolultnak első pillantásra, hisz sima emberrablásról van szó. Persze a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy
azt hőseink eredetileg elképzelték, a szálak teljesen öszszekuszálódnak: Simon és Nick olyan ügybe keveredik,
amiből látszólag nincs kiút.

JÚLIUS 13., PÉNTEK
M1
05:20
05:23
05:55
09:00
11:05
12:00
12:01
12:25
12:55
13:30
14:15
15:15
16:35
17:45
18:40
19:30
20:00
20:05
20:15
21:10
22:10
22:45
23:35
01:00
01:45

RTL KLUB
Hajnali gondolatok
Az Este
Ma Reggel
Balatoni nyár
Hacktion 
Déli harangszó
Híradó délben
P'amende
Esély
Kasszasiker 
Capri - Az álmok szigete 
Balatoni nyár
A korona hercege 
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Everwood 
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Poén Péntek 
Borvacsora 
Az Este
Végjáték 
Quincy Jones 75. születésnapi
koncertje - Montreux 
Orvosi bűnügyek 
Everwood 

06:05
06:45
07:30
07:40
08:20
09:25
10:25
12:05
13:10
14:20

Fókusz Reggel 
Jó reggelt, skacok! 
Reflektor Reggel 
Reggeli - Csak csajok 
A szerelem rabjai 
Győzike 
Top Shop
Asztro Show
Az éden titkai 
Rejtélyek asszonya: Családi
rejtély 

16:15
17:20
18:30
19:10
20:05
21:05
22:05
23:15
00:15
00:30
01:00
01:50

Marichuy - A szerelem diadala 
Teresa 
RTL Klub Híradó
Fókusz 
Sziklaöklű szerzetes 
CSI: Miami helyszínelők 
Gyilkos elmék 
Helyszíni szemle 
Reflektor 
Törzsutas
Nagyágyúk 
Autómánia

TV2
06:00
06:25
07:00
09:35
09:40
09:45
10:50
12:25
13:15
14:20

15:25
16:20
17:20
17:25
18:30
19:30
20:05
21:15
23:00
23:30

Alexandra Pódium 
Tények Reggel
Mokka 
Stahl konyhája 
Babapercek 
Teleshop
EZO.TV
A láthatatlan ember 
A láthatatlan ember 
Marina 
Marina magára vállalja, hogy
megölte Laurát, csak hogy
mentse a fiát, akit a gyilkossággal vádolnak. Veronica
attól tart, hogyha Marina bűnösnek vallja magát, akkor Federico és Marina nem fognak
összeházasodni, ami tönkreteheti a terveiket. Mielőtt azonban az esküvőre sor kerülne,
Federicót elüti egy autó...
Csoda Manhattanben 
Másképpen - beszélgetések
Joshi Bharattal 
Update Konyha 
Tiltott szerelem 
Tények
Aktív 
Ezek megőrültek! 
A Féreg akcióba lép 
Aktív 
Tények Este

DUNA TV

VIASAT3

05:25
05:40
06:00
06:30
06:35
07:30
07:35
08:30
08:35
09:00
09:25
10:00
11:00
11:30
12:00
12:02
12:10
12:20
14:15
15:05
15:35
15:45
16:15

05:40
07:15
08:05
09:00
09:55
10:50

16:45
17:25
18:00
18:35
19:05
20:00
20:55
21:00

Gazdakör
Híradó
Kárpát Expressz
Híradó
Rondó
Híradó
„Fák között kiválasztott”
Híradó
Közbeszéd
Sírjaik hol domborulnak...
Életképek 
Család-barát
Csellengők 
Térkép 
Déli harangszó
Híróra
Vers
Kívánságkosár
Önök kérték!
Hagyaték
Oslo, a tenger városa
Az állatok világa
Művészet és design mindenkinek
- A Viktória és Albert Múzeum
Ízőrzők: Pócsmegyer
Életképek 
Híradó - 18:00
Közbeszéd
Claudia Cardinale 
Ménes élet 
Híradó
Dunasport

12:15
13:10
14:05
15:00
15:55
16:50
17:45
18:35
19:05
19:35
20:00
20:30
21:20

A Nagy Ő - The Bachelor 
Zsírégetők 
A nagy házalakítás 
Gyilkos sorok 
Doktor House 
Columbo: Régimódi
gyilkosság 
A nagy házalakítás 
A médium 
A médium 
Őrangyal 
Őrangyal 
Nyomtalanul 
Nyomtalanul 
Egy kapcsolat szabályai 
Egy kapcsolat szabályai 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Doktor House 
Hulk 

23:50 Esküdt ellenségek:
Különleges ügyosztály 
00:40 Hulk 
03:05 Zsírégetők 

JÚLIUS 14., SZOMBAT
M1
05:20
05:25
05:55
06:25
06:55
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:01
12:05
12:35
13:05
13:40
15:00
15:55
17:30
18:30
19:30
20:00
20:05
20:15
21:10
22:45
23:15
00:40

Hajnali gondolatok
Az Este
Magyar gazda
Zegzugos történetek
Balatoni nyár
Mozdulj!
Pecatúra
Angi jelenti
Aranyfeszt 2012
KorTárs 
Most a Buday!
Déli harangszó
Hírek
HungarIQ
Zöld Tea
Kerékpártúra
A kör négyszögesítése
Doc Martin
A Pendragon legenda 
Koltay Gergely 60
SzerencseSzombat
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
DTK Arcok 
Sherlock 
Szeretettel Hollywoodból 
A zenekar látogatása 
Nagyon zene 

RTL KLUB

TV2

07:00
10:00
10:25
11:20
11:50
12:25
12:50
13:20
13:45
14:40
15:40
16:10
16:40
18:30
19:00
19:30

06:00
06:25
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:00
13:55

21:15
23:20
01:25
01:55

Kölyökklub
A dinoszauruszok királya 
Asztro Show
Törzsutas
Autómánia
Jópofa kofa 
Míg a halál el nem választ 
Míg a halál el nem választ 
Édes, drága titkaink 
Chuck 
Agymenők 
Agymenők 
Napkitörés 
RTL Klub Híradó
Fókusz Plusz 
Elvarázsolt kastély 
Jim Evers (Eddie Murphy) ingatlanügynök egyik este telefonhívást kap Edward Graceytől, aki birtoka eladását szeretné rábízni. Jim és Sara felkerekedik családjával, hogy
megnézzék az ingatlant. A lápvidék eldugott részén álló,
ködbe és rejtélybe burkolózó
kastély valaha New Orleans
legtehetősebb famíliájának
volt a fenséges otthona.
Tűzfal 
Saint Ange 
Hülyeség nem akadály 
Fókusz Plusz 

14:50
15:50
16:50
17:55
18:30
19:00
19:35
22:10

Látlelet a Földről
Tv2 matiné
EZO.TV
Babavilág 
9 hónap 
Propaganda 
Top Speed 
Duval és Morett 
Sheena, a dzsungel
királynője 
Bűbájos boszorkák 
Rejtélyek kalandorai 
Sas kabaré 
Nagytakarítás 
Tények
Aktív Extra 
Az első lovag 
Az árnyékember 

00:05
01:00
01:55
02:55

Luxusdoki 
A médium 
EZO.TV
Kalandjárat 

DUNA TV

VIASAT3

05:25
06:00
06:25
06:45

04:35 Esküdt ellenségek:
Különleges ügyosztály 
05:40 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:15 Ki ez a lány? 
08:05 Elvált Gary
08:30 Elvált Gary 
08:55 Zsírégetők 
09:45 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge 
10:40 Columbo: Két detektív, egy
gyilkosság 
12:05 Don Camillo és a
tiszteletreméltó Peppone 
14:00 Josie és a vadmacskák 
15:55 Lucky Luke 
17:05 A pénz boldogít 
19:10 Jack Hunter - A menny csillaga 
21:00 A lény 

07:45
08:15
08:45
09:05
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:02
12:10
12:15
12:45
13:10
13:40
14:05
14:35
15:05
16:00
18:00
18:35
19:35
21:55
22:50
00:15

Balatoni utazás
Gazdakör
Hol volt, hol nem volt...
VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál
Budapesten
Hungária Kávéház 
Hungária Kávéház 
Duna anzix
Daktari 
Élő egyház
Isten kezében
Új nemzedék 
Munka-Társ
Déli harangszó
Híradó - Déli
Vers
Lyukasóra
Mindennapi hősök
Heuréka! Megtaláltam!
Sírjaik hol domborulnak...
Talpalatnyi zöld
Pannon expressz 
Táncvarázs
Az örök visszatérés 
Híradó - 18:00
Hogy volt!? 
Oleg Zsukovszkij, Szénási
Miklós, Lénárd Ödön: Mesés
férfiak szárnyakkal 
Kultikon + 
Út a mennyországba 
Vers

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

WWW.HATOS.HU

NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

23:00
01:00
01:55
03:30

Star Trek 5. - A végső határ 
Az utolsó órában 
Maradj velem! 
Gordon Ramsay - A konyha
ördöge 

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAMOK, VIZSGAELÔKÉSZÍTÔK VIII. 13–24.
• Rendkívüli akciók a 15 éves Hatos és Társa Nyelviskolában
(információk a honlapon)
• Spanyol, olasz, orosz, francia nyelvtanfolyamok egyénileg
vagy tanulópárban
• Gazdasági, turisztikai szaknyelvi kurzusok augusztusban

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

2012. július 13. / + / 15

TÉVÉMŰSOR

Korhatár-jelölések:

AJÁNLÓ



12 év



16 év



18 év

JÚLIUS 15., VASÁRNAP
M1

RTL KLUB

TV2

05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Pecatúra
06:55 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 „Így szól az Úr!”
09:10 Katolikus krónika
09:40 A hajnal hírnökei
10:05 A sokszínű vallás
10:15 Ortodox Örömhír
10:45 Evangélikus magazin
11:10 Baptista ifjúsági műsor
11:15 Pillanatok
11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Tunézia 2.0
12:35 Telesport
13:05 Út Londonba
13:35 Euro 2012
15:30 A végzet asszonya 
16:30 Molly és Mopsz 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szerelmes Shakespeare 
22:15 Munkaügyek - IrReality Show 
22:45 Munkaügyek - IrReality Show 
23:20 Aviátor 

06:30
07:00
10:05
10:35
11:30
12:05
12:45
13:40

05:45
06:15
06:45
09:10
10:05
10:35
11:05
11:35
12:05
12:35
13:05

DUNA TV

VIASAT3
06:00 Zsírégetők 
06:50 Columbo: Régimódi
gyilkosság 
08:15 Véznák kontra dagik 
09:15 Anya, csak egy van!
09:45 Szerelem nyilasa 
Trevor Pierce-t, más néven
Cupidót száműzik az Olümposzról, és mindaddig nem
térhet vissza, amíg nem hoz
össze 100 szerelmespárt
New York-ban a varázsnyílveszszőjének használata
nélkül.
10:35 Szex és New York light 
11:05 Szex és New York light 
11:30 A nagy házalakítás 
12:20 A nagy házalakítás 
13:15 A pénz boldogít 
15:20 Pánik 
17:10 Az újonc 
19:05 Négy Esküvő 2. 
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Cadillac Man 
23:45 A nemek harca 
01:30 Hó hull a cédrusra 
03:35 A nagy házalakítás 

00:30 Összeesküvés 
01:30 EZO.TV
02:00 Napló 

06:00 Gazdakör
06:25 Családun xerete talapu
06:50 Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
07:25 A víz, a nők és 15.000 km
08:20 Rejtekhely 
09:10 És még egymillió lépés
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében
11:00 Új nemzedék 
11:30 Élő világegyház
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Székely Vágta
12:55 Akadálytalanul
13:30 Székely Vágta
14:30 Fizessen, nagysád! 
15:35 Székely Vágta
16:00 Határtalanul magyar
16:30 Hazajáró
17:00 Székely Vágta
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Önök kérték!
19:35 Az autóversenyző 
21:20 Dunasport
21:35 Mindennapi hősök
22:05 Fekete Dália 
00:00 Nőnek születtek 
00:55 Vers
01:00 Himnusz
01:05 Akadálytalanul
01:30 Isten kezében

RTL KLUB

TV2

DUNA TV

VIASAT3

05:40
06:05
06:45
07:30
07:40
08:20
09:25
10:25
12:05
13:10
14:30
16:15

06:00
06:25
07:00
09:25
09:30
09:35
10:40
12:15

06:30
06:35
07:00
07:30
07:35
08:30
08:35
09:20
10:00
11:00
11:30
12:00
12:02
12:10
12:20
14:15
14:40
15:10
15:35
16:40
16:55
17:25
18:00
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:00
21:10
21:20

05:30
07:05
07:55
08:45
09:40
10:35
12:15
13:10
14:05
15:00

Top Shop
Kölyökklub
Trendmánia
Teleshop
Törzsutas
Dáridó Lajcsival
Tuti gimi 
Gossip Girl - A pletykafészek 

14:05
15:05
16:05
18:30
19:00
20:05
22:35

14:40
16:30
18:30
19:00
20:00
22:00
00:05
01:10

Fekete szépség 
Erik, a viking 
RTL Klub Híradó
Cobra 11 
Kicsi kocsi - Tele a tank 
War - Bosszú mindenáron 
Tudorok 
Tudorok 

Reggeli gondolatok
Egzotikus Ázsia
Tv2 matiné
Nagy Vagy, Balaton!
EgészségMánia 
EZO.TV
Kalandjárat 
Borkultusz 
Stahl konyhája 
Több mint TestŐr 
A kiválasztott - Az amerikai
látnok 
Monk - Flúgos nyomozó 
Bűbájos boszorkák 
Az első lovag 
Tények
Napló 
Pókember 2. 
Kegyetlen játékok 

JÚLIUS 16., HÉTFŐ
M1
05:25
05:28
06:00
06:20
06:25
06:30
07:00
07:05
08:00
08:15
08:20
08:30
11:05
12:00
12:01
12:25
12:55
13:25
14:15
15:15
16:35
17:45
18:40
19:30
20:00
20:05
20:15
21:30
22:25
23:15

Hajnali gondolatok
A Lényeg
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Kastélyok és kúriák
Hírek
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Balatoni nyár
Hacktion 
Déli harangszó
Híradó délben
Roma Magazin
Domovina
Rex Rómában 
Capri - Az álmok szigete 
Balatoni nyár
A korona hercege 
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Everwood 
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Illetlenek 
Kékfény 
Végjáték 
Aranyfeszt 2012

17:20
18:30
19:10
20:05

22:05
23:15
01:00
01:15

Top Shop
Fókusz Reggel 
Jó reggelt, skacok! 
Reflektor Reggel 
Reggeli - Csak csajok 
A szerelem rabjai 
Győzike 
Top Shop
Asztro Show
Az éden titkai 
A skacok meg a kukacok 
Marichuy - A szerelem
diadala 
Teresa 
RTL Klub Híradó
Fókusz 
Az utolsó légió 

CSI: A helyszínelők 
Földöntúli ramazuri 
Reflektor 
Hihetetlen, de halálos 

14:20
15:25
16:25
17:25
18:30
19:30
20:05
21:05
22:05
23:05
00:05
00:40
01:15
02:05
02:55
03:20

Aktív Extra 
Tények Reggel
Mokka 
Stahl konyhája 
Babapercek 
Teleshop
EZO.TV
Törvényszéki héják 
Chelsea apja híres művész
volt, aki a lány gyerekkorában
egy borzalmas tűzvész során
veszett oda. Chelsea-t most
azzal vádolják, hogy egy gyűjteményből ellopta apja egyik
legértékesebb festményét.
Marina 
Csoda Manhattanben 
Másképpen - beszélgetések
Joshi Bharattal 
Tiltott szerelem 
Tények
Aktív 
Ezek megőrültek! 
NCIS 
NCIS: Los Angeles 
Célkeresztben 
Tények Este
EZO.TV
NCIS 
NCIS: Los Angeles 
Aktív Extra 
Vers éjfélkor - magyar versek 

Híradó
Élő egyház
Isten kezében
Híradó
Századfordító magyarok
Híradó
A három Torda
Életképek 
Család-barát
Lyukasóra
Térkép 
Déli harangszó
Híradó - Déli
Vers
Kívánságkosár
Munka-Társ
Heuréka! Megtaláltam!
Mindennapi hősök
20 másodperc mámor 
Magyar elsők
Mesélő cégtáblák
Életképek 
Híradó - 18:00
Kárpát Expressz
A Duna - Utazás ínyenceknek
Sophie szerint a világ
A Tenkes kapitánya
A Tenkes kapitánya
Híradó
Dunasport
Miloš Forman: Amibe nem
halsz bele... 

15:55
16:50
17:45
18:35
19:05
19:35
20:00
20:30
21:20
23:10
00:05
01:55
02:40
03:25

A Nagy Ő - The Bachelor 
Zsírégetők 
A nagy házalakítás 
Gyilkos sorok 
Doktor House 
Pánik 
A nagy házalakítás 
A médium 
Miami Vice 
Őrangyal 
Az évad utolsó epizódjában,
Nick megdöbbentő információt kap Burton-től, Dr.
Reed jövője a fiával pedig
kétesélyes.
Harmadik műszak 
Nyomtalanul 
Nyomtalanul 
Egy kapcsolat szabályai 
Egy kapcsolat szabályai 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Doktor House 
New Jack City 
Esküdt ellenségek:
Különleges ügyosztály 
New Jack City 
Zsírégetők 
Dawson és a haverok 
Esküdt ellenségek:
Különleges ügyosztály 

JÚLIUS 17., KEDD
M1
05:25
05:30
06:00
06:20
06:25
06:30
07:00
07:05
08:00
08:15
08:20
08:30
11:05
12:00
12:01
12:25
12:55
13:30
14:25
15:20
16:35
17:45
18:40
19:30
20:00
20:05
20:15
21:50
22:40
23:10

RTL KLUB
Hajnali gondolatok
Kerékpártúra
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Kastélyok és kúriák
Hírek
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Balatoni nyár
Hacktion 
Déli harangszó
Híradó délben
Srpski Ekran
Unser Bildschirm
Kékfény 
Capri - Az álmok szigete 
Balatoni nyár
A korona hercege 
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Everwood 
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Genova 
Végjáték 
Barangolások öt kontinensen
Századfordító magyarok
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06:05
06:45
07:30
07:40
08:20
09:25
10:25
12:05
13:10
14:10
16:15
17:20
18:30
19:10
20:05

21:05
22:05
23:15
23:30
00:30

Fókusz Reggel 
Jó reggelt, skacok! 
Reflektor Reggel 
Reggeli - Csak csajok 
A szerelem rabjai )
Győzike 
Top Shop
Asztro Show
Az éden titkai 
Az utolsó légió 
Marichuy - A szerelem
diadala 
Teresa 
RTL Klub Híradó
Fókusz 
Castle 
Egy kozmetikai cég igazgatóját
holtan találják a lakásán.
Hamar felmerül, hogy a gyilkosságot szélsőséges állatvédők követhették el, de gyanúba kerül Wilder unokatestvére és üzlettársa is. Később
kiderül, hogy zsarolási ügy áll a
gyilkosság hátterében, csakhogy mindkét gyanúsított alibit igazol.
A mentalista 
A Grace klinika 
Reflektor 
Doktor Addison 
Doktor Addison 

TV2
06:00
06:25
07:00
09:30
09:40
09:50
10:55
12:30
14:25
15:25
16:25
17:25
18:30
19:30
20:05

21:05
22:55
23:25
00:00
00:35
02:05

TotalCar 
Tények Reggel
Mokka 
Stahl konyhája 
Babapercek 
Teleshop
EZO.TV
Ami sok, az sokk 
Marina 
Csoda Manhattanben 
Másképpen - beszélgetések
Joshi Bharattal 
Tiltott szerelem 
Tények
Aktív 
Ezek megőrültek! 

Utcai igazság 
Aktív 
Tények Este
EZO.TV
El Nino - A Kisded 
TotalCar 

DUNA TV
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05:25
05:40
06:00
06:30
06:35
07:00
07:30
07:35
08:30
08:35
09:25
10:00
11:00
11:30
12:00
12:02
12:10
12:20
14:15
15:05
15:35

04:10
05:25
07:00
07:50
08:40
09:30
10:25

16:00
16:45
17:25
18:00
18:30
19:05
19:35
20:05
21:05
21:15

Gazdakör
Híradó
Kárpát Expressz
Híradó
Roma Magazin
Domovina
Híradó
Századfordító magyarok
Híradó
Ázsia apró hősei
Életképek 
Család-barát
Akadálytalanul
Térkép
Déli harangszó
Híradó - Déli
Vers
Kívánságkosár
Táncvarázs
Hazajáró
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
Az idő fényképe
Mesélő cégtáblák
Életképek 
Híradó - 18:00
Kárpát Expressz
A Duna - Utazás ínyenceknek
Sophie szerint a világ
Vivát Benyovszky! 
Híradó
Dunasport

12:15
13:10
14:05
15:00
15:55
16:50
17:45
18:35
19:05
19:35
20:00
20:30
21:20
22:20
23:10
00:00
00:50
01:45
02:30

Dawson és a haverok 
A Nagy Ő - The Bachelor 
Zsírégetők 
A nagy házalakítás 
Gyilkos sorok 
Doktor House 
Don Camillo és a
tiszteletreméltó Peppone 
A nagy házalakítás 
Miami Vice 
Miami Vice 
Harmadik műszak 
Harmadik műszak 
Nyomtalanul 
Nyomtalanul 
Egy kapcsolat szabályai 
Egy kapcsolat szabályai 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Doktor House 
Doktor House 
New York-i nyomozók 
Doktor House 
New York-i nyomozók 
Zsírégetők 
Dawson és a haverok 
A Nagy Ő - The Bachelor 

Korhatár-jelölések:



12 év



16 év



18 év

AJÁNLÓ

TÉVÉMŰSOR

RTL Klub, július 18., szerda, 14:10

Duna Televízió, július 19., csütörtök, 21:20

RTL Klub, július 19., csütörtök, 20:05

Alaszka

Nyár a hegyen

Vinny, az 1 ügyű

Amerikai családi kalandﬁlm

Fekete-fehér, magyar ﬁlmdráma

Amerikai vígjáték

A chicagói Jake Barnes – felesége halála után – két
gyermekével az alaszkai kis faluba, Quincybe költözik, hogy új életet kezdhessen.
Jake, a pilóta utánpótlást szállít a
világtól elvágott alaszkai kis településekre. Gyermekei közül a természetimádó Jessie remekül érzi
magát új lakhelyükön, de a tizenöt éves Seant csak a komputeres játékok hozzák lázba.

Komora, a ﬁatal festő és barátai, Szabó doktor és Mari, a tanárnő művésztelepet szeretnének létrehozni egy badacsonyi kőbányánál, ezért megveszik a régi internálótábor barakkjait. Sári, Mari tanítványa meghívja a társaságot egy vitorlás kirándulásra,
ahol kiderül, hogy a ﬁatal lány apja, Veszeli a tábor parancsnoka volt egykor, Szabó doktor pedig a foglya. Sári
megszökik otthonról.

Bill és Stan, a két New York-i egyetemista délnek tart, ám
mire felocsúdnának,Alabama államban letartóztatják őket
és gyilkosság vádjával bíróság elé kerülnek. Bár ártatlanok,
nincs alibijük, ráadásul több szemtanú is ellenük vall.
Eszükbe jut, hogy az egyikük
Vinny nevű bácsikája talán segíthetne rajtuk. Vinny ugyan
ügyvéd, de kész katasztrófa. Nem
beszélve arról, hogy ez ügyvédi
pályafutásának első ügye.

JÚLIUS 18., SZERDA
M1
05:30
05:33
06:00
06:20
06:25
06:30
07:00
07:05
08:00
08:15
08:20
08:30
10:50
11:05
12:00
12:01
12:25
12:55
13:30
14:25
15:25
16:35
17:45
18:40
19:30
20:00
20:05
20:15
21:05
22:05

Hajnali gondolatok
Egészség ABC 
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Kastélyok és kúriák
Hírek
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Balatoni nyár
Útravaló
Hacktion 
Déli harangszó
Híradó délben
Hrvatska krónika
Ecranul nostru
Gasztroangyal 
Capri - Az álmok szigete 
Balatoni nyár
A korona hercege 
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Everwood 
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Párizsi helyszínelők 
Bábel 
Végjáték 

RTL KLUB

TV2

05:40
06:05
06:45
07:30
07:40
08:20
09:25
10:25
12:05
13:10
14:10
16:15

06:00
06:25
07:00
09:35
09:45
09:55
11:00
12:35
14:25
15:25
16:25
17:25
18:30
19:30
20:05
21:05
22:05

Babavilág 
Tények Reggel
Mokka 
Stahl konyhája 
Babapercek 
Teleshop
EZO.TV
Keselyűk karmaiban 
Marina 
Csoda Manhattanben 
Másképpen - beszélgetések
Joshi Bharattal 
Tiltott szerelem 
Tények
Aktív 
Ezek megőrültek! 
Doktor House
Született feleségek 

22:25 Döglött akták 
23:35 Reflektor 
23:50 Sorsvonat 

23:05
23:35
00:10
00:45
01:40
02:35

Aktív 
Tények Este
EZO.TV
Doktor House 
Született feleségek 
Babavilág 

RTL KLUB

TV2

05:40
06:05
06:45
07:30
07:40
08:20
09:25
10:25
12:05
13:10
14:20

06:00
06:25
07:00
09:35
09:40
09:45
10:50
12:25
13:15
14:25
15:25
16:25

17:20
18:30
19:10
20:05

Top Shop
Fókusz Reggel 
Jó reggelt, skacok! 
Reflektor Reggel 
Reggeli - Csak csajok 
A szerelem rabjai 
Győzike 
Top Shop
Asztro Show
Az éden titkai 
Alaszka 
Marichuy - A szerelem
diadala 
Teresa 
RTL Klub Híradó
Fókusz 
Nyomás utána! 

DUNA TV
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05:25
05:40
06:00
06:30
06:35
07:00
07:30
07:35
08:30
08:35
09:00
09:25
10:00
11:00
11:30
12:00
12:02
12:10
12:20
14:15
15:05
15:35
16:55
17:25
18:00
18:30
19:05
19:35
20:00
21:10
21:15
21:25

05:25
07:00
07:50
08:40
09:30
10:25

Gazdakör
Híradó
Kárpát Expressz (ism.)
Híradó
Unser Bildschirm
Srpski Ekran
Híradó
Századfordító magyarok
Híradó
Pannóniától a csillagokig
Zarándokutakon
Életképek 
Család-barát
Élő népzene
Térkép 
Déli harangszó
Híradó - Déli
Vers
Kívánságkosár
Kultikon + 
Talpalatnyi zöld
Afrikai királylány 
Mesélő cégtáblák
Életképek 
Híradó - 18:00
Kárpát Expressz
A Duna - Utazás ínyenceknek
Sophie szerint a világ
Sobri a betyár
Híradó
Dunasport
Macska és az egerek 

12:15
13:10
14:05
15:00
15:55
16:50
17:40
18:35
19:05
19:30
20:00
20:30
21:20
23:05
00:05
01:50
02:40

A Nagy Ő - The Bachelor 
Zsírégetők 
A nagy házalakítás 
Gyilkos sorok 
Doktor House 
Az újonc 
Clark Kellogg, az elsőéves filmművészeti főiskolás hallgató
még csak egy órát töltött New
York-ban és máris kirabolták.
Mivel az összes pénzét elvitték
tőle, nem tudja megvásárolni
azokat a könyveket, amelyek
tanulmányihoz elengedhetetlenül szükségesek lennének.
A nagy házalakítás 
Miami Vice 
Miami Vice 
Harmadik műszak 
Harmadik műszak 
Nyomtalanul 
A főnök 
Egy kapcsolat szabályai 
Egy kapcsolat szabályai 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Doktor House 
Játssz a túlélésért 
Lépéselőnyben 
Játssz a túlélésért 
Zsírégetők 
Dawson és a haverok 

JÚLIUS 19., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25
05:30
06:00
06:20
06:25
06:30
07:00
07:05
08:00
08:15
08:20
08:30
11:05
12:00
12:01
12:25
12:55
13:30
14:20
15:20
16:25
17:45
18:40
19:30
20:00
20:05
20:15
21:00
21:55
22:45

Hajnali gondolatok
A rejtélyes XX. század 
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Kastélyok és kúriák
Hírek
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Balatoni nyár
Hacktion 
Déli harangszó
Híradó délben
Slovenski Utrinki
Kvartett
Párizsi helyszínelők 
Capri - Az álmok szigete 
Balatoni nyár
A korona hercege 
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 
Everwood 
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Kasszasiker 
Mindenből egy van 
King 
Négy szellem 

Top Shop
Fókusz Reggel 
Jó reggelt, skacok! 
Reflektor Reggel 
Reggeli - Csak csajok 
A szerelem rabjai 
Győzike
Top Shop
Asztro Show
Az éden titkai 
A szálloda kedvence 

17:25
18:30
19:30
20:05
21:05

16:15 Marichuy - A szerelem
diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz 
20:05 Vinny, az 1 ügyű 
22:30 Fogva tartva 
00:35 Reflektor 
00:50 Infománia

23:05
00:05
00:40
01:15

Segíts magadon!
Tények Reggel
Mokka 
Stahl konyhája 
Babapercek
Teleshop
EZO.TV 
Rex felügyelő 
Rex felügyelő 
Marina 
Csoda Manhattanben 
Másképpen - beszélgetések
Joshi Bharattal 
Tiltott szerelem 
Tények
Aktív 
Ezek megőrültek! 
Gimiboszi 
Tracy Flick az egyik legértelmesebb diák a Carver Highban, s az egyetlen, akinek tanárával van viszonya. A másik
tanár, McAllister úr felesége
legjobb barátnőjével találkozgat titokban. A suliválasztások
hamarosan elkezdődnek és
Tracy a legesélyesebb.
Propaganda 
Tények Este
EZO.TV
Gimiboszi 

DUNA TV

VIASAT3

05:25
05:40
06:00
06:30
06:35
07:00
07:30
07:35
08:30
08:35
09:05
10:00
11:00
11:30
12:00
12:02
12:10
12:20
14:15
15:05
15:35
16:00

04:10
05:10
05:50
07:25
08:15
09:05
10:00
10:50

16:55
17:25
18:00
18:30
19:05
19:35
20:05
21:10
21:15

Gazdakör
Híradó
Kárpát Expressz
Híradó
Horvát krónika
Ecranul nostru
Híradó
Darabokra szaggattatol
Híradó
Határtalanul magyar
Életképek 
Család-barát
Pannon expressz 
Térkép 
Déli harangszó
Híradó - Déli
Vers
Kívánságkosár
Hogy volt!? 
Hazajáró
A mesék háza
Pompei, és a rómaiak
mindennapi élete 
Mesélő cégtáblák
Életképek 
Híradó - 18:00
Kárpát Expressz
A Duna - Utazás ínyenceknek
Sophie szerint a világ
A falu jegyzője
Híradó
Dunasport

12:15
13:10
14:05
15:00
15:55
16:50
17:45
18:35
19:05
19:30
20:00
20:30
21:20
22:15
23:10
00:00
00:50
01:45
02:30

Dawson és a haverok 
Műsorszünet
A Nagy Ő - The Bachelor 
Zsírégetők 
A nagy házalakítás 
Gyilkos sorok 
Doktor House 
Columbo: A szuperintelligens
gyilkos csődje 
A nagy házalakítás 
Miami Vice 
Miami Vice 
Harmadik műszak 
Őrangyal 
A főnök 
A főnök 
Egy kapcsolat szabályai 
Egy kapcsolat szabályai 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Doktor House 
CSI: New York-i helyszínelők 
Nikita 
CSI: New York-i helyszínelők 
Nikita 
Zsírégetők 
Dawson és a haverok 
A Nagy Ő - The Bachelor 
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KISALFÖLD VÁGTA

PIAC

Szalmakalapot a piacról
szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

Nyáron nagyon fontos, hogy védekezzünk a napszúrás és a Nap egyéb
káros hatásai ellen. Erre a legjobb
megoldás egy kalap vagy egy sapka,
ami hasznossága mellett divatos is. A
szerdai városréti piacon a szalmakalapokat, Surda- és sültös sapkákat széles választékban árusító Kövecses Árpádné Magdival beszélgettünk, aki férjével immár 34 éve van jelen a vásártéren. A nyári kínálatban megtalálhatóak
a női, férfi- és gyermekszalmakalapok,
valamint a könnyed nyári sapkák. Népszerűek a világosabb színű baseballsapkák is, amelyek szintén jól védik fejünket a napsütéstől. Kánikulában különösen a gyermekek fényvédelme

Fogyasztói kosár
Sárgadinnye
Nektarin
Zöldpaprika

300 Ft/kg
300–600 Ft/kg
400 Ft/kg

Patisszon

100–150 Ft/kg

Padlizsán

400 Ft/kg

Kapor

50 Ft/csomag

Paradicsom

200–400 Ft/kg

Tojás
Kecskesajt
Házitej

35–40 Ft/db
2.500–3.000 Ft/kg
200 Ft/l

fontos. Az erre a célra kapható kis sapkák játszótéren, séta vagy fagylaltozás
közben is jó szolgálatot tesznek. A kalapok közül a szemnek talán a leggyönyörködtetőbbek a női modellek. A
kalap hasznos és divatos kiegészítője
a ruhatárnak – mondja Magdi, aki rögtön mutat is néhányat a legtetszetősebbek közül. A ruházat és annak kiegészítői tekintetében fontos az összhang, ezért Kövecses Árpádné standján női és férfitáskákat is találnak az érdeklődők. Télen a kínálat természetesen az évszaknak megfelelő. A városréti piacon és a vásárcsarnoknál egyaránt árusító kereskedőnek sok visszajáró vevője van, akiket szinte névről
ismer. Nekik ezúton is köszöni a hűséget, az új vásárlókat pedig továbbra is
szeretettel várja.

Szalmakalap (női–férfi)
600–1500 Ft
Vászonkalap (női–férfi)
1200 Ft
Gyermek Surda-sapka
1200 Ft
Gyermekbaseballsapka
990 Ft
Horgolt gyerekkalap
1200 Ft

Telivérfutam is lesz a Kisalföld Vágtán
szerző: z. a.

Jövő héten pénteken rajtol a Kisalföld Vágta, a Nemzeti Vágta
hivatalos előfutama, ahol megyénk települései mérkőznek
meg egymással lóháton. Érdemes kilátogatni, hiszen a versenyek mellett egész hétvégén izgalmas programokkal várnak
kicsiket és nagyokat egyaránt a
gyirmóti Rodeo Ranchen.
Jövő pénteken délután 16 órakor egy
zenés-táncos tehetségkutatóval kezdődik a rendezvény, amelyre a szervezők
még mindig várják a 7 évesnél idősebbek jelentkezését: szólóénekesek,
együttesek, egyéni és csoportos táncosok, illetve hangszereken játszók nevezésére számítanak. A szervezők szombaton 10 órától három helyszínen különböző versenyekre hívják a látogatókat:
lesz fogathajtás, hagyományőrző íjászverseny és Toldi erősember-próba. Délután két órakor indulnak a különböző futamok, a pónivágta, ahol 4–9 év közötti
gyerekek versenyeznek, 15 órakor rajtol
a kamaszvágta a 10–18 évesekkel, 16
órától pedig a profik mérkőznek meg
egymással. A telivérfutamot a versenylovak szerelmeseinek rendezik, ugyanis
– mint már írtunk róla – a világ leggyorsabb lófajtáját kizárták az idei vágtákról.
Tóth Szilárd főszervező elmondta, jövőre minden hónapban szeretnének lóversenyfutamot tartani, visszahozva
ezzel a vidéki lóversenyhangulatot.
17 órától a fogathajtásé a főszerep, a polgármesterek versengenek
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egymással, illetve a délelőtti futamok döntőjét rendezik meg. De lesz
csikósvágta, lovas show-műsor,
westernbemutató is. A show után

kiderül, ki lesz a „Kisalföld sztárja”,
a tehetségkutató döntősei állnak a
színpadra. A verseny fődíja 100
ezer forint.

Vasárnap 10 órától kezdődnek a
programok a vágtákon részt vevő települések felvonulásával. 11 órától a gyerekeké a terep, a falu ördöge versenyen
a legégetnivalóbb gyerkőcöt keresik,
például gidafogó versennyel, zsákban
ugrálással és kengyelhajítással. A vetélkedőre előválogatót kell tartaniuk a
szervezőknek a túljelentkezés miatt:
péntek délután az Árkádban, szombaton és vasárnap pedig a plázában keresik a legvásottabb kisördögöket.
Vasárnap déltől rendezik meg a falu
traktorosa versenyt is, melyen a települések képviselői mérik össze tudásukat.
A hivatalos Kisalföld Vágta futamok 13 órától rajtolnak, melyek első
két helyezettje jut tovább a Nemzeti
Vágtára. Ezután pónióvoda tart bemutatót, 15 órától a színes-foltos lovak
versenyeznek a tarkavágtán, 16 órától
a hobbilovasok mérkőznek meg a „Kisalföld betyárja” címért. Ezen a versenyen olyan lovas ügyességi feladatokat
oldanak meg amatőrök és profik, amiket annak idején minden valamirevaló
betyárnak tudni kellett. Ezután a gyirmóti Rodeo Ranch csapatának lovas
kaszkadőrbemutatója következik, nyaktörő mutatványokkal vágtázó lovakon.
A show-t Budapesten is bemutatják
majd a Nemzeti Vágtán.
A Kisalföld Vágta döntője 19 órakor kezdődik, ekkor dől el, hogy melyik az a három település, amely képviseli a régiót a Hősök terén.
A szervezők még július 18-ig várják
a települések jelentkezését, illetve média- és celebfutamot is szeretnének indítani, ezekre is lehet még nevezni.

JÓTÉKONYSÁG

HIRDETÉS

Lassan, de halad Hanna a gyógyulás felé
szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

„Apró lépésekben, de haladunk” – mondta a
táplálási nehézségekkel küzdő Burján Hanna
édesanyja a második németországi kezelés
után. A súlyos beteg, de mindig vidám kislány
ősszel kezd bölcsődébe járni.
A győr-ménfőcsanaki Burján Hanna születése óta egy
súlyos betegséggel, az úgynevezett Smith- LemliOpitz-szindrómával küzd, vagyis a rengeteg műtét ellenére normál úton táplálhatatlan, hasi szondán keresztül jut élelemhez. Szülei minden lehetőséget megragadnak, hogy a kislány esélyt kapjon a normális életre.
Így kerültek még tavaly ősszel Németországba is, ahol
Hanna speciális kezelésen esett át.
Már az első alkalommal látható eredményeket
értek el, ezért a terápiát tavasszal megismételték. A háromhetes kezelést nehezítette, hogy az első időszakban Hannának magas láza volt, mégis együtt küzdött
az orvosokkal a fejlődésért. A javulás érdekében nyelési reflexet stimuláló készüléket is bevetettek az orvosok, valamint a régi feladatokat újakkal egészítették ki.
A kezelés középpontjában a rágás előkészítését segítő
feladatok álltak, de tovább ismételték az evés folyamatának többi apró mozzanatát is. A terapeuták megtanították fogat mosni is, pedig eddig a művelet rendkívüli tortúrát jelentett az egész családnak. Igazi kihívást
jelentettek a kislánynak a logopédussal való találkozók
is, megerősítették nála egyes hangok használatát, va-

lamint gyakorlatokat végeztek vele a koncentráció, az
emlékezet és az utánzás képességének javítására.
Ezek mellett rendszeresen gyógytornászhoz is járt.
A szinte erőn felüli küzdelem nem maradt eredmény
nélkül: a folyamatos gyakorlásnak köszönhetően
Hanna már több korty folyadékot le tud nyelni, belenyal
a fagyiba, harap, ételre nyitja a száját, de szilárd táplálékot még nem tud fogyasztani. Ki tud mondani néhány
szót: sziával üdvözli a vendéget, pápával elköszön, s ha
valamit kér, ismételgeti: „anya, gyere”. Bő fél évvel ezelőtt annak örültek szülei, hogy a kislány felállt, egyensúlyérzéke javult, ma már – ha még néha kicsit bizonytalanul is – szalad. Sokat finomodtak az apró mozdulatai is, ügyesebben fogja a ceruzát, óvatosan fésül.
A kezelőorvosok több hónapra előre kidolgoztak
Hannának egy programot, rendszeres és következetes gyakorlással ugyanis további javulás várható
a kislány állapotában, de újabb jelentős lépések
megtétele érdekében a külföldi kezelést rendszeresen, 5-6 havonta meg kellene ismételni.
A család már minden kis pozitívumnak örül,
„apró lépésekben, de haladunk” – mondja az édesanya, aki bízik abban, hogy a bölcsődébe járással
kislánya szocializációs képességei is javulnak majd.
A szülők azt szeretnék, hogy Hanna felnőttkorában
normális életet élhessen, el tudja látni önmagát.
A költséges terápia miatt a szülők újra azokhoz fordulnak, akiknek módjában áll támogatni őket. A család számlaszáma: OTP Bank 11773377-00773878.
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KULTÚRA

PROGRAMKÍNÁLAT

INGYENES IDEGENVEZETÉS. A TIT
Jelky András Egyesület Idegenforgalmi Műhelye a nyári fesztivál idején, július 14. és augusztus 13. között vasárnaponként 15 órától ismeretterjesztő városnéző sétákat tart
két óra időtartamban, magyar nyelven. Indulás a vagongyári emlékhelytől, az Árkád
hátsó bejáratától. A sétákat Hirkóné Kun
Mária, Horváth Mária, Hluchány József és
Magyar György vezeti.

KULTURÁLIS kínáló
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A COLOMBRE BAND akusztikus koncertje
július 19-én 19 órakor kezdődik a Komédiás étterem teraszán. A koncert a SzínHely kulturális
programsorozat első nyári rendezvénye, egyben a Komédiás és a Deé családi pincészet
első közös szervezésű estje.

R ÉG I S ÉGVÁ S Á R
lesz július 15-én, vasárnap 7 órától 14
óráig az Árkád bevásárlóközpont mögötti piactéren. A vásárlók, nézelődők többek között régi festmények, bútorok, képeslapok,
érmék,
könyvek, játékok között válogathatnak.

„ART WORKSHOP GYŐR 2012” címmel
idén először rendez alkotóműhelyt a Városi Művészeti Múzeum. A program résztvevői magyar
és ausztrál fiatal képzőművészek, grafikusok,
akik július 9. és 15. között az Esterházy-palotában és a Napóleon-házban közösen gondolkodva, kreatív alkotásokat hoznak létre. Az alkotóműhelyben készült műveket a művésztelep záró kiállításán tekinthetik meg az érdeklődők a Napóleon-házban. A résztvevő művészek: Diák Mónika Viktória, Énzsöly Kinga, Farkas Zsuzsa, Laura Jade Hindes és Németh Alexandra Georgina.
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HÜVELYK MATYI meséjével ismerkedhetnek meg a gyerekek a Hajci-hő-ség programsorozatban július 18-án 10 órától. A
Gyermekek Házának vendégei a Grimm-történethez kapcsolódva játszanak, vetélkednek, kézműveskednek, elkészítik a Hüvely
Matyi és a Pöttöm Panna fonalbabákat.

LIPÓTI KENYÉR- ÉS HALFESZTIVÁL
várja a településre érkezőket a hétvégén. A
résztvevők megismerhetik Lipót természeti kincseit, a Szigetköz ősi mesterségeit, majd horgászhatnak és megkóstolhatják a dunai halászlét. A három nap alatt számtalan kulturális és
sportprogram várja a vendégeket, fellép többek között a Zanzibár és Fenyő Miklós.

RÉGIZENEI TALÁLKOZÓ helyszíne lesz a
Petőfi Sándor Művelődési Ház július 15-től egy
héten át. A Győri Reneszánsz és Barokk Hete
negyedik alkalommal szórakoztatja koncertekkel, előadásokkal és táncházakkal az érdeklődőket. Tanulni is lehet, ének, furulya, hegedű,
lant, cselló, viola da gamba, csembaló és fortepiano kurzusokat rendeznek. A reneszánsz és
barokk repertoáron keresztül műhelymunka
keretében foglalkoznak a régi zenei előadásmóddal és a kamaramuzsikával.

A FRIENDS BIG BAND zenél vasárnap 11
órától a Radó-szigeti zenepavilonban. Az arra
sétálók árnyas fák alatt, a régi korokat idézve
hallgathatják a vasárnap délelőtti muzsikát.

GYŐRKŐCFESZTIVÁL

KÉPRIPORT

Győrkőcfesztivál
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GASZTRONÓMIA

SZAKÁCSKLUB

A hét séfje:
Sáriné Dombi Csilla

Szarvaskaland
Szerző: Gaál József
Recept: Sáriné Dombi Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter
Folytatódik a Krúdy-iskolában június végén mestervizsgázott szakácsok bemutatkozása, ezen a
héten Sáriné Dombi Csilla szarvassonkás salátájának és zöldgombóccal, erdei gombával tálalt
szarvasragujának receptjét, fotóját tesszük közkinccsé. Csilla
munkaidőben egy nagy, nyugatmagyarországi vendéglátós cég
győri konyháján főz napi ezer diákmenüt, így a mestervizsgára
való felkészülés helyszíne elsősorban az otthoni konyhája volt, a
család örömére.A receptekben
nem szerepel, de megjegyzésre érdemes, hogy Csilla a szarvassonkát maga füstölte. Zöldgombóca
úgy készül, hogy a héjában főtt
krumplit lereszeli és hozzádolgozza a lisztet, a búzadarát, a zsírt,
a tojást, a vöröshagymát, a petrezselyemzöldet.A hagyományos
burgonyagombócot megtölti szalonnás zsemlyekockával.A pirított erdei gomba elkészítése még
egyszerűbb. Hagymát ﬁnomra vágunk, olajon átfuttatjuk, az összevágott gombát nagy lángon hirtelen megpirítjuk. Ízesítjük, és már
szórhatjuk is rá a ragura, meglocsolva a szaftjával.
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Füstölt szarvassonka zöldfűszeres
krémsajttal, sós kaláccsal
Hozzávalók négy személyre: 25
dkg füstölt szarvassonka, egy zacskó
(25 dkg) rukkolasaláta, fűszeres krémsajt, sós kalács. A fűszeres krémsajthoz: 15 dkg natúr krémsajt, 1 evőkanál
petrezselyem, 1 evőkanál snidling, 1 teáskanál kakukkfű, 1 dl olívaolaj, 1 lime,
csipet őrölt bors, kevés só. A sós kalácshoz: 1-2 evőkanál tej, 1 dkg élesztő,
18 dkg liszt, 2 tojás, 1 tojássárgája, csipet cukor, csipet só, 6 dkg puha vaj.
Elkészítése: A salátát jeges
vízbe áztatom tálalásig. Salátaöntetet készítek. A vágott snidlinget és
petrezselymet összekeverem olívaolajjal és egy lime levével, majd állni
hagyom. Tálalás előtt adok még
hozzá egy evőkanál balzsamecetet,
ebbe a keverékbe forgatom a salátaleveleket. Ez kerül a tányér aljára,
majd rá a vékonyra szeletelt sonka,
mellé egy kevés krémsajt. Sült kaláccsal kínálom. A kalács készítése-

kor az élesztőt felfuttatjuk cukros,
langyos tejben. A többi hozzávalót robotgépbe tesszük, lazán összekeverjük, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt
és készre keverjük. Laza, galuska-

szerű tésztát kapunk. A formát, amiben sütjük, kivajazzuk, lisztezzük,
majd beletesszük a masszát és duplájára kelesztjük. Előmelegített sütőben sütjük körülbelül 20 percig.

Szarvasragu zöldgombóccal,
pirított erdei gombával
Hozzávalók négy személyre: 80 dkg szarvascomb, 10 dkg szalonna, 2 fej
hagyma, 1 db sárgarépa, 1
kisebb zeller, 1 petrezselyemgyökér, fél körte, 2 evőkanál
feketeribizli (esetleg lekvár), 1
teáskanál paradicsompüré,
2 dl vörösbor, fűszernek kakukkfű, borókabogyó, babérlevél, fokhagyma, bors, só
ízlés szerint.
Elkészítése: A szarvashúst lehártyázzuk, forró serpenyőben megkérgezzük,
félretesszük. A hagymát finomra vágjuk, kevés olajon
megpirítjuk. Hozzáadjuk a
sárgarépát, a zellert, a körtét,

ízlés szerint a fűszereket. Felöntjük 1,5 dl vörösborral és
kevés vízzel, majd visszateszszük bele a húst. Lefedjük és
pároljuk. Ha a folyadék elpárolog, visszapótoljuk, amíg a
hús puha nem lesz. Ha már
puha, kivesszük, letakarjuk.
A szaftba beletesszük a ribizlit és az előzőleg megpirított paradicsompürét, ezeket
jól összeforraljuk és átszűrjük. Ha szükséges, száraz, pirított liszttel vagy keményítővel sűrítjük. Ízesítünk sóval,
fűszerekkel. Ezt követően a
félre tett húst felkockázzuk,
szaftba forraljuk. Zöldgombóccal és pirított erdei gombával tálaljuk.

KERESZTREJTVÉNY
A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Milyen szúnyogriasztót
adtál a mamának? Nyertes: Lencse Imréné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.
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SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink nehézségi fokát „+” jelzi.
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KÖZSZOLGÁK

PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Csőcserék a belvárosban
kép és szöveg: tóth lászló

Újabb helyszíneket érint a belvárosi vízi
közművek rekonstrukciója. Csőcsere miatt
lezárták a Teleki út egy szakaszát és új
szennyvízfőnyomócső épül a Móricz Zsigmond rakparton. A munkákról Biczó László,
a Pannon-Víz Zrt. műszaki ellenőre tájékoztatta lapunk olvasóit.
Jelenleg a Teleki út és az Apáca utca körzetében dolgoznak a csatornaépítők, lezárva a forgalom elől a Teleki
utat az Apáca utca és a rakpart között. Ezen a szakaszon
csak az építési forgalom haladhat. Új víz- és csatornavezeték épül, a régi csövek már bőven megérettek a cserére. Kőagyag csatorna kerül a föld alá, ez a jelenleg elérhető legjobb minőségű építőanyag, Biczó László szerint legkevesebb száz évig nem lesz gond vele.
A műszaki ellenőr azt is elmondta, hogy a munkálatok idején az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés folyamatos lesz, csak a régi-új vezeték átkötésének idején kell vízszünetre számítani a Teleki út, az
Apáca utca és a Dunakapu tér körzetében. Erről természetesen időben értesíti az érintett fogyasztókat

a Pannon-Víz. Az átkötések idején ivóvizes tartálykocsiból juthatnak vízhez a környék lakói.
A Teleki úti munkával párhuzamosan a Móricz Zsigmond rakparton új szennyvízfőnyomócső épül. A vezeték a Dunakapu tértől indul, és a rakparti zöld sávban
a Dunapart Rezidencia irányába tart. Rövidesen ezen
a 30 centiméter átmérőjű nyomóvezetéken jut el a Révfaluban képződő szennyvíz a belvárosi csatornafőgyűjtőbe, tehermentesítve ezzel a Bástya utcai csatornaszakaszokat. Zárt, nyomás alatti rendszer lesz, így bűzpanaszoktól nem kell tartani – tette hozzá a műszaki
ellenőr. Az előkészületek megtörténtek, a rakparti út,
és a jelenlegi támfal közt rövidesen kész lesz az ideiglenes nyomócső, ami a Dunakapu téri munkák idején
juttatja ide a révfalui szennyvizet.
Másik csőkiváltásra is szükség lesz, rövidesen
egy 300 milliméter átmérőjű ivóvíz-főnyomó vezetéken jut be a belvárosba a révfalui vízműtelepről érkező víz, naponta átlagosan 4-5 ezer köbméter, 4
bar nyomással. Mindkét helyszínen folyamatos régészeti szakfelügyelet mellett zajlik a munka. A Pannon-Víz köszöni a lakók, az üzlettulajdonosok és a
közlekedők türelmét, s arra kér mindenkit, hogy figyeljék a korlátozásokat jelző táblákat.

Növényápolás
A GYŐR-SZOL Zrt. a közelmúltban elvégezte a Nádorvárosi köztemető
Szentlélek-templom felőli bejáratának környezetében a szükséges növényápolási munkákat. A szakemberek levágták a közterületen álló fák sarjhajtásait és megnyírták a cserjéket. A beavatkozásnak köszönhetően a parkoló
és a zöldterület könnyebben takarítható lett. A kertészeti tevékenységnek
vagyonvédelmi szempontból is jelentős szerepe van, a metszéseknek és
cserjealakításoknak köszönhetően a terület jobban átlátható.

Nagytakarítás
a Széchenyi téren
A városi közterületek karbantartási
munkáinak részeként a GYŐR-SZOL
Zrt. elvégezte a Széchenyi tér közhasználatú területeket érintő faburkolatai
alatt található felületek takarítását.
26 / + / 2012. július 13.

A szakemberek szétszerelték a padozatot, majd kisöpörték az alatta összegyűlt hulladékokat. A beavatkozás végeztével a GYŐR-SZOL Zrt. elvégzi a faburkolat karbantartó festését is.

APRÓ

ÁLLÁS
Érettségizett, telefonos ügyfélkapcsolati munkatársat felveszünk. Rugalmas munkaidő, cafetéria. 0670/2678-190, furyliza@gmail.com.

EGYÉB
Mini Bizi heti ajánlata: Minőségi
fajárókák, autóülések minden korosztálynak most akciós áron! Továbbá
babakocsik, kiságyak, etető- és pihenőszékek, utazóágyak, gyermekkerékpárok, gyermekruhák. Győr, Déry
T. u. 16. 06-20/918-0643.
Tankönyvfelvásárlás! Általános iskolától az egyetemig! Szigethy A. út 90. Pálffy (ker) iskola mögött. H–P. 9–12-ig és 16–17.30-ig.
Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, erkélyes, távfűtéses, felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás, erkélyes, liftes
házban lévő lakásra. Nádorváros,
Adyváros, Marcalváros, Gyárváros,
Szabadhegy területére (hirdetési
szám: 280). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.
Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667.
Lomtalanítást vállalok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Feleslegessé vált holmiját
elszállítom. Tel.: 70/500-1291
Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg- és
kárpittisztítást vállalok intézmények és
lakosság részére. Ugyanitt ipari takarítógépek, kárpit- és szőnyegtisztító
gépek kölcsönözhetők. Érdeklődni: Fazekas Mihály, +36-20/9833-577.

§ Dr. Császma Viktória
egyéni ügyvéd tájékoztatja kedves meglévő és leendő ügyfeleit, hogy
megnyitotta irodáját Győrben, az Árpád út
81. alatt. Képviselt területek: polgári,
családi, munka, gazdasági, közigazgatási és szabálysértési jog.
Tel.: 06-96/310-643. Mobil: 06-70/5807132, 06-30/376-1660.
Honlap: www.drcsaszmaviktoria.hu.

alkalmakra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.
Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27 m2es üzlethelyiség kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységre vagy irodának
hosszú távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

INGATLAN
Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szigetelés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.
Tankönyvek eladók! A győri Apáczaikar szociálpedagógia szakán használt tankönyvek kedvező áron. A
könyvek nagyon jó állapotban vannak. Listát e-mailben kérésre küldök.
Érd.: 06-30/403-3079.
Bélyeget, bélyeggyűjteményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjteményembe. Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 06-20/947-3928.
Költöztetést, bútorszállítást, lomtalanítást ponyvás teherautóval vállalok.
30/529-7589.
Üdülési csekk, SZÉPKÁRTYA elfogadása és beváltása. Tel.: 70/564-2280.
Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

ÜZLET
Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra vagy

Győr-Révfaluban, 2006ban épült társasházban 55 m2-es, I.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses téglalakás eladó. Ár: 14,9 M Ft.
20/499-7736.
Győr-belterületi zártkert városházától 3 km-re, 1,26 M forintért eladó.
30/230-6987.
Keszthelyen, a vízparttól 10
percre 40 m2-es apartman eladó, teljes felszereléssel. 06-96/319-468.

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

lakos, redőnyös, egyedi mérős panellakás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 0620/3468-994.

SZOLGÁLTATÁS
Győrszentiván-Kertvárosban kert lakható házzal, sürgősen eladó. Irányár:
4,5 M Ft. 20/489-2269
Győr-Nádorváros elején 4 szobás,
113 m2-es, első emeleti, világos
téglalakás eladó a tulajdonostól. Zárt
udvaron kocsibeállási lehetőség. 0630/401-2042.
Építési telek Győrzámolyon, Tölgyfa út elején ELADÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas övezetben. Érd.: +36-30/9370-230.

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

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

HIRDETÉS

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

Győr-Adyvárosban teljesen korszerűsített és szépen felújított, 53 m2-es,
2 szobás lakás sürgősen eladó. Ára:
8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.
Albérleteket keresek újonnan Győrbe
költöző, megbízható ügyfeleim részére!
Érd.: 06-70/977-7838.

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

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/585-9607
Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag ab-

Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal

a Gyôr, Bécsi u. 2. szám alatti,
az oktató- és rutinpálya melletti

beépítetlen területet (5.000 m2)
pályázat útján kívánja
hasznosítani.
Érdeklôdni a 96/507-294-es
elérhetôségen lehet.
A pályázattal kapcsolatos bôvebb információ
megtalálható a www.kormanyhivatal.hu/hu/
gyor-moson-sopron/hirdetmenyek oldalon

50 cm3-es, garanciával,
szervizkönyvvel.
Tel.: 70/942-8039

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,
FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk
kedves Vendégeinket
Duna-parti grillteraszunkon!

Gyôr mellett,

TÉNYÔN

ELADÓ

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

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

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

Nem mind arany...
Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com

Az idei olimpián nemcsak a játékok, hanem az
érmek is a nemzetközi összefogás szimbólumai
lesznek. A medálokhoz szükséges 8 tonna aranyat,
ezüstöt és rezet ugyanis Mongólia és az egyesült államokbeli Utah bányáiban termelték ki, s végül a
Brit Királyi Pénzverde dél-walesi székhelyén nyerték
el végső formájukat.
A londoni játékok érmei a valaha készített legnehezebbek közé tartoznak, súlyuk 375–400 gramm.
Érdekesség, hogy az arany- és ezüstérmek egyaránt 92,5%-ban ezüstből készültek, mindkettőt
rézzel vegyítették, így az egyetlen különbség az az
1,34 százaléknyi aranytartalom, mellyel a bajnokoknak járó érmeket bevonták. A bronzérmeket rézből,
cinkből és ónból készítették.
A David Watkins brit művész által tervezett medálok egyik oldalán a győzelem görög istennője,
Niké látható, a hátoldalon pedig egy szimbolikus
elemekből álló kompozíció, amely többek között a
játékok logóját és a Temze folyót ábrázolja.
Az olimpiai és paralimpiai játékok összesen 805
versenyszámában 4.700 érem kerül majd a dobogó-

sok nyakába, melyek már megérkeztek Londonba, s
nem máshol őrzik őket, mint a Tower kincstárában.
Az érmeket ünnepélyes keretek között Sebastian Coe
– a londoni olimpia szervezőbizottságának elnöke –,
és Jan du Plessis – az érmek nyersanyagát biztosító
vállalat vezetője – helyezte el a brit birodalom kincseit
és koronaékszereit is rejtő páncélteremben a Tower
jellegzetes egyenruháját viselő Yeoman Warderek kíséretében. A kétszeres olimpiai bajnok Seb Coe úgy
fogalmazott, hogy egy sportolónak egy olimpiai vagy
paralimpiai érem megszerzésében testesül meg a
több ezer órányi edzés és a sport legmagasabb szintjének eléréséért folytatott küzdelme, ezért nagyszerű,
hogy a díjátadókig a Tower patinás épületében őrzik
a medálokat.

’ Denes
’
Kemeny
keretet hirdetett
Kemény Dénes, a címvédő férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
kihirdette a londoni olimpián részt vevő
tizenhárom fős csapatát. Az együtt készülő tizenhetes bő keretből Baksa
László kapus mellett három mezőnyjátékos, az olimpiai bajnok center Kis
Gábor, továbbá Katonás Gergő és
Vámos Márton szorult ki.
– Több játékos esetében is nüanszok
döntöttek. Ugyanolyan nehéz volt a döntés, mint az előző olimpiákat megelőzően
– mondta a kapitány. – Úgy gondolom,
hogy a jó olimpiai szereplés érdekében segítség, hogy ezt a döntést már most meghoztam. Azt a tizenhárom játékost jelöltem, akik most meggyőződésem szerint a
legjobb magyar válogatottat alkotják.
Szécsi Zoltán, Biros Péter, Kásás
Tamás és Kiss Gergely Sydneyben, Athénban és Pekingben is tagja volt a
győztes csapatnak, közülük utóbbi nyilatkozott a Győr Plusznak.
– Komoly terhelést jelentett a klubszezon, elég fárasztó volt az idény – mondta a
negyedik olimpiájára készülő Kiss Gergely.
– Nekünk azért is nehéz a dolgunk, mert
nem egy-egy versenyre kell készülnünk,
mint az egyéni sportolóknak, hanem hétről
hétre két-három meccsen kell bizonyítani
a tudásunkat. Ez kicsit idegőrlő és fizikailag
is fárasztó, de szerencsére volt elég pihenőnk, mielőtt megkezdtük volna a felkészülést az olimpiára, így fel tudtunk töltődni.
Kettős elvárásoknak kell megfelelnünk, hiszen év közben a klubsikerekért kell hajta28 / + / 2012. július 13.

Több játékos
esetében is nüanszok
döntöttek

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Londonba utazó magyar férfi vízilabda-válogatott: Nagy
Viktor, Szécsi Zoltán (kapusok), Biros Péter, Hárai Balázs,
Hosnyánszky Norbert, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Madaras
Norbert, Steinmetz Ádám, Szivós Márton, Varga Dénes,
Varga Dániel, Varga Tamás.

nunk, nyáron pedig a nemzet büszkeségére – tette hozzá a jobbszélső, aki a vízilabda-válogatott felé irányuló fokozott figyelemről is beszélt.
– A mai világban, amikor gyorsan
áramlik az információ, egy fokkal nehezebb ezt kezelni, mint amikor elkezdtem a
válogatottban játszani. Vigyáznunk kell,
hogy ne foglalkozzunk sokat a külsőségekkel, de jólesik, hogy törődnek velünk
és szeretnek minket. Bizonyos keretek között tartva ez egy rendkívül pozitív impulzus, de nekünk az a dolgunk, hogy maximális erőbedobással eddzünk és a céljainkra koncentráljunk. Ebbe nem fér bele,
hogy egész nap hagyjuk „ünnepeltetni”
magunkat, ha mindig csak esélyt latolgatnánk, akkor nem lenne esélyünk. Örülünk
az érdeklődésnek, az interjúknak, a baráti
beszélgetéseknek, a szurkolói megkereséseknek, de a helyén kell kezelni a népszerűséget – fogalmazott Kiss Gergely,
aki a tizenöt éves válogatottbeli múltjával
a csapat egyik szellemi vezére.
– Vigyázni kell azért ezzel a szereppel is,
hiszen sok a rutinos játékos a keretben, és
ezen a szinten már senkit nem kell megtanítani vízilabdázni. Persze igyekszem megosztani a tapasztalataimat a többiekkel, de
ez egy érett csapat, ahol nem kell sokat pátyolgatni a társaimat. Az Európa-bajnokság óta érezzük, hogy ott vagyunk az élmezőnyben és bízunk magunkban. Hogy
mire számítok Londonban? Kevés esőre
és nagyon sok magyar sikerre – tette
hozzá zárásként Kiss Gergely.

PORTRÉ

SPORT

Ötödször
az öt karika bűvöletében
Kammerer Zoltán a zágrábi Európa-bajnokságon még a második helyen ült a kajaknégyesben.
szerző: lakner gábor
fotó: mti/kelemen zoltán

Kammerer Zoltán, a Graboplast
Győri VSE kajakosa ötödik olimpiájára készül, ezt azonban elszántsága és lendülete alapján
senki nem gondolná róla. A háromszoros olimpiai bajnok sportoló ugyanolyan lelkesen készül
az ötkarikás játékokra, mint tizenhat évvel ezelőtt.

Győrből két sportoló, a kajakos Fazekas Krisztina és Kammerer Zoltán
lehet ott a két hét múlva kezdődő londoni olimpián. Közülük utóbbi számít
rutinosabbnak, hiszen amíg Fazekas
Krisztina olimpiai újonc, addig Kammerer Zoltán pályafutása során ötödször vehet részt az ötkarikás játékokon.
A háromszoros olimpiai bajnok versenyző ezúttal a kajaknégyes tagjaként vívta ki a szereplés lehetőségét
Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman
Dániel társaságában. A Graboplast
Győri VSE kiválósága a felkészülés hajrájában nyilatkozott a Győr Plusznak.
– Rendkívül kemény munkát végzünk jelenleg, egyszerre történik az
alapozás és a formába hozás is. Ez
csak az utolsó héten változik majd
meg, amikor kevesebb lesz a mennyiségi és több a minőségi munka. A fiatalos hév megvan a négyesünkben,
társaim hozzám hasonlóan hajtós versenyzők. Úgy biztosan nem fogunk
célba érni, hogy ne adtunk volna ki
magunkból mindent, optimisták va-

gyunk a londoni szerepléssel kapcsolatban – mondta Kammerer Zoltán,
aki világéletében vezérevezős volt, a
szegedi válogatóversenyen és a zágrábi Európa-bajnokságon azonban a
második beülőben lapátolt.
– Furcsa volt a második beülőben,
annak ellenére, hogy kisebb volt a felelősségem, és „csak” követnem kellett az előttem helyet foglaló Tóth Dávidot. Egy hete azonban ismét elöl
ülök, hosszas elemzés után úgy döntöttünk, hogy ez javíthat a négyes teljesítményén. Az én erősségem a hajrá,
vezérevezősként pedig úgy érzem,
igazán önmagam vagyok. Picit fejlődtünk az Európa-bajnokság óta, ami
számunkra nem meglepetés. Akkor
még a felkészülés közepén tartottunk,
így nem voltunk csúcsformában, a
mezőny viszont teljes volt. Zágrábban
átlagosan mentünk, amin Londonig

– 1996-ban tizennyolc évesen jutottam ki Atlantába, ami tanulós
olimpia volt számomra. Rengeteg
sporteseményen voltam ott nézőként is, világsztárokkal találkoztam
és láttam, hogy ők is emberek. Megtanultam, hogy nem azzal kell foglalkoznom, hogy lemaradok valamiről,
vagy hogy kik vesznek körül, hanem
a saját versenyemre kell koncentrálnom. A sydneyi olimpia volt az én
olimpiám, már ha szabad így fogalmazni. Nemcsak amiatt gondolom
így, hogy két aranyat is nyertem,
hanem mert igazán otthon éreztem
magam. Rengeteg magyar vett minket körül, már az érkezéskor is több
ezren vártak a repülőtéren. Élmény
volt ilyen biztatás mellett versenyezni, hazai pályát teremtettek nekünk a szurkolók. Athén igazán
rapid volt, kiutaztunk, versenyeztünk, majd jöttünk is
haza, mondhatnám,
hogy jöttünk, láttunk
és győztünk… Ekkor
nyertem a harmadik
olimpiai
aranyam,
tehát nem sikerült roszszul a villámtúra. Pekingben
rendkívül
büszke voltam arra,
hogy én vihettem a magyar zászlót, nagy élmény volt ott lenni a
küldöttség élén. A londoni olimpia
első hetében itthonról követem az
eseményeket és szurkolok a társaimnak, csak utána utazunk ki. Miután véget érnek a kajak-kenu versenyek, lesz még négy napom,

Úgy biztosan nem
fogunk célba érni,
hogy ne adtunk
volna ki magunkból
mindent
lehet javítani, rontani viszont semmiképp nem szabad – fogalmazott „Kamera”, akit arra is megkértünk, elevenítse fel emlékeit, és ossza meg olvasóinkkal, miként emlékszik vissza az
eddigi négy olimpiájára.

hogy talán utoljára lássak közelről
egy olimpiát – mondta Kammerer
Zoltán, aki a pekingi játékok után
azt mondta, Londonig biztosan folytatja pályafutását.
– Harmincnégy éves vagyok, én
sem leszek már fiatalabb. Az olimpia
után nagyobb pihenést tervezek, sze-

Mikor
versenyez?
A férﬁ kajaknégyes augusztus
hetedikén, kedden délelőtt
száll vízre, ekkor bonyolítják
le az előfutamokat és az elődöntőket. Egynapos pihenőt
követően augusztus kilencedikén, csütörtök délelőtt rendezik a döntőt, amelyben remélhetőleg a magyar egység
is érdekelt lesz.

retnék olyan dolgokkal foglalkozni,
amelyekre az edzések miatt kevesebb
időm jut. Szeretném edzésekre vinni
a tízéves kisfiam, jó lenne végre eljutni
Erdélybe is, hétköznapi életet élnék
pár hónapig. 2013 tavaszára tervezem a visszatérést, azt az évet nyugodtan, stresszmentesen csinálnám
végig. 2014-ben elkezdek keményen
dolgozni, és ha beférek még a csapatba, akkor a riói olimpiáig folytatnám a kajakozást, de ez még a jövő zenéje – mondta zárásként terveiről
Kammerer Zoltán.
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Ismét pályán a szurkolók
Hétvégén hetedszer rendezték meg Győrött az Országos
Szurkolói
Kézilabdatornát.
Idén nyolc csapat mérkőzött
meg a trófeáért, Szegedről és
Vácról két-két csapat érkezett,
rajtuk kívül a Mezőkövesd és a
Ferencváros szurkolói vették
fel a küzdelmet a győri
BKU/WJ és a Green Danger
játékosaival a Magvassy-csarnokban. A hazaiak közül a
BKU/WJ együttese hetedikként zárta a kétnapos tornát,
míg a Green Danger bronzérmes lett. A döntőben az FTC
17–8-ra győzött a Szegedi Kézilabda FanClub ellen, így
megvédte címét.

Női kosárlabda. Az Euroliga sorsolásán eldőlt,
hogy az UNI Seat Győr
ellenfelei a spanyol
Rivas Ecopolis, az orosz
Szpartak Moszkva, a lengyel Wisla Krakow, a
francia Bourges, a cseh
Brno és az újonc török
Tarsus lesznek. Tapodi
Péter klubigazgató szerint a zöld-fehérek
mind szakmai, mind
anyagi szempontból kerülhettek volna nehezebb csoportba is, és
nem tűnik lehetetlennek a továbbjutás.

Újabb próbajátékosok
Tovább készül a következő
idényre a Győri ETO FC, Pintér
Attila együttese két edzőmérkőzésen is pályára lépett. Szombaton Ausztriában a Levszki
Szófiával csaptak össze a győriek, és szenvedtek 2–1-es vereséget. A zöld-fehérek gólját
Marek Strestik szerezte, a csapatban pályára lépett egy próbajátékos, a román Mihai Dina
(Craiova) is. Szerdán az orosz
élvonalba újonnan feljutott Mordovia Saransk látogatott
Győrbe, ekkor a román támadó
mellett egy cseh középpályás,
Michal Svec (Heerenveen) is
játszott. A mérkőzést a nyáron

igazolt Nemanja Andric góljával
1–0-ra az ETO nyerte meg.
A csapattal kapcsolatos hír,
hogy Zámbó Bence Kaposvárra
került kölcsönbe, Fehér Zoltán a
Haladás, Linas Pilibaitis pedig a
Pécs együttesében folytathatja
pályafutását. Vladimir Djordjevic
sérült térdét megműtötték, a
hátvédre előreláthatóan egy hónapos kihagyás vár.
A Gyirmót keretéhez ketten
csatlakoztak az elmúlt napokban, a kék-sárgáknál folytatja
Magasföldi József (Paks) és
Holczer Ádám kapus (Pécs) is.
Boross Tamás és Bognár Zsolt
ugyanakkor Sopronba igazoltak.

Centenárium feljutással
Idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját
a DAC 1912, amely májusban nagyszabású rendezvénnyel tette emlékezetessé a centenáriumot.
Mintegy ezer szimpatizáns ünnepelt közösen a
százéves klubbal, az örömre pedig a szezon
végén is volt okuk a kék-fehér drukkereknek. A
megyei harmadosztályban szereplő együttes bajnoki címet nyert és kivívta a feljutás jogát a magasabb osztályba. A csoport gólkirálya Prutzki Péter
lett, aki nem kevesebb, mint ötvenhat gólt helyezett el az ellenfelek kapujában. A DAC 1912 rendelkezik holtversenyben a legtöbb győzelemmel
(23), a legkevesebb vereséggel (3), a legtöbb rúgott (152) és a legkevesebb kapott góllal (21), továbbá a fair play-díjat is megkapta. A tartalékcsapat is derekasan helytállt, a második együttes
nagy hajrájának köszönhetően bronzéremmel
zárta a szezont.
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Női kézilabda. A legutóbb
ezüstérmes Győri Audi ETO
KC a szlovén Krim Ljubljana,
illetve a horvát HC Podravka
együttesével, valamint egy selejtezőből érkező gárdával találkozik a női kézilabda Bajnokok Ligája főtábláján. A negyedik csatlakozó a 3. számú
selejtezőcsoportból kerül ki,
itt a román Cluj, az orosz
Rosztov-Don, a szerb Zajecar
és a török Muratpasa harcol
majd a továbbjutásért.
– Mindkét ellenfelünket, a
Ljubljanát és a Podravkát is
jól ismerjük. Biztos vagyok
benne, hogy remek mérkőzéseket játszunk már az első
csoportkörben is – mondta
Kelecsényi Ernő, a Győri Audi
ETO KC elnöke.

– Természetesen vállaljuk az indulást a megyei
másodosztályban, nem titkolt célunk, hogy lehetőleg már egy éven belül eljussunk az első osztályig. Ott szeretnénk stabilizálni a helyünket, minden további terv pénz függvénye. Véleményem
szerint a DAC-nak középtávon az NB III-ban van
a helye, a létesítmény és az infrastruktúra adott is
ehhez – mondta lapunknak Ágh Miklós klubmenedzser. – Örömmel látjuk, hogy egyre többen látogatnak ki a mérkőzéseinkre, a Bőny ellen négyszázan látták a csapatot. Január óta beindult az
utánpótlás-iskolánk is a volt válogatott Farkasházy László vezetésével. Szeretném megköszönni
mindenkinek, aki részt vett a nagy menetelésben,
különösen Kóbor Péter és Csenteri Csongor edzőknek. Még ha csak a megyei harmadosztályban is, de sikerült méltóképp megünnepelnünk a
DAC 1912 százéves évfordulóját.

Proﬁ bajnokság
a Holt-Marcalon
A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
megyei Szövetsége a Holt-Marcalon rendezte meg
a horgászok megyei professzionális horgász csapatbajnokságát. A megmérettetésen nyolc csapat
vett részt, egy alakulat öt fő felnőtt és egy ifi horgászból állt. Az első fordulóban zömében az apróbb
halak voltak megfoghatóak a jól kialakított, komfortos versenypályán. A horgászok a módszereket váltogatva keresték a halakat, így többen próbálkoztak
spicc-, rakós és match bottal is. A délutáni második
fordulóban több hal volt a pályán, némi meglepetésre domináltak a keszegek, de akadt horogra
ponty és compó is. Akik felismerték a finomszerelékes rakós botos keszegezésben rejlő lehetőségeket, és jókor váltottak az átlagban 20 dekás keszegek horgászatára, komoly előnybe kerültek a 4-5
dekás apróságokat sűrűn fogókkal szemben is.
A megyei profi csapatbajnokságot a két forduló
összesített eredményei alapján a házigazda Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület nyerte meg 30 helyezési számmal. Második a Mosonmagyaróvári HE
versenycsapata 43, harmadik a Győr-Gyárvárosi és
Elektromos SHE csapata lett 45 helyezési számmal.
Érdekesség, hogy a szintén győri Rábatext HE alakulata mindössze 1 helyezési számmal maradt le a
dobogóról.

MOZAIK

Címvédés a Győrkőcolimpián
A Győrkőcfesztiválhoz kapcsolódóan
rendezték meg a IV. Győrkőcolimpiát,
melyre határainkon túlról is érkeztek
csapatok. Több száz 9–11 éves gyermek vett részt a játékos vetélkedőkön,
akik összesen nyolc sportágban –
labdarúgás, kézilabda, streetball,
strandröplabda, tenisz, torna, atlétika,
úszás – mérték össze ügyességüket.
A háromnapos rendezvény versenyszámait az Aranyparton, a Barátság
Sportparkban és az egyetemi csarnokban bonyolították le. A Győrkőcolimpia kupája ismét itthon maradt, a
települések közötti versengést a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a győri
iskolások nyerték. Az eseményen
résztvevő fiatalok számos élménnyel
gazdagodtak, és a szervezők szándéka szerint remélhetőleg kedvet
kaptak az aktív sportoláshoz is. Ehhez
olyan élsportolók jelentettek inspirációt, mint például Győr két Londonba
utazó olimpikonja, Fazekas Krisztina
és Kammerer Zoltán, akik szintén kilátogattak a rendezvényre.
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A jojódiéta
veszélyei
szerző: borbély éva
fotó: speedfit

Manapság sokféle fogyókúrás módszer létezik, de vajon ki tudja, melyik a
legmegfelelőbb. Az a tapasztalatom,
az emberek többsége ezt túlbonyolítja,
ugyanakkor nem igazán használom a
fogyókúra szót, hiszen ez egyenlő az
önsanyargatással. A helyes étrend kiválasztása a legmegfelelőbb, amit más
néven diétaként hív a szakirodalom. A
„nem eszek semmit”, legközelebb meg
„teletömöm magam” módszer nem
működik. Miért is?

Szuperligában a GYRTC

A Győr-Révfalui Tenisz Club együttese megnyerte a férfi I.
osztályú csapatbajnokságot, így a következő szezonban a
Szuperligában indulhat. A győri csapat a jól sikerült alapszakaszt követően a Budapesten rendezett rájátszásban előbb
az MTK (5:2), majd a döntőben a Top Sport SE csapatát is
legyőzte (4:3). A zömmel győri nevelésekből álló csapatot
Kovács Milán, Szepesházi Attila, Rózsa Gábor, Somogyi
Zsolt és Domschitz Gergely alkotta, a csapat tagjai voltak
még Rózsa Péter, Koncz Barnabás és Krajcovic Roger.
– Három év után sikerült újra visszajutnunk a legmagasabb osztályba, ahol szeretnénk bekerülni a legjobb
négybe. Köszönjük az önkormányzat támogatását és a
játékosok erőfeszítését is, hiszen sokan munkahelyi és
egyetemi elfoglaltságok mellett készültek a feljutásra –
fogalmazott Domschitz Gergely csapatkapitány.
Érdekesség, hogy a Bognár Bettina, Szőke Nóra, Léránt Anna, Meister Mónika és Meister Mercédesz össze-

állítású női csapat második lett az I. osztályú csapatbajnokságban, de a visszalépések miatt várhatóan ők is a
Szuperligában folytathatják. Az OB III-as férfi csapat féltávnál szintén az első helyen áll a bajnokságban. A klub
kiemelten foglalkozik az utánpótlás-neveléssel is, nyáron
pedig rendszeresen gyermektáborokat is szervez.
– Két nagyon tehetséges fiatal versenyzőnk is van jelenleg. Kéki Márk 12 éves, magyar válogatott és vidékbajnok, és első a magyar ranglistán. Reméljük, egy-két
éven belül már a felnőttcsapatot is tudja segíteni. Szőke
Nóra 14 éves, ő már szerepelt a felnőttek között, szintén
válogatott és vidékbajnok, a magyar ranglistán a negyedik helyet foglalja el – mutatta be a tehetségeket Domschitz Gergely, aki hozzátette, a klubról további információk a www.gyrtc.hu honlapon találhatók, illetve a
gyrtc@citromail.hu címen vagy a 70/381-5051-es számon lehet érdeklődni.

Tudjuk, hogy az ismétlődő hízás és
fogyás változó testösszetételt eredményezhet, mivel a sovány szövet csökken
minden önsanyargatásnál, és a zsírszövet növekszik minden hízáskor. Ráadásul a zsír hajlamosabb inkább hasizmon
belül raktározódni, a máj közelében,
mint a test perifériáján, így fokozza a
szívbetegségek nagyobb kockázatát.
Az ismételt fogyókúrázás a sovány szövetek elvesztéséhez vezethet (beleértve
a szervek szöveteit), valamint tápanyaghiányhoz, ami a szívizom károsodását
okozhatja. Elég kellemetlen mellékhatások, nem érdemes „jojózni”, hirtelen
sokat, majd semmit se enni, hiszen legközelebb, amikor jól lakunk, testünk zsírraktárai megnyílnak, és bekövetkezik a
nem kívánt elhízás, ugyanis a „sanyargatás” időszakában a szervezet elraktározza a zsírt, felkészíti magát a túlélésre,
így vagyunk felépítve, a szervezetet nem
tudjuk becsapni.
Semmilyen táplálékot nem kell kitiltani teljesen, minden étel megengedett,
csak a gyakoriságra és a mennyiségre
kell odafigyelni, napi ötször keveset, és
este mellőzni a nagy étkezéseket. Természetesen mindezek mellett edzeni,
hiszen úgy lehet igazán gyorsan és esztétikusan lefogyni, formálódni. Várjuk
szeretettel stúdiónkban! Bővebb információt a www.speed-fit.hu honlapon
talál. Speedfit – Fitnesz mindenkinek!
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ÁLLATKERT, HOROSZKÓP, HIRDETÉS

Nyári napok az állatkertben

Felnőtt- és gyermekorvosi

ügyelet Győr, Liezen-Mayer
u. 57. Tel.: 96/412-221.
Hétfőn, kedden és csütörtökön 16 órától másnap reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 óráig, pénteken 14 órától 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon az ügyelet
folyamatos.

kép és szöveg:
xantus-állatkert

A kánikula nem csak az embereknek okoz nehézségeket, az
állatok szervezetét is megviseli.
A Xantus-állatkert lakói ilyenkor
leginkább a kora reggeli és a
késő esti órákban aktívak, a
nap többi részét pihenéssel, alvással töltik egy árnyékos helyen. A park munkatársai mindent megtesznek, hogy elviselhető legyen számukra a forróság. Az állatok naponta többször kapnak friss ivóvizet, kifutóikat locsolással hűsítik, medencéik vizét folyamatosan cserélik. A tigrisek egész napjukat
a medencében töltik.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés Éjjel-nappal hívható: 96/50-50-55.
GYŐR-SZOL telefonos ügyfélszolgálat A 96/50-5050-es számon munkanapokon 7 és 16 óra között hívható.
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől
szerdáig és pénteken 8-tól
16 óráig, csütörtökön 20
óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. Tel.: 96/512-570.

Horoszkóp
KOS
Adjanak időt maguknak a pihenésre, szórakozásra, feltöltődésre. Erőt kell gyűjteniük a
következő időkre, mert nagyon sok tervük van,
amikre nem árt felkészülniük. Párkapcsolatuk
rendben van, töltsenek egymással több időt.

OROSZLÁN
Ez az előrelépés, fejlődés ideje. Ez mind
munkájukra, mind magánéletükre vonatkozik.
Új lehetőséget kapnak munkájukban, amit ne
szalasszanak el. Ha még nincs párjuk, járjanak
nyitott szemmel.

NYILAS
Álljanak meg egy kicsit a nagy rohanásban és gondolják végig életüket. Rendezzék kapcsolataikat, törődjenek többet barátaikkal, zárjanak le minden vitás kérdést. Javítsák ki hibáikat, és csak utána lépjenek.

BIKA
Ne döntsenek hirtelen életükről, gondoljanak át mindent jól. Párjukkal rendezzenek
minden kérdést, tervezzenek hosszú távra.
Pénzügyeikre sem árt jobban ﬁgyelniük, ne költekezzenek, munkájukban sikereket érnek el.

SZŰZ
Pihenjenek a héten, ha nem akarnak
feleslegesen mérgelődni. Ne veszekedjenek
feleslegesen, nem biztos, hogy önök jönnek
ki győztesen. Vigyázzanak jobban egészségükre.

BAK
Munkájuk most felfelé ível, ezért nem
árt jobban koncentrálniuk feladataikra. Rakják
rendbe lelki világukat, ezzel két legyet ütnek
egy csapásra. Ne döntsenek most semmiben hirtelen, alaposan gondolják át terveiket. Pihenjenek sokat.

IKREK
Megnyugodhatnak, hiszen megoldották
magánéleti problémáikat. Kicsit dőljenek hátra
és lazítsanak, gyűjtsenek erőt. Ha kell, kérjenek
segítséget, hogy lelki sérelmeiket, félelmeiket el
tudják engedni.

MÉRLEG
Járjanak nyitott szemmel, a szerelem
beköszönt az életükbe. Tegyék le régi sérelmeiket, és csak a jelenre koncentráljanak. Legyenek
felszabadultak, élvezzék a boldog pillanatokat.
Ne szórják a pénzüket.

VÍZÖNTŐ
Itt a lazítás, a szabadság ideje. Nem árt
feltöltődniük új, friss energiákkal, ezért ha tehetik, utazzanak el. Koncentráljanak párjukra jobban, hallgassanak megérzéseikre is.

RÁK
Életükben a szerelem játssza most a főszerepet. Merjenek boldogok lenni, tegyék félre
félelmeiket. Tervezzenek izgalmas programokat,
persze párjukkal együtt. Ha diétázni szeretnének, most tegyék, jó az időszak erre is.

SKORPIÓ
Munkájuk pozitívan alakul, ha rendezik
munkatársaikkal a félreértéseket. Legyenek
újra kreatívak, pontosak a munkában. Családjukkal töltsenek több értékes időt, hiszen ők
mindenben támogatják önöket.

HALAK
Megérzéseik most kitűnően működnek.
Hallgassanak rá, és azok szerint cselekedjenek.
Ne idegeskedjenek sokat, mert a gyomruk bánja.
Lazítsanak, utazzanak el, ha tudnak, és élvezzék
a párjukkal töltött időt.

NYÁRON SE HAGYJA ÉRTÉKEIT ÔRIZETLENÜL!

Komplett riasztórendszer

otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222
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Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8 órakor nyit. Hétfőtől
szerdáig 16 órakor, csütörtökön 17 órakor, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár. Tel.:
96/505-051. Fax: 96/505099.
ETO Park Az Információs
Pont hétfőtől péntekig 9–17
óráig tart nyitva. Tel.:
96/815-905.
PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelentés: 96/311-753.
Közterületi hibabejelentés a
06-80/204-086-os ingyenes zöld számon. Ügyfélszolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30 és
13.30 között.

