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A hit szabad
emberi döntésen
alapulhat

Ha nincs erkölcsi tartás, a korrumpál-
hatóság csak a felkínált összeg nagy-
ságától függ – vallja dr. Rédly Elemér,
a szabadhegyi egyházközség plébá-
nosa, aki eletre hívta az Összefogás az
államadósság ellen nevű alapot. A
Győri Hittudományi Főiskola tanára
arról is beszél lapunknak: már a bör-
tönben megpróbálta megérteni a vi-
lágról másképp gondolkodókat. Meg-
győződése szerint a hit csak szabad
emberi döntésen alapulhat.  Rédly Ele-
mér arról is véleményt formál, kik sze-
retnek adakozni Magyarországon. 

6–7. oldal

Kocsis Róbert
a világ legszebb
helyén evez 

Itt született, Szigetben nőtt fel, s
imádja Győrt. Mindent megtalál ben -
ne, ami egy nagyvárosi ember életé -
ben fontos szerepet játszik: a színes
kultúrát, a színvonalas oktatást, a vál-
lalkozásához is előnyös gazdasági kör-
nyezetet, s a sportot, melynek maga
is elkötelezett híve. Kocsis Róbert, a
Security Patent cégvezetője nemrég
jelentette be, hogy 13 millió forinttal
támogat öt győri sikersportágat. Az
egykor versenyszerűen kajak-kenuzó
Kocsis Róbert állítja: az élsporttól
olyan tartást kapott, mely az egész
életét végigkíséri.

4. oldal

Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

12–13. oldal Dr. Takács Róbert győri vezető
ügyész szerint néhány drogfogyasztót elkesere-
dett szülei jelentenek fel.

20–21. oldal Sokan akarnak Győrött mérnökök lenni, s a ta-
nítószak is egyre népszerűbb. Ez derül ki abból a két írásból,
melyek a Széchenyi István Egyetem, valamint a Nyugat-magyar-
országi  Egyetem Apáczai-karának a jelentkezési statisztikáit
elemzik. Valastyán Beáta szakpszichológus pedig a vizsgadrukk-
ról, a vizsgapánikról beszél.

24. oldal Suga Péter, a hónap
séfje leírja olvasóinknak, hogy
miként kell elkészíteni a csontos
báránygerincet vörösbor-emul -
zió val, vajas burgonyakocka- és
szemesbab-toronnyal. 

29. oldal Tokody Tibor játék-
tudása, lelkesedése, küzdőszel-
leme példaértékű a győri zöld–
fehérek csapatában. Sok öröm-
teli percet szerzett a sikerre jog-
gal éhes szurkolóknak.

Találkozásaink
virágos tere
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Megújult
a honlap 
Korszerűbb, átláthatóbb
lett a város honlapja,
ahol több szolgáltatás,
információ kapott he-
lyet. Az új gyor.hu május
27-én indult, amivel a
város nem titkolt célja,
hogy a világhálón bön-
gészők körében is fel-
keltse az érdeklődést
Győr iránt.

– Az új weboldal ter-
vezésénél úgy döntöt-
tünk, szakítunk az ed-
digi hármas felosztással
– nyilatkozta Papp Zsolt,
a honlap szerkesztője. –
Egy részt, mert honla-
punk segítségével még
több embert szeretnénk
megszólítani, másrészt
pedig mert az évek
során annyi információ
gyűlt össze a gyor.hu-n,
amely több alkategóriá -
ba bontva talán az eddi-
gieknél is egyszerűbben
megtalálhatóvá válik.
Így külön aloldalt kapott
például az „Önkormány-
zat”, a „Hí rek”, a „Prog-
ramok”, vagy éppen a
város szlogenjében is
szereplő három téma-

autót vontak ki tavaly a for-
galomból Győrben, mert
több mint egy éve nem fi-
zették meg utánuk a gép-
járműadót. A számítások
szerint egyébként 5.500-
an mintegy 150 millió fo-
rinttal tartoznak a megye-
székhelyen.

FOGYUNK Felgyorsult
a népességfogyás a
Nyugat-Dunántúlon:
míg a tavalyi év első ne-
gyedévében 2.182-en,
addig az idei év hasonló
időszakában 1809-en
születtek. Ez a régiók
adatait tekintve a legna-
gyobb különbség. A ha-
lálozások száma ugyan-
akkor csak kismérték-
ben emelkedett: 3.399-
ről 3.406-ra. 

PÁLYÁZATOK A követ-
kező hetekben pályáza-
tot ír ki a regionális fej-
lesztési ügynökség te-
lephelyfejlesztésre. A
vállalkozások 10 és 100
millió forint között pá-
lyázhatnak – derült ki az
RFT győri ülése után.

STATISZTÁK Közel
ezren jelentkeztek sta-
tisztának az Árpa Attila
nevéhez köthető, A mag-
kereskedőnő című film-
hez. A romantikus törté-
netet a győri belvárosban
forgatják június elején.

HENDE CSABA
A Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes által feb-
ruár végén kezdeménye-
zett Szent István-tervről
tartott fórumot a győri
városházán Hende
Csaba honvédelmi mi-
nisztter, aki ország- és
nemzetépítő program-
nak nevezte a  tervet.

600 7700 munkanélkülit tartottak nyilván április végéig
Győrött. Városunkban és térségében közel ezer
fővel csökkent a regisztrált álláskeresők száma
a márciusi adatokhoz képest. A megyeszékhe-
lyen mintegy 800 álláshelyet hirdettek meg, a
megyében kétezret.

kör, az „Egész  ség”, a
„Kultúra” és az „Innová-
ció”. Oldalunkon külön
felületet kínálunk a
„győrkőcöknek”, köny-
nyen elérhető E-köz-
igazgatási oldalunk, és
természetesen a turis-
ták számára is bőséges
információt kínálunk, to-
vábbra is öt nyelven.  A
honlap szerkesztője
hozzátette, a „Kedven-
cek” funkcióval az ol-
vasó összeválogathatja
magának az általa hasz-
nosnak tartott cikkeket,
cikkcsoportokat, így
azokat később keresgé-
lés nélkül tudja bön-
gészni. A tartalmak mel-
letti „Hozzáadás a ked-
vencekhez” alkalmazás-
sal létrehozhatja a „sa -
ját” aloldalát a gyor.hu-n
belül. Az így kiválasztott
információkat a későbbi-
ekben a főoldalról elér-
hető „Kedvencek” ikon ra
kattintva érhetjük el.

Ha marosan elkészül
a gyor.hu mo bil ké szü -
lék  re optimalizált válto-
zata is. 

KÖZGYŰLÉS. A képviselők arról
döntöttek, hogy Forgács Péter lesz
a Győri Nemzeti Színház igazgatója.
Az oktatási intézmények élére fő-
igazgatókat bíztak meg. Ezen a
napon mutatták be a város meg-
újult honlapját is (gyor.hu).

SZERETET Megkezdődtek a Sze-
retet-napok győri rendezvényei.

FOCI A Gyirmót hazai pályán gól nél-
küli döntetlent játszott a Ferencváros
B csapatával. Az ETO B csapata
három góllal kikapott a Pécstől.  

KÁPTALANDOMB Folytatódott
a gasztronómiai és művészeti fesz-
tivál. A kovásznai gyerekek műsor-
ral mondtak köszönetet a támoga-
tásért. 

NAGYTÉRSÉG Kiszivárgott a kor-
mány Semmelweis-terve, annyi biz-
tos, hogy Győr nagytérségi kórház-
ként központi szerepet kap, valószí-
nűleg – bizonyos feladatok tekinte-
tében – ide tartozik majd Veszprém,
Vas, Zala, valamint Somogy megye
egy kis része is. 

FAUSTMANN A kormány első
évét értékelő konferencián Thomas
Faustmann, a győri Audi Hungaria
Motor Kft. ügyvezetésének elnöke
dicsérte a kabinet teljesítményét.
Orbán Viktor miniszterelnök erre
utalva úgy fogalmazott: turbódízel
befecskendezésre van szükség a
kormány munkájában is. 

KÓRHÁZ Aláírták a Petz Aladár-
kórház 11,2 milliárd forintos fejlesz-
tési szerződését. 

AUDI Elhárul a jogi akadály az
Audi győri bővítése elől. A bíróság-
hoz forduló környezetvédelmi szer-
vezet visszavonta kereseti kérel-
mét. Közben a rendőrség bejelen-
tette: az érintett szervezet vezetője
ellen vesztegetés miatt eljárás in-
dult, információink szerint az Audi-
ügy miatt. 

MUNKÁLATOK Megkezdték a
győri kórház új szárnyának építését.
A műszaki átadás időpontja 2012.
december. A kórház környékén az
építés miatt közlekedési, parkolási
gondok várhatók. 

NAPRÓL NAPRA
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„Álmodtam egy világot
magamnak, itt állok a
kapui előtt!” – énekelte-
zúgta tízezernél is több
győri három évvel ez-
előtt, amikor az Edda szu-
perkoncertjével megkez-
dődött a Négy Évszak
Fesztivál nyári program-
sorozata. Ott akkor,
együtt arról álmodtunk,
hogy Győr 2006-tól meg-
indult, látványos fejlő-
dése egy új sikertörténet
kezdete lesz. És bíztunk
abban, hogy mi, akik itt
élünk 130 ezren, átléphe-
tünk egy kapun, amely
teret nyit az innováció, a
gazdasági, oktatási és kul-
turális fejlődés, az ered-
ményes városrehabilitá-
ció irányába. Ma látnunk
kell: azt az utat járjuk,
amit akkoriban elképzel-
tünk. 

Csodaszép a tavaszi-
nyári, virágokba öltözött,
felújított Széchenyi tér.
Reményeink szerint
ilyen lesz a Dunakapu tér
is. Együtt a kettő, a város
kirakata, impozáns közös-
ségi, találkozási helye, ék-
szerdoboza. Híd köti
össze Szigetet Révfaluval.
Fényeivel, mint valami
tündöklő nyílvessző, úgy
ível át a Mosoni-Duna fe-
lett. Végre elkészült, köz-
lekedhetünk rajta, köny-
nyebbé, komfortosabbá
teszi a győriek életét. De
nemcsak a város épül,
hanem a gazdasága is.
Több ezer új munkahely
van születőben. Audi-fej-
lesztés, az ipari park bő-
vülése, erősödő kis- és kö-
zépvállalkozások. A duá-
lis szakképzés beindítása,
a hiányszakmák támoga-
tása, az egyedülálló ösz-
töndíjrendszer minta-
ként állítható győri törek-
vések. A város újra él, lé-
legzik, pozíciói erősek. 

Hogy mit jelent a Győr
Plusz? Nem mást, mint a
valóságot. Hiszen Győr
ma már jóval több, mint
amennyit korábban bárki
is láthatott belőle. A Győr
Plusz, a város új médiája
az új Győr hírnöke. Azé a
Győré, amely az elmúlt
években végérvényesen
ablakot nyitott Európára.
Amelyet méltán emleget-
nek Magyarország motor-
jának, az új lehetőségek
városának. 

A jövő Győrben épül.
Győré a jövő. 

Bakács László 

Győré a jövő

A kisalföldi megyeszékhelyen kilenc éve
rendezik meg a Szeretet-napokat,
amely nek célja Böjte Csa ba ferences
rendi szerzetes erdélyi gyermekmentő
tevékenységének a támogatása. Az el-
múlt években közel 40 millió forint gyűlt
össze, amelyből a székelyföldi árvahá-
zak felújítására, tetőfedésre, a belső be-
rendezések megvásárlására futotta.   

Az idén a kovásznai gyermekeknek
gyűjtöttek a győriek. A kovásznai gyer-
mekcsoport is fellépett a győri bazilika
mellett felállított színpadon. A 18 fiatal
győri családoknál tölt néhány napot, és
ismerkedik a várossal, a térséggel.   

– Körülnézek a téren, és azt látom,
hogy mindenki nekünk segít – mondta
a 13 éves kovásznai Jonica Xénia.

– A barátság, az összetartozás, az
a legfantasztikusabb érzés – foglalta
össze a Szeretet-napok lényegét a gyir-
móti Szalay Lajos. 

A diákok fogadását idén némiképp
megnehezítette, hogy szigorúbbá vál-

JÁRÁSOK A fél éve működő kormányablakok működését értékelte Szabó
Erika, területi közigazgatásért felelős államtitkár Győrben. A politikus bejelen-
tette, 2013-tól az ország történelmi hagyományainak megfelelően ismét beve-
zetik a járásokat, a városok és a megyék közötti közigazgatási egységeket.

A város képviselő-testü-
lete megszavazta a közok-
tatási rendszer átalakítá-
sáról szóló tervezetet, így
a jelenleg működő 29 kü-
lönálló intézmény helyett
hat főigazgatóság alá
szervezik az általános is-
kolákat és az óvodákat. A
főigazgatóságok augusz-
tus elsejétől állnak fel, és
egyelőre megbízott fő-
igazgatók irányítják őket.

A közoktatási rend-
szer ilyen módú átalakí-
tása nem integrációt je-
lent, hanem közös igaz-
gatású közoktatási intéz-
mények létrehozását. Az
egyes iskolák és óvodák
egyenrangúak lesznek,
megőrzik szakmai önál-
lóságukat, a gazdasági

Megbízott
főigazgatók

ügyekben viszont meg-
szűnik a függetlenségük.
Amíg a főigazgatói pályá-
zatot ki nem írják, illetve
arról döntés nem szüle-
tik, addig megbízott fő-
igazgatók vezetik a köz-
oktatási főigazgatóságo-
kat. Az adyvárosit Csen-
geri Mária, a gyárváros-
szabadhegyit Módosné
Major Katalin, a kertváro-
sit Kotrics Andrea, a mar-
calvárosit Szegediné
Bozzay Katalin, a város-
központit Papp Gyöngyi,
a nádorvárosit Szalai Fe-
renc irányítja várhatóan
ősz közepéig, október-
ben döntenek ugyanis a
főigazgatói pályázatok-
ról. A végleges struktúra
év végére állhat fel.

Kovásznai árva gyerekeknek
gyűjtöttek a győriek

tak a gyerekek külföldi utazási feltételei
Romániában.  

„A gyermekek csak úgy hagyhatják
el az országot, hogy az útlevél készíté-
séhez mindkét szülőnek a közjegyző
előtti, írásos beleegyezése szükséges.
Mivel ezek a gyermekek általában hát-
rányos helyzetű családokból származ-
nak, sokszor még az édesanyának a
megkeresése is gondot jelent” – tud-

tuk meg J. Kovács Andreától, a győri
egyházmegye sajtóreferensétől.  

A püspökség győri vállalkozók, ét-
termek bevonásával szervezett gaszt-
ronómiai fesztivált, ahol az ételekért fi-
zetett összeg a jótékonysági célt szol-
gálta. Az asztalokra kerülő finomságo-
kat több közéleti ember kínálta, többek
között Borkai Zsolt győri polgármester.  

– A győriek meglátogatják ezeket a
gyerekeket, többen elmentek hozzájuk,
segítettek, úgyhogy egy szorosabb
kapcsolat alakult ki a székelyföldi gye-
rekek és a győriek között” – mondta dr.
Pápai Lajos győri megyés püspök.  

A dévai ferences misszió vezetője
szerint a felajánlások mellett a határon
túli és az anyaországi fiatalok közötti
kapcsolatépítés a legfontosabb.   

– Személyes kapcsolatok születnek,
és azok a hajszálerek, amelyeket Tria-
non elvágott, valahogy helyreállnak –
vélekedett Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes.  

A fiatalok
családoknál
töltöttek néhány
napot
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– Itt születtem, Szigetben nőt-
tem fel, és azért imádom Győrt,
mert élhető város. Ezt szó sze-
rint így érzem, és értem: meg-
van minden, ami egy nagyvá-
rosi embernek kell, akár a kul-
túra, az oktatás, a sport, akár az
üzleti lehetőségek területén, de
nincs rossz érzést keltő tömeg,
nincsenek kígyózó közlekedési
dugók. Ugyanakkor vannak fo-
lyóink, a közelben erdő, karnyúj-
tásnyira a győrújbaráti dombok.
Nyüzsgés és nyugalom egy-
szerre – mutat rá Kocsis Ró-
bert, hogy miért nem költözne
el soha Győrből. A Security Pa-
tent 46 éves ügyvezető igazga-
tója tehetséges családból szár-
mazik: nővére Kocsis Rozi,
Blattner-díjas bábművész, a
Vaskakas Bábszínház vezetője,
húga, Kocsis Enikő pedig Ha-
rangozó-díjas táncművész. Ő
maga jelenlegi pályája előtt a
sportban jeleskedett, különö-
sen a kajak-kenuban emelke-
dett ki. 

– Ha újra kellene kezde-
nem, ma is ezt a rendkívül ke-
mény, de gyönyörű sportot vá-
lasztanám – ad leckét egy-

Kocsis Róbert reggelente
a világ legszebb helyén evez 

A Rábán
kajakozva 
rendre elbű-
völi a Radó-
sziget és
a püspökvár
látványa.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

szerre hűségből és kitartás-
ból a 2000-ben még 200 mil-
lió forint éves forgalmú va-
gyonvédelmi cégből mára 4
milliárdos forgalommal bíró
csoportot létrehozó üzletem-
ber, aki biztos benne, hogy
testvérei és saját sikereit nem-
csak a családi háttér, hanem a
város is meghatározta.  

– Győrben, a folyók városá-
ban kezdtem el kenuzni, az
élsport olyan tartást adott
nekem, amit a való életben és a
vállalkozásban is tudok hasz-
nálni. A nővérem a Révaiban
végzett, ami az ország egyik
legjobb iskolája. A húgom itt ta-
nult meg táncolni. Győr mind-
hármunknak megadta az ala-
pokat a sikeres élethez.

Persze az alapokon túl
több is kell egy vállalkozás fel-
emelkedéséhez, például lehe-
tőségek.

– Most, hogy országosan is
terjeszkedünk, kezdem igazán
felfogni, mennyire kedvező
gazdasági környezet van Győr-
ben. Miskolcon vagy Zalaeger-
szegen – ahol irodákat hoz-
tunk létre – szintén van ipar,
sőt, előbbiben egyetem is,
mégis kedvezőtlenebb az üz-
leti klíma. Ki kell emelnem az
Audit is, ami európai munka-
kultúrát hozott a városba – ér-

tékeli a Patent-csoport szá-
mára is fontos adottságokat a
munkahelyi stresszt saját be-
vallása szerint csak a reggeli –
testet és lelket egyaránt felfris-
sítő – sportnak köszönhetően
jól tűrő cégvezető.

– Barátaimmal hetente leg-
alább háromszor járunk futni az
ébredező Püspökerdőbe, majd
evezünk az első napsugaraktól
csillogó Mosoni-Dunán, illetve
a Rábán. Amikor odaérünk a

Radó-sziget mellé, és elénk
tárul a Klastrom hotel, a Rába-
kettős híd, a sziget és a Püs-
pökvár, akkor a srácok már
előre mondják: tudjuk, ez a
világ legszebb helye! Mindig el-
mondom nekik, hogy sok or-
szágban jártam már, de Győr
ezen részére nagyon büszkék
lehetünk. Gondoljunk csak
bele, hogy a Káptalandombon
mennyi érték van: a székesegy-
ház a Könnyező Madonnával, a
Szent László-herma, a Borsos
Miklós-kiállítás, az egyházme-
gyei kincstár. Annyi csoda van
itt, hogy máshol egy egész vá-
rosban nem mutatnak be ennyi
mindent. Talán kevesen tudják,
hogy van egy Mátyás király ko-
rabeli Corvinánk is.

Kocsis Róbertnek azonban
nem csak a történelmi emlé-
keink fontosak. Családjával
rendszeres látogatója a Vaska-
kas Bábszínháznak, a Nemzeti
Színháznak, a Győri Balettnak
és a filharmonikusok koncert-
jeinek is.

– Új élet indult el a filharmo-
nikusoknál, ami nekem nagyon
szimpatikus. Régebben nehe-
zebben ültem be egy komolyze-
nei előadásra, a győri zenészek
azonban olyan élményt adnak,
hogy kezdek odaszokni a Rich-
ter Terembe. 

Kocsis Róbert cégve-
zetőként arra is
ügyel, hogy visszaad-
jon valamit abból,
amit a várostól, a kö-
zösségtől kapott. A
Security Patent veze-
tője a közelmúltban
jelentette be, hogy
összesen 13 millió fo-
rinttal támogatnak
öt győri siker -
sportágat (Grabo -
plast Győri Vízisport
Egyesület, Patent
Győri Lövészklub, Pa-
tent Gladiátor Box
Club, Rába ETO Fut-
sal Club,  Audi ETO
KC). A támogatást fő-
ként az utánpótlás
nevelésére költhetik
a klubok.

Lépésről
lépésre

Kocsis Róbert végig-
ment a ranglétrán,
amíg a Security Pa-
tent első embere
lett. Fiatal élsporto-
lóként diszkókban
kidobóként keresett
mellékjövedelmet,
hiszen a kajak-kenu
soha nem tartozott
a jól megfizetett
sportok közé. Az
aktív kajakosévek
után 1990-ben elfo-
góként kezdett el
dolgozni az akkor in-
duló cégnél. Öt éven
át sietett járőrautó-
val a helyszínre, ha
valahol bejelzett a
riasztó. Ezután disz-
pécser, majd szolgá-
latvezénylő lett, és ő
irányította a vállal-
kozás első termelő
gyáras őrzését is. A
security üzletág ve-
zetőjeként érte az
ezredforduló, ami-
kor az alkalmazot-
tak átvették a céget,
ő pedig 36 évesen
ügyvezető igazgató
lett.  Közben elvé-
gezte a testnevelési
és a közgazdasági
egyetemet is.

Visszaadni
valamit
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„Ha szerettek, én végig tudom csi-
nálni” – akár ezt a mondatot is in-
tézhette volna a végső döntést
meghozó képviselő-testülethez
Eperjes Károly, de csakúgy, mint
vetélytársa, ő sem kért szót, így az
idézett kinyilatkoztatás megmarad
a Kossuth-díjas színész egykori
szerepének. A Bereményi Géza ren-
dezte, 1993-as, A turné című film-
ben egy nyári haknira induló társu-
latban a Húzónevet alakító, jellegze-
tes modorú művész mondhatjuk,
hasonló minőségében szállt ringbe
a győri nemzeti direktori posztjáért.
És bár szeretetben nem volt hiány,
hiszen a közgyűlés szünetében
több képviselőtől is hallani lehetett,
mennyire zseniális színésznek tart-
ják Eperjest, végül 22–0 arányban
úgy gondolták, a győri színház ve-
zetésére alkalmasabb a tizedik éve
a Rába-parti teátrumban játszó For-
gács Péter.

A szavazás végeredménye nem
okozott nagy meglepetést, hiszen
már egy héttel korábban kiszivár-
gott, hogy az önkormányzat kulturá-
lis bizottsága a szakmai meghallga-
tást végző grémium döntését tulaj-
donképpen megerősítve, Forgács
megválasztását javasolja a képvi-
selő-testületnek. A másik pályázatot
pedig formai okok miatt – nem tar-

talmazott pontos fizetési kérelmet –
kizárta volna a bizottság. Eperjes
akkor sajtóközleményben állt ki –
ahogy fogalmazott – a becsületéért,
vitatta az elbírálás ará nyát, pályáza-
tát pedig szakértőre hivatkozva, for-
mailag hibátlannak minősítette.
Végül a pályázat kizárásáról nem is
szavaztak a képviselők.

Az eredményhirdetés után a
városházát viharos sebességgel
elhagyó, nem is olyan rég még az
Indul a bakterház főszerepét ven-
dégként a győri teátrumban játszó
művész ezután egy lapinterjúban
élesen kritizálta a város közgyűlé-
sét. Borkai Zsolt polgármester
erre úgy reagált: szabályos, de-
mokratikus, törvényes pályázaton
vagyunk túl. A Magyar Teátrumi
Társaság ugyanakkor bírálta az el-
járást. Vidnyánszky Attila, a társa-
ság elnöke az MTI-nek azt mond -
ta, szakszerűtlen és vitatható,

hogy miután delegáltjuk, Ober -
frank Pál, a veszprémi színház
igazgatója érintettsége okán (test-
vére, Oberfrank Péter részt vett
Eperjes Károly pályázatának elké-
szítésében) lemondott a szakmai
bizottságban betöltött tagságáról,
az Előadóművészeti Tanács nem
kért fel újabb személyt a bírálóbi-
zottságba. Vidnyánszky egyúttal
kérte a tanács működésének fel-
függesztését is. 

A győri nemzetiben ugyanakkor
örülnek a döntésnek. A színház
egyik vezető művésze, Ungvári Ist-
ván lapunknak úgy fogalmazott, az
elmúlt években sokan megfordul-
tak az igazgatói irodában, ami nem
tett jót az intézmény működésének.
Rámutatott, most végre a nyugodt
munkára lehet fektetni a hangsúlyt.

Két férfi, egy eset:
Forgács Péter a direktor

Elfáradtam, iszonyúan elfá-
radtam, nagyon sokáig tar-
tott ez a huzavona – nyilat-
kozta lapunknak követle-
nül a közgyűlési döntés
után Forgács Péter.  Az új
igazgató hozzátette, nyo-
mást jelentett Eperjes Ká-
roly indulása, hiszen egy te-
hetséges, nagy művészről
van szó. „Kicsit elkesered-
tem, mert senki nem pá-
lyázta meg a színházat,
csak ő, és ez azért sejtetett
valamit.  A  szakmában el-
terjedt – Budapesten is –,
hogy én már régóta vagyok
itt, jól ismerem a színházat,
vezettem is – akkor miért
pályázzanak mások? Ő úgy
gondolta, hogy mégis indul,
ettől egy kicsit tartottam.”
A színész-rendező rámuta-
tott, az egyhangúlag rá
adott 22 képviselői voks
magáért beszél, ahogy a
szakmai bizottság is egyér-
telmű döntést hozott: ott
7–1 volt az arány. „Azt hi-
szem, a szakmaiság győ-
zött. Jól ismerem a társula-
tot, szeretjük egymást, és
sokat dolgoztunk együtt,
hiszen voltam már megbí-
zott igazgató – most már
kétszer is. Ismerem a győri
közönség ízlését is, és
nekem ez a fontos.” For-
gács Péter lapunk kérdé-
sére megjegyezte, személyi
változtatásokra nem ké-
szül, de a műsorterv színe-
sebb lesz, mint elődje ide-
jén. Ezzel kapcsolatban ki -
emelte az angolszász musi-
calirodalmat. „Valaki ezt
szereti, valaki azt szereti.
Minden igazgatónak van
egy profilja, egy ízlésvilága,
a kérdés, hogy ez találkozik-e
a nézőkével. Nekem az a
célom, hogy estéről estére
megteljen a nézőtér. Egy vi-
déki városban mindenevő-
nek kell lenni, és jó minő-
ségben kell játszani. A Kis-
faludy-terem lesz majd al-
kalmas rétegdarabok be-
mutatására. Ott lehet egy
kicsit kísérletezgetni.” 

Az elmúlt években több
mint 2.500 bérletes pártolt
el a színháztól (10 ezerről
mintegy 7.400-ra csökkent a
számuk), ami 35 millió fo-
rint bevételkiesést jelent. Az
új direktor szerint ezt nem
lehet egy év alatt visszahoz -
ni, de a cél, hogy ez minél
előbb megtörténjen. Hozzá-
tette, már látszik, hogy a kö-
zelmúltban bemutatott mű-
sorterve tetszik a közönség-
nek, hiszen nagyon sokan
akarnak bérletet venni. 

Visszahozná
a bérleteseket

Forgács Péter:
Ismerem a
győri közönség
ízlését is,
és nekem
ez a fontos.

Nem kapott szerepet

Az elkövetkező öt évben Forgács Péter irányítja a Győri
Nemzeti Színházat, miután a város közgyűlése múlt pénteken
egyhangúlag őt választotta Eperjes Károly színművésszel, a
veszprémi teátrum művészeti igazgatójával szemben. 

Külön utakon
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Mi indította el önben, hogy életre hívja az
„Összefogás az államadósság ellen” alapot?

Magamtól talán sose jutott volna eszembe, a Gond-
viselés művének tartom. Hallottam a miniszterelnök úr
évértékelő beszédét, amelyben kiemelte, hogy az ország
legnagyobb problémája az államadósság. A Nézőpont
Intézet ezután felmérést készített arról, hogy hányan len-
nének hajlandók a saját pénzükből áldozni a hiteltartozás
csökkentésére. Az egyik internetes honlap baloldali
kommentátoránál azt olvastam ezzel kapcsolatban: bo-
londok leszünk fizetni! Ez  a hozzáállás váltotta ki belőlem
a reakciót: igenis fizetni kell, hiszen rólunk van szó!

Hisz az alapban? A magyarokra inkább a
széthúzás jellemző, mintsem az összefogás?

Én abban hiszek, amit tapasztalok, hogy a sze-
gény emberek kezdenek adakozni, a jómódúak
pedig elszégyellik magukat, és ők is adnak. A közel-
múltban részt vettem a Széchenyi Klub rendezvé-
nyén, ahol több vállalkozó is bejelentette, hogy saját
magukat, illetve családjukat meg fogják váltani fe-
jenként két-két millió forinttal. Vannak nagylelkű em-
berek. Ugyanakkor csodálkozom azon, hogy mennyi
tájékozatlanság, félretájékoztatás, rosszindulat nyi-
latkozik meg ebben az ügyben. Például hogy miért
nem adtam a pénzemet éhező gyerekeknek? Hát
nekem közölnöm kell, hogy hova adok pénzt? Nekem
nyilvánosságra kellett volna hoznom, hogy az éhező
gyerekeknek mennyit küldtem? 

Több internetes fórumon olvashatók ha-
sonló hozzászólások. Meg olyanok, hogy
honnan van az egyháznak pénze? Az állam
tartja el?

A szabadhegyi egyházközség anyagilag független,
valamennyi költségünket a hívek önkéntes adomá -
nyaiból tudjuk fedezni. Ebből tartjuk el a plébániát, ahol
nekem a szolgálati lakásom van. Kapok plébánosi fize-
tést, ami úgy van megszabva, hogy figyelembe veszi a
szolgálati lakásomat. A plébánosi fizetésemet egyéb-
ként egy az egyben felveszem, és adományként vissza-
adom az egyházközségnek, ugyanis tanítok a hittudo-
mányi főiskolán, és nem akarom azt hallani, hogy a plé-
bánia tartja el a főiskolai tanárt. PhD fokozatom van,
tisztes óradíjat kapok, ami után szabályosan adózom.
A maradék jövedelmemet tudom összerakni, és tudok
belőle különböző célokat támogatni. 

Akkor ön egy jó példa. Mit gondol, mi lehet
annak az oka, hogy az emberek egy hangadó
részében ilyen kép alakult ki az egyházról, il-
letve a papságról?

„A történelemben nincs még egy
esemény, ami annyira bizonyított
lenne, mint Jézus feltámadása”–
utal a katolikus egyház és saját
hite alapjainak megingathatatlan-
ságára a 76 éves Rédly Elemér sza-
badhegyi plébános, aki a közel-
múltban azzal hívta fel magára a
figyelmet, hogy alapot hozott
létre az államadósság csökkenté-
sére. Az egymillió forintos felaján-
lásának ötletét a Gondviselés mű-
vének tartó kanonok ötödikként
született egy hatgyermekes, ke-
resztény családba. Tízévesen egy
pincében élte végig Budapest ost-
romát, ekkor kezdett érlelődni
benne a gondolat, hogy egyházi
pályára lép. „A héten egyszer volt
szentmise. Amikor a pap az egyik
nap nem jött el, arra gondoltam,
ha én pap lennék, nem maradna
el mise.” 1958-ban szentelték fel,
majd rá három évre szervezkedés-
ben való részvétel vádjával letar-
tóztatták. A gyűjtőfogházból két
évvel később közkegyelemmel
szabadult. „Voltak nehéz órák,
mert ahhoz azért értettek, hogy
hogyan kell pszichológiailag meg-
gyötörni az embert. De egyébként
derűsen éltem meg a börtönt.
Soha életemben olyan nyugodt
nem lehettem, hogy Isten akarata
szerint élek, hiszen nem tudtam
mást csinálni, mint amit paran-
csolt.” Szabadulása után papi szol-
gálatot teljesített Gyömörén, Csor-
nán, a győri Kármelhegyi Boldog-
asszony lelkészségen és Vértessző-
lősön. Volt soproni városplébános,
a Papnevelő Intézet rektora, a
Győri Hittudományi Főiskola tan-
székvezető tanára. 2004 óta Győr-
Szabadhegy plébánosa, és to-
vábbra is tanít a hittudományi fő-
iskolán. Az interneten egyházköz-
sége honlapját saját maga szer-
kesztő plébánosnak minden köz -
életi kérdésről van véleménye, a
papi nőtlenséggel kapcsolatos két-
kedéseket pedig azzal az egyszerű
hasonlattal hárítja el: „annak az
embernek, aki nem dohányos,
nem okoz problémát, hogy ne
gyújtson rá.”

SZERZŐ: WURMBRANDT ANDRÁS
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER

„Ha nincs erkölcsi tartás,
a korrumpálhatóság
csak a felkínált összeg
nagyságától függ”

A hit csak
szabad emberi
döntésen
alapulhat

Dr. Rédly Elemér
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sen alapulhat, de felkínáljuk az értékeinket, és sze-
retnénk azokat megvédeni.

Az egyházzal kapcsolatban divatos téma
az is: ki volt ügynök és ki nem? Ön olvasta az
önről készült jelentéseket?

Igen, és állítom, hogy sem erkölcsi, sem anyagi
visszaéléssel nem tudtak vádolni. Csak leírták, hogy
miről mi a véleményem. Ezzel kapcsolatban azt szok-
tuk mondani egymás közt: Magyarországon még a bi-
linek is füle van. Nem tudtak semmi terhelőt írni rólam.
Egyébként bent a börtönben a zárkatársam is be volt
építve, ő próbálta folytatni a kihallgatást, miután kijöt-
tem a nyomozótól. Ha kérdezett, azt mondtam neki,
pap vagyok, hagyj imádkozni! Néha mégis beszélget-

tünk, egy példa: találtak egy gépelt írást a fatimai jö-
vendölésről, amely arról szólt, hogy egy nagy kelet-eu-
rópai ország megtér. Azt mondja nekem a kihallgatá-
son a nyomozó, hogy ez szovjetellenes izgatás. Erre
mondom neki, hogy nem az. Azt mondja, de az, majd
erről később beszélünk. Visszaküldött a zárkába, ahol
a társamnak folytattam: képzeld, micsoda marhaság,
1917 nyarán volt a jövendölés, és csak rá októberben
a nagy szocialista forradalom, akkor hogy lehet ez a
jövendölés szovjetellenes izgatás? Kinevettem a nyo-
mozót. Másnap a zárkatársam nyilván elmondta ezt
neki, és a kihallgató tiszt leszállt a témáról. A ma már
olvasható dokumentumokból tudom azt is, amit a
börtönben csak sejtettem, hogy a püspökségen volt
elrejtve a lehallgató készülék. A kihallgatásomkor
ugyanis olyan részletes pontossággal idézték az egy-
házi elöljáróm és a köztem zajló beszélgetéseket, hogy
arra sem én, sem az agyér-elmeszesedésben szen-
vedő püspök nem emlékezhetett.

Ötven évvel később megkapta a Hit paj-
zsa-díjat. Ez elégtétel?

Ez tulajdonképpen egy utólagos elismerés, amire
azt szoktam mondani, hogy én tényleg voltam bör-
tönben, és gyötörtek is, de sokkal többen sokkal töb-
bet szenvedtek, csak nem élték túl. Ma már csak na-
gyon kevesen vagyunk. 

A  pajzs a védelmet szolgálja, napjainkban
is kell a hitet védeni?

Kell, napjainkban éppúgy, mint a zivataros év-
századokban. Az áteredő bűn következtében az
ember természete megsérült, értelmünk elhomá-
lyosult, reklámokkal becsaphatók vagyunk – józan
eszünk ellenére –, akaratunkkal elcsábíthatók va-
gyunk, képesek vagyunk megalkudni és olyasmit
tenni, amit tiszta szívből nem tennénk. Ezt min-
dennap megtapasztaljuk. Az emberek csak tuda-
tos önneveléssel tudnak ezen változtatni, ehhez
pedig olyan motiváció kell, ami több, mint az
anyagi érdek. Ha nincs igazi erkölcsi tartás, akkor
a korrumpálhatóság csak a felkínált összeg nagy-
ságától függ. 

Egész életében végigkísérte a Gondviselés?
Vallom, hogy engem Isten vezet. A börtönt is a

Gondviselés művének tartom. Egy katolikus isko-
lába járó, keresztény családban felnövő gyerek nem
kerül kapcsolatba más emberekkel, csak a hozzá
hasonlókkal. Börtönbe kerülve olyan zárkatársaim
voltak, akikkel az életben nem találkoztam volna.
Megtanultam a hitemről úgy beszélni, hogy nem
hívő emberek is megértsenek. Megpróbálom meg-
érteni a másképp gondolkodókat. Ma is, ha bárki
jön hozzám, lélekben felmérem, hogy hol áll a hit-
fejlődésében, és arról beszélek neki, ami számára a
következő lépés lehet. 

Egy ötvenéves ateista propaganda, ami a rend-
szerváltozással nem szűnt meg, mert a magukat li-
berálisnak valló emberek ugyanolyan egyházellenes
politikát folytatnak. Tessék megnézni Nyugat-Euró-
pát, Franciaországban például papi ruhában hivata-
los helyre nem mehetek be. Megtiltják, hogy az ápo-
lónőknek kereszt legyen a nyakában, és ha a nővér
imádkozni akar a beteggel, feljelentik. Ez a szabad-
elvűség? Ugyanakkor nekem el kell fogadnom azt,
amit én erkölcstelennek tartok? Ha ez ellen tiltako-
zom, akkor türelmetlen vagyok? Teológiai tanárként
jogom van megfogalmazni, hogy egyházunk ezekről
a kérdésekről mit tanít. Senkit sem akarunk hitre
kényszeríteni, mert a hit csak szabad emberi dönté-

Én tényleg voltam börtönben,
és gyötörtek is, de sokkal többen
sokkal többet szenvedtek



KULTÚRA  TÁNC, KÖNYV, GYŐRI NYÁR

8 / + / 2011. június 3.

Az idén június 23-tól 27-ig újra táncol
az egész város! A magyar tánctársada-
lom is egyértelműen kinyilatkoztatta,
hogy a tánc fővárosa nyaranta Győr.
Páros évben táncfesztiválra, páratlan-
ban immár harmadik alkalommal a
Győri Táncművészeti Biennáléra várják
az érdeklődőket.  

Kiss János balettigazgató a rendez-
vénynek a turizmust élénkítő hatása
kapcsán utal arra: a táncosok, a szín-

Pénteken is folytatódik
az ünnepi könyvhét
gazdag programsoro-
zata. Délután a megyei
könyvtárban Móser
Zoltán Kodály életéről
szóló könyvét mutat-
ják be, délután ötkor
pedig Jókai Anna író-
nővel találkozhatnak
az érdeklődők a Városi
Művészeti Múzeum-
ban. Este hatkor a me-
gyei könyvtárban Ger-
gely Ágnes költő lesz a
vendég. 

A szombati prog-
ramból kiemelkedik
Czigány György Nyolc-
van nyár című könyvé-
nek bemutatója dél-
előtt tizenegykor a Vá-
rosi Művészeti Múze-
umban. Délután há-
romkor pedig Barsi
Ernő Hagyaték – Apáról
fiúra című kötetét is-
merhetik meg a könyv-
barátok a megyei
könyvtárban.  

Az Arany János utcá-
ban vásárral, színpaddal,
emellett számtalan prog-
rammal, könyvbemuta-
tókkal, író-olvasó találko-
zókkal, színházi előadá-
sokkal, koncertekkel vár-
ják az érdeklődőket. Az
ünnepi könyvhetet
egyébként több mint
nyolcvan éve rendezik
meg.  Népszerűsége, si-
kere a kezdetek óta töret-
len ennek a páratlan kul-
turális eseménynek. 

Trunkos Ildikó 

A könyvek
és olvasóik
ünnepe

Szlovák hattyúk,
lengyel kortársak

szerző: trunkos ildikó
fotó: o. jakócs péter, győri balett

házak mellett ilyenkor számtalan tánc-
cal foglalkozó hazai és külföldi szakem-
ber látogat Győrbe. Ennek tudatában
is az a fő cél, hogy elsősorban a város-
nak, a régiónak kínáljanak változatos,
színes programokat, s a rendezvény-
nek híre menjen szerte a világban.  

A fesztivál rangját jelzi, hogy szinte
mindenki szeretne fellépni a biennálén.
Erre természetesen nincs lehetőség,
de a legizgalmasabb produkciók a kö-
zönség elé kerülnek. 

A biennálén a pozsonyi Szlovák
Nemzeti Balett igazi klasszikus elő-
adással, A hattyúk tavával lép szín-
padra, az idei díszvendég  pedig a Poz-
nani Lengyel Táncszínház. Ők egy kor-
társ előadással készülnek. Az ő előadá-
sukat követően adjuk át jelképesen az
EU-elnökségi tisztet. 

A négy fő helyszínen lesznek látha-
tók a produkciók: a Győri Nemzeti Szín-
ház nagyszínpadán, a Kisfaludy-terem-
ben, a színház előtti téren, valamint a
Széchenyi téren. Kísérőprogramként fo-
tókiállításokat láthatunk, valamint a
Rómer Házban táncfilmeket vetítenek.

A Győri Balett a Győri Filharmoni-
kus Zenekarral közösen a nulladik

napon, június 22-én lép színpadra,
Liszt Ferenc születésének 200. évfor-
dulója alkalmából a Magyar Rapszódia
című balettesttel. 

Bemutatkozik a biennálén többek
között a Pécsi Balett, a Szegedi Kor-
társ Balett, az Állami Népi Együttes, az
ExperiDance pedig a Romadélutánt
hozza el Győrbe. 

Páros évben
fesztivál,
páratlanban
biennálé
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A nyolcvanas évek sikercsapatával, az Első Emelet
koncertjével nyit a győri nyár a Dunakapu téren jú-
nius 17-én. A Négy Évszak Fesztivál nyári programjai
idén is színesek, minden korosztály csemegézhet a
kínálatból ízlése szerint.

Az Első Emelet után DJ Dominique hívja a közön-
séget egy éjfélig tartó „Fergeteg Partyra” a nyolcva-
nas, kilencvenes évek slágereivel. Ezután éjszakai
buszjáratok segítik a lakosság hazajutását. A két pro-
dukció között tűzijáték is színesíti a Nyárnyitót – tájé-
koztatott Bolla Péter kabinetfőnök.

Serfőzőné Tóth Andrea kulturális főosztályvezető
a gazdag programból kiemelte: június 23–27. között
rendezik meg a III. Győri Táncművészeti Biennálét, jú-
nius 25–27-én pedig a Szent László-napok hívja idő-
utazásra a győrieket. Június 29-től július 3-ig a Mini
Club Hungary városunkban tartja nemzetközi nagy-
találkozóját, amire várhatóan tíz országból érkeznek
„Mr. Bean autói”.

Idén is lesz Győrkőcfesztivál, immáron negyed-
szerre válik Győr a gyerekek városává július 1–3-án.

A Nyári Zenés Esték a Rába partján sorozat ismét
a víziszínpadra várja a közönséget. Fellép például
Sasvári Sándor a barátaival, a Benkó Dixieland, s
Edvin Marton is.

A Vaskakas Ünnepi Játékok július 14–17-én szin-
tén ezen a helyszínen lesznek, illetve a Széchenyi
téren és a belváros utcáin.

A nyári programsorozatot a bornapok zárják, és
egy megakoncert a városháza előtti téren, melynek
fellépője egyelőre meglepetés.

Kiki, az Első Emelet frontembere és DJ Domini-
que is azt mondta lapunknak: sokszor fellépnek, de
kifejezetten örülnek annak, hogy Győrött ilyen szín-
vonalas rendezvénysorozat részesei lehetnek.

Nagyszabású hadijátékkal emlékezik a
város a napóleoni háborúk egyetlen a
Magyar Királyság területén vívott ütkö-
zetére, a győri csatára. Az 1809-ben
zajlott összecsapás június 11-én eleve-
nedik meg Győr-Kismegyeren, amikor
250 hagyományőrző újrajátssza a tör-
ténelmet. 

1809. június 14-én csapott össze a
francia és a magyar nemesek vezette
sereg Győrnél. A létszám és a hadifel-
szerelés különbsége miatt kezdetektől
fogva nyilvánvaló volt, hogy a franciák
fognak győzni. Az itt elesetteknek állít
emléket a turulszobor.

A hadijátékot ezúttal is a hősök tisz-
teletére rendezik – mondta Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester, Kismegyer
önkormányzati képviselője.

A csata emlékét felidézendő, hagyo-
mányőrzők mutatják be a több mint
200 éve történteket, a harc főbb ese-
ményeit. Az ágyúk zaja, a lovasság ro-
hama és a védők önfeláldozó küz-
delme élő történelemórává varázsolja
a kismegyeri csatateret.

A programok az emlékmű melletti
területen zajlanak, a színpadon szóra-
koztató műsorok színesítik az ese-

Újra összecsapnak
a seregek Kismegyeren
szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

ményt. Délután a Holló együttes zenél,
majd Szabó János játszik tárogatón. A
Pándzsa-patak mentén lesz törté-
nelmi lovasjáték, melynek keretében
a hagyományőrzők a római időkbe,
Nagy Lajos korába és Mátyás rene-
szánsz udvarába kalauzolják el a kö-
zönséget. Ezt követően pedig össze-
csapnak a seregek.

Este Czakóné Plásztán Anett és
Czakó Ádám musical-operett műsor-
ral lép fel, a rendezvényt pedig a Hello
Kids zenekar koncertje zárja.

Fergeteges
partival indul
a győri nyár

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A hadijátékot
a hősök
tiszteletére
rendezik
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KÖLYÖKCENTRUM
www.vidamkolykok.hu

Győr, Jókai u. 1.
20/805-1356 • 96/423-611

• Játszva tanulunk – és tanulva játszunk
• Ügyességet, logikus gondolkodást, 

kreativitást tanulunk

• Tanulásra felkészítő foglalkozás iskolába
készülő kisdiákoknak, kisiskolásoknak

• Nincs teljesítménykényszer
• Megrázkódtatás nélküli óvoda-iskola 

átmenet

Fejezzük be az óvodát, iskolát, 
de ne felejtsük el!

Heti foglalkozásokkal, vakációs AKCIÓ-val
vagy Vakációs ész-edzőtáborban várjuk

egész nyáron a gyerekeket!

Készüljünk az óvodára, 
a közösségi életre!

Vakációs ÉSZ-edzőtábor 
4–7 éveseknek

ÉSZ-KUCKÓ  
1–4 éveseknek

Június az édességek
és finomságok hó-
napja lesz a Galgóczi
Erzsébet Városi Könyv-
tár klubjában. Az első,
kiállítással egybekö-
tött előadáson, június
9-én 17 órától Varga
Gábor cukrászmester
beszél tortákról és sü-
teményekről. 

A Győri Vásár kiskúti nagyszínpadán „kis és
nagy csillagok” várják a közönséget ezen a
hétvégén. A sztárvendég Szíj Melinda lesz.
Szom baton 13 órától a Someday és a No Name Yet
együttes, 17 órától Ganxsta Zolee és a Kartel lép
fel, 18 órától Szíj Melinda koncertje kezdődik. A
tervek szerint Barbara Streisand-slágerekkel, il-
letve saját szerzeményekkel, egy új lemez legjobb
dalaival örvendezteti meg a közönséget. Vasár-
nap 11 órától a Piroska és a Farkas zenés színhá-
zat láthatják a legkisebbek, 14 órakor táncshow,
16 órakor Badár Sándor stand up kabaréműsora
kezdődik. A 17 órakor rajtoló zenés esti program-
ban fellép a Fivérek együttes, a United együttes,
végül a győri Loyd Egylet.  

Szíj Melinda Kiskúton

Hangulatok címmel nyílik tárlat a Kovács Mar-
git Általános Művelődési Központ diákjainak al-
kotásaiból a Napóleon-házban június 10-én, pén-
teken 16 órakor. 

Vizuális Térpolifónia címmel a Xántus-múze-
umban állította ki fény- és kinetikus alkotá-
sait Mengyán András Munkácsy-díjas képző-
művész. A nagyméretű, Megszakított Folytonos-
ság című installáció mellett legújabb képeit és
programozható, háromdimenziós plasztikáit
hozta el. A mágikus hatású és gondolat ébresztő
kiállítás nemzetközi viszonylatban is számos új-
donsággal szolgál. Megtekinthető július 3-ig.

A városi múzeum Csikóca gyermekmű-
helyének következő, szombaton délelőtt
10 órakor kezdődő foglalkozásán indiános
könyvek hősei elevenednek meg. A kis in-
diánok törzsi kalendáriumot is festenek. 

Juniálist és gyermeknapot tartanak holnap,
szombaton a pinnyédi művelődési házban. A
délután három órára meghirdetett megnyitót és
a szigeti óvodások műsorát követően az Arrabona
motoroscsapat felvonulását, majd a Csörgősipka
meseszínház Ludas Matyi előadását nézhetik
meg az érdeklődők. Néptánc, gyermekvetélkedő,
bűvészműsor, modellbemutató és számos sport-
program színesíti a délutánt, amely utcabállal
zárul. A Repeta Gang zenél, Selena hastáncol.

Megkezdtük a negyedik ütemet!
Foglaljon most és költözzön jövôre,
így lesz ideje meglévô ingatlanát

értékesíteni!
A KÉNYELEM! A BIZTONSÁG! 

A TÖRÔDÉS OTTHONA!

ÚJFALU IDÔSEK OTTHONA
LAKÓPARK!

További információ:

MOLNÁR KATALIN
Tel.: +3670/372-0106

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

A révfalui kampusz „E”
épületének „F” előadójá-
ban 14.30-tól dr. Takács
Gábor várja a fiatalokat
„Hogyan gondolkodik a
számítógép? – A mester-
séges intelligencia világa”
című, izgalmasnak ígér-
kező előadásával a jUNIor
Egyetemen. A folyamato-
san digitalizálódó világ-
ban, amikor egyre na-
gyobb teret hódít a virtua-
litás, felértékelődik az in-
formatika szerepe. Már-
már emberi tulajdonság-
gal ruházzuk fel a számí-
tógépeket, amelyek akár
ipari környezetben, akár a
különféle játékok eseté-
ben egyre élethűbben he-
lyettesítik a valós szemé-
lyeket. De tud-e döntést
hozni egy gép? Írhatunk-e
olyan programot, ami
okosabb lesz nálunk? A
jelenkori tudományos és
társadalmi berendezke-
dés határait feszegető
kérdéseket érint majd az
előadó.

Emberi és digitális
géniuszok
Június 8-án zárul a Széchenyi István Egye-
tem tudomány-népszerűsítő rendezvényso-
rozatának harmadik féléve.

Változatlan helyszí-
nen, 17.30-tól a Széche-
nyi Tudományos Est ke-
retében Olsvay Endre
egy kulturális témájú elő-
adással zárja a szemesz-
tert, melynek címe: „Hét
ajtó száz esztendeje –
Nagyító alatt Bartók ope-
rája, A kékszakállú her-
ceg vára”. Az épp száz
éve komponált mű értő
elemzése hatékonyan se-
gíthet közelebb férkőzni
Bartók teremtő géniu-
szához.

Legközelebb a szep-
temberben tartandó Ku-
tatók Éjszakáján tarta-
nak mind a jUNIor Egye-
tem, mind a Széchenyi
Tudományos Est kereté-
ben egy-egy előadást, s
a szervezők a jövőben is
folytatni szeretnék prog-
ramot. A korábbi előadá-
sok videója visszanéz-
hető az uni.sze.hu egye-
temi honlapon és a ta-
mop423.sze.hu projekt-
honlapon egyaránt.

Kulturális hívogató

Harmincéves a Győri
Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola. A végzős
növendékek vizsga-
koncertje június 6-án
19 órakor kezdődik a
színházban. Az elő-
adáson adják át a
Herta Margarete Habs-
burg-Lothringen által
alapított Béke Lángja-
szobrot, amely az ösz-
szetartozás, a bizton-
ság jelképe. A szünet-
ben az iskola képző-
művész tagozatának
kiállítását Grászli Ber-
nadett múzeumigaz-
gató nyitja meg.
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Eddigi történetének legna-
gyobb beruházását hajtja
végre az egyedi hidraulikus
berendezések tervezésével,
gyártásával foglalkozó Janko-
vits Hidraulika Kft. A közel
húsz éve alapított társaság
1998-ban építette fel első te-
lephelyét a Győri Ipari Park-
ban, s most megduplázza
üzemi gyártócsarnokát. A
192 millió forint értékű beru-
házás hátterében a társaság
évi 30%-os növekedése áll. A
cég dinamikus fejlődését a
hozzáadott értékkel képes
fenntartani: a munkatársak
fele mérnök. 

A világ vállalkozásai két-
féle utat választottak a 2008-
ban nyilvánvalóvá vált gazd-
sági  válság kezelésére: vol-
tak, akik minden fejlesztést
leállítottak, mások viszont
éppen abban bíztak, hogy a
recesszió ideje alatt felkészül-
nek egy várható fellendülésre.
A győri székhelyű Jankovits
Hidraulika Kft. ezt választotta,
s ma már a társaság eredmé-
nyein is megmutatkozik e
stratégia helyessége. 2009-
hez viszonyítva 2010-ben
30%-os  növekedést ért a vál-
lalkozás: 694 millió forintos
árbevételt realizált. A mai elő-
rejelzések szerint ez a 30%-
os forgalomnövekedés 2011-
ben is tartható. 

A cég az elmúlt évek során
felgyorsította a korábban
megkezdett gyártmányfej-
lesztéseit: a hidraulikus táp-
egységek és hengerek gyárt-

Bővíti gyártócsarnokát
a Jankovits Hidraulika

mánycsaládjainak kifejleszté-
sével és dokumentálásával
hazai szinten egyedülálló mű-
szaki adatbázist hozott létre.
Korszerű gépdiagnosztikai
eszközöket, mérőműszereket
és egy tömlőgyártó gépsort a
kapcsolódó korszerű techno-
lógia bevezetésével is üzem -
be állítottak, a csúcstechnoló-
giát képviselő CNC-gépekkel
és a számítógépes háttér bő-
vítésével együtt.

A fejlesztéseknek is kö-
szönhetően olyan speciális
területekre is be tudtak törni
a gépgyártás területén, mint
a repülőgépipar. A német ex-
portra gyártott munkahen-
ger-vizsgáló, vagy a multina-
cionális  megrendelésre
gyár tott szalagöntő henger-
sor ugyancsak a csúcstech-
nológiát képviseli. Az ameri-
kai EATON óriáscég pedig a
kö zép-kelet európai régió-
ban a Jankovits Hidraulika
Kft.-t választotta együttmű-
ködő partneréül.  

Ezek a tények és a növeke-
dés lehetőségeinek megte-
remtése alapozta meg a tár-
saságban a döntést, hogy ne-
kilásson története eddigi leg-
nagyobb beruházásának. Az
Európai Unió által is támoga-
tott projekt keretében a társa-
ság egy 780 négyzetméter
alapterületű, új üzemcsarno-
kot épít, melyben helyet kap
egy korszerű eszközökkel fel-
szerelt mérőszoba is. A 192
millió forint értékű beruházás
az idén áprilisban kezdődött
és előreláthatólag 2011. au-
gusztus végére befejeződik. 

Az üzem bővítése lehetővé
teszi, hogy a Jankovits
Hidrau lika 10 új munkahelyet
hozzon létre, meglévő 35 fős,
magasan képzett munkatársi
gárdáját bővítve.

A vállalkozás joggal re-
ménykedhet abban, hogy a
korábban megvalósított kuta-
tás-fejlesztési munkának, a
beruházásnak, a hozzáadott
értéknek, a felhalmozott ta-
pasztalatnak köszönhetően
dinamikusan növekedhet a
lassan magához térő és új ki-
hívásokat jelentő hazai és
nemzetközi piacokon.

szerző: győr plusz
fotó: matusz károly

780 négy-
zetméter
alapterületű,
új üzem-
csarnokot
épít

Jankovits István
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Mitől speciális a győri ügyészség hatásköre
és illetékessége?

Olyan bűncselekményeket is a hatáskörünkbe
utal a törvény, melyekben a megye városi ügyészsé-
gei közül csak mi járhatunk el. Ilyenek például a gaz-
dasági bűncselekmények, a közlekedési bűncselek-
mények vádelőkészítő és vádemelési szakasza, vala-
mint a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmé-
nyek. Egyébként klasszikus ügyészi feladatokat lá-
tunk el: a nyomozás-felügyeletet, a vádemelést és a
vádképviseletet. Hangsúlyt fektetünk a bűnmegelő-
zésre is, előadásokat tartunk az iskolákban, szülői ér-
tekezleteken veszünk részt. 

Hány ügyész dolgozik Győrben azon, hogy
a bűncselekmények elkövetői megkapják a
jogszabályban meghatározott büntetésüket?

Tizenkilenc ügyész, egy titkár és három fogal-
mazó dolgozik nálunk. Az átlagéletkor 41 év, ami azt
jelenti, hogy többéves, évtizedes tapasztalattal ren-
delkező szakemberek járnak el az ügyekben.

Mekkora a leterheltségük? 
A statisztikák szerint évente mintegy háromezer

befejezett ügy érkezik hozzánk, s ebből 1700 eset-
ben emelünk vádat. 

Mi lesz a többi ügy és gyanúsítottjai
sorsa?

A cél az, hogy egyetlen elkövető se kerülhesse
el a felelősségre vonást, ugyanakkor nem szükség-
szerű, hogy annak a bíróságon kell megtörténnie.
Vannak olyan bűncselekmények – például a rablás –,
illetve elkövetők – többszörös visszaesők –, ahol
csak a bírói út jöhet szóba, ilyenkor az ügyész vádat
emel. Ugyanakkor vannak olyan jogintézmények,
amelyek a bírói útról való elterelést szolgálják, s
melyeket ügyészeink is előszeretettel alkalmaznak.
Ilyen a közvetítő eljárásra utalás – például egy gon-
datlan közlekedési bűncselekmény elkövetője ese-
tén –, vagy a vádemelés elhalasztása. Kisebb súlyú
ügyekben az ügyész megrovást is alkalmazhat, és

Néhány kábítószer-
fogyasztót a szülei
jelentenek fel

Évente háromezer befejezett nyomozati irat
érkezik a Győri Városi Ügyészségre. Ebből
1700 esetben emelnek vádat, a többi eljárást
megszüntetik, közvetítői eljárásra utalják,
vagy a vádemelést elhalasztják. A speciális
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
ügyészség vezetőjét, dr. Takács Róbertet a
vádhatóság munkájáról, tapasztalatairól
kérdeztük. 

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Dr. Takács Róbert
1997 márciusában
szerezte diplomáját a
Janus Pannonius Tu-
dományegyetem
Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán „cum
laude” minősítéssel.

1999 decemberétől
ügyészként teljesít
szolgálatot a Győri
Városi Ügyészségen. 

2003. július első
napjától látja el a
gyermek- és ifjúság-
védelmi ügyészi szak-
feladatokat. A legfőbb
ügyész 2005. március
elsejétől gyermek- és
ifjúságvédelmi bün-
tetőjogi csoportve-
zető ügyésszé, majd
2006 novemberétől a
Győri Városi Ügyész-
ség vezető ügyészévé
nevezte ki.

természetesen az ügyek egy része a nyomozás
megszüntetésével zárul – például ha kétséget ki-
záróan nem lehet bizonyítani a bűncselekmény el-
követését.

Említette az elterelés fogalmát. Ezt alkal-
mazzák a drogfogyasztók esetében is?

Ha nem terjesztőről, hanem „csak” fogyasztóról
van szó, akkor az elterelés kötelező. Ez azt jelenti,
hogy a kábítószer-fogyasztó gyanúsított mentesül a
büntetőjogi felelősségre vonás alól, ha részt vesz egy
hat hónapos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson.
Ha a fogyasztó ezt vállalja – természetesen a 99 szá-
zalékuk ezt teszi –, akkor nyomozati szakban felfüg-
gesztik az ellene folyó eljárást, ügyészi szakban
pedig vádelhalasztásra kerül sor. Amennyiben az el-
terelést végző intézmény igazolja a szolgáltatáson
való részvételüket, a nyomozás megszüntetésre
kerül velük szemben.

A kábítószer-fogyasztás mennyire elter-
jedt a városban a fiatalok körében?

A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum öté-
venként vizsgálja a fogyasztási szokásokat. A
2009-es felmérés adatai szerint a 13 és a 19 év
közötti győri iskolások 34 százaléka már kipróbált
valamilyen illegális drogot. A felmérés tapaszta-
lata az is, hogy az a fiatal, aki hetente legalább
kétszer megy el szórakozni, sokkal nagyobb esély-
lyel lesz kábítószer-fogyasztó, mint aki csak egy
alkalommal. Tanulságos az is, hogy a heti két al-
kalommal szórakozni járók kábítószer-kipróbálási
esélyei már azonosak a hét összes napján szóra-
kozni járókéval.

A drogfogyasztók hogyan buknak le?
Általában razziák, közúti ellenőrzések, igazolta-

tások során. A kábítószer-ellenes harcnak két fő irá-
nya van: a kereslet- és a kínálatcsökkentés. A ter-
jesztőket (kínálat) fel kell deríteni és szigorúan bün-
tetni, a fogyasztókat (kereslet) pedig hatékony
programokkal kell meggyőzni arról, hogy nincs ér-
telme kábítószerrel élni. Ugyanakkor be kell látnunk:
kereslet nélkül nincs kínálat. A drog által kiváltott
kétségbeesett helyzetekre jellemző, hogy eseten-
ként a szülők jelentik fel saját kábítószer-fogyasztó
gyermeküket.

Ön szerint ez normális dolog?
Aki ilyen feljelentést tesz, végső elkeseredettsé-

gében teszi, mivel úgy látja,csak így tudja kirántani
gyermekét a kábítószer-használat jelentette ördögi
körből. Ugyanakkor egy ilyen feljelentés súlyos konf-
liktust okoz a szülő–gyermek kapcsolatban, s a ha-
tósági eljárás az alapvető problémát sem oldja meg,
nevezetesen azt, hogy mi volt az oka annak, hogy a
gyermek kábítószerrel élt.

Végezetül egy praktikus kérdés: ki tehet fel-
jelentést és milyen ügyben az ügyészségen?  

Bárki és bármilyen ügyben. Előfordul, hogy valaki
kifejezetten az ügyészségnek küldi meg a feljelen-
tését, de azért az általános az, hogy a feljelentések
túlnyomó többsége a rendőrségre érkezik. 

Névjegy
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A bírói gyakorlatban nem min-
dennapos bírósági helyszínelés,
több hónapos tárgyalás után meg-
született az ítélet egy győrszenti-
váni emberölési kísérlet ügyében. 

A börtönbe vezető történet
azzal kezdődött, hogy az állatgon-
dozóként tevékenykedő vádlott, R.
G. egy régi jó barátjával, Sz. T.-vel –

aki a sértett az
ügyben – lom-
talanításból
szerzett egy
robogót. A sér-
tett eladta a
járművet. Az
összeget szét-

osztotta, de a vádlott kevésnek
gondolta a neki jutott pénzt. Még
tízezer forintot követelt, amit Sz.
T. nem tartott jogosnak.

R.  G. a sértett és családja életé -
nek kiirtásával fenyegetőzött. Este
berúgta Sz. T. győrszentiváni házá-
nak kertkapuját, majd dulakodni
kezdtek a sértettel, aki a verekedés
következtében nyelvcsonttörést
szenvedett. Az orvos szakértők sze-
rint a nyakra irányuló támadásba
Sz. T. akár bele is halhatott volna. A
vádlott sem úszta meg sérülés nél-
kül, a tárgyaláson is látszódtak a
késszurkálások nyomai kopaszra
nyírt tarkóján,  ezek azonban nyolc
napon belül gyógyultak. A sértett
cselekedetét jogos önvédelemnek
minősítették. 

A bíróságnak a helyszínen is
tisztázni kellett a történteket, hi-
szen a vádlott akkori élettársa azt
vallotta: látta, amint a sértett tá-
madt rá Sz. T.-re, és késsel szur-
kálni kezdte. Az esti helyszínelés
bebizonyította, hogy az ilyen fény-
viszonyok mellett a kocsiban ülő
tanú  nem láthatott semmit.

Az ítéletet hirdető tárgyalásra
az előzetes letartóztatásban lévő
vádlotton kívül keresztszülei és
édesanyja ment el. Dr. Bóka Tibor
bíró büntetőtanácsa négy év bör-
tönre ítélte a vádlottat.  

Az ügyésznő, dr. Pribusz Ágota
tudomásul vette az ítéletet.  Ez azt
jelentette, hogy ha az elítélt és az
ügyvédje fellebbez, akkor másod-
fokon csak ennyit, vagy ennél ke-
vesebbet kaphatott volna. Az íté-
lethirdetés után  vádlott és
ügyvédje, dr. Szabó Kálmán a fo-
lyosón beszélték meg, hogy mit
tegyenek. Végül a vádlott és vé-
dője nem élt fellebbezési jogával.

Kovács Veronika

Nem kért
enyhébb ítéletet
a vádlott 
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JÚNIUS 3., PÉNTEK
M1
05.20 Hajnali gondolatok
05.23 Kárpát Expressz
05.50 Ma Reggel 
09.00 Jelfogó 
09.55 Nappali 
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.30 Kárpát Expressz
13.00 Átjáró 
13.30 Körzeti magazinok
14.25 Nemzet és védelem
14.55 Sírjaik hol domborulnak... 
15.25 Remekművek 
15.30 Ez csak divat
15:55 Szomszédok 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután 
17:50 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 
21:05 Az Este
21:40 Időbanditák 
23:35 Barangolások öt kontinensen

- Oroszország és a világ
00:05 Hírek

M2 RTL KLUB
5:30 Top Shop
6:00 Infománia
6:25 Fókusz Reggel
6:55 Reggeli 
9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Pokoli küzdelem 
16:20 Mindörökké szerelem
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:35 Barátok közt
21:20 CSI: A helyszínelők 
22:15 Gyilkos elmék

23:15 PokerStars.net - Big Game 
00:15 Reflektor
00:25 Törzsutas 
00:50 Döglött akták 
01:45 Autómánia 
02:20 Műsorszünet

TV2
04:05 Animációs filmek
04:40 Műsorszünet
05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:50 Teleshop
11:25 Marina
12:25 Kislány, nagylány
14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet
16:20 Edina és Joshi 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Irigy Hónaljmirigy
22:25 Katasztrófafilm
00:15 Aktív
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV 
02:00 Víruskommandó 
02:45 Víruskommandó 
03:30 Alexandra Pódium
03:55 Animációs filmek

VIASAT3
05:25 A narancsvidék
06:10 Zabagépek 
07:20 A kifutó 
08:15 Psych - Dilis detektívek 
09:10 Chicago Hope Kórház 
10:10 Volt egyszer egy gyilkosság  
12:00 A dadus 
12:30 Christine kalandjai 
13:00 Amerika csillagai 
13:55 Dawson és a haverok 
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 A dadus 
17:05 Christine kalandjai 
17:30 CSI: New York-i helyszínelők 
18:25 Jól nézek ki! 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 CSI: New York-i helyszínelők 
21:25 A megállíthatatlan
23:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:15 Célkeresztben 
01:10 Top Gear 
02:15 A megállíthatatlan 
03:50 Célkeresztben

DUNA TV
05:30 Gazdakör
06:00 Reggel a Dunán
09:00 Család-barát
10:00 Virágzó Magyarország
10:25 Derrick
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:20 Kalando-Zoo a Kifutók mögött
14:45 Heuréka! Megtaláltam!
15:15 Egy kis művészet 
15:20 Magunknak, fiainknak 
15:55 Építészet XXI
16:25 Beavatás
16:45 Arcélek 
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó
18:35 Mese 
19:00 Térkép
19:40 Kikötő - Friss
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:05 Sporthírek
20:10 Váltó
20:20 Zen-Aid segélykoncert Japánért 
21:00 Cranford 
21:55 Dunasport 
22:05 Sírhely kilátással 
23:40 Rost Andrea és a Budapesti 

Vonósok Kamarazenekar
hangversenye 

00:05 Afrika színei 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz

JÚNIUS 4., SZOMBAT
M1 M2

05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Ma Reggel 
09:00 Hogy volt!? 
10:30 Főtér – Tiszahát
11:20 Arborétumok,

gyűjteményes kertek 
11:30 Csendül a nóta 
12:00 Déli harangszó
12:01 Natúra
12:25 Arcok a médiában
13:15 Markó Iván-Keveházi Gábor:

Emberi himnusz 
14:30 Marilyn Monroe legendája
15:15 Assunta Spina 
16:55 Két zsaru egy pár 
17:55 Rocklexikon
18:45 Süni és barátai
18:55 A kék egér
19:00 A kiscsacsi kalandjai
19:10 Robog az úthenger
20:00 Híradó este
20:25 Sporthírek
20:29 Időjárás-jelentés
20:30 Könyveskép
21:00 Jack és Rose balladája 
22:50 Assunta Spina 
00:30 Szélesvászon
00:55 Vérző Magyarország
02:45 Stingers 
03:25 Két zsaru egy pár

RTL KLUB
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:05 Flúgos csapat 
10:30 Asztro Show
11:25 Házon kívül 
12:00 RTL Klub Híradó 
12:10 Autómánia 
12:45 Tuti gimi 
13:40 Sue Thomas - FBI 
14:40 Míg a halál el nem választ
15:05 Őslények kalandorai 
16:05 Sheena, a dzsungel királynője 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:45 Csillag születik – Út a döntőig
20:30 Csillag születik - Döntő
23:15 Vitathatatlan 2.

01:10 Smith 
02:20 Fókusz Plusz
02:50 Műsorszünet

TV2
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné 
10:30 Egy tini naplója 
11:45 Bajnokok Ligája magazin 
12:15 Két TestŐr
12:45 Babavilág
13:15 Szobaszerviz - A trend
13:45 Sliders 

14:45 Az Ügynökség 
15:40 Rúzs és New York 
16:35 Bűbájos boszorkák 
17:35 Vásott szülők 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Sabrina 
22:05 Felejtés 
23:50 A szerencseforgató 
01:35 EZO.TV
02:35 Kalandjárat
03:00 Teleshop
03:30 Animációs filmek
03:50 Műsorszünet

VIASAT3
05:10 Nem ér a nevem 
05:35 X-Men Animated 
05:55 X-Men Animated 
06:20 Egy kórház magánélete 
07:20 Egy kórház magánélete 
08:20 A szépség és a szörny 
09:20 Veronica Mars
10:10 Segítség, szülő vagyok! 
11:10 Trendközelben
11:40 Tim Gunn: Legyen stílusod! 
12:35 Zsírégetők 
13:35 Topmodell leszek! - Anglia 
14:35 Smallville 
15:30 Columbo: A becsületbeli ügy 
16:05 Beugró Plusz
17:05 A furfangos részvényes
19:00 Pluto Nash -

Hold volt, hol nem volt... 
21:00 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
22:00 Kabinláz 
23:55 Futballistafeleségek 
01:00 Lépéselőnyben
01:55 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
02:40 Smallville 
03:25 Lépéselőnyben

DUNA TV

05:50 Ma Reggel 
09:00 Kerekek és lépések
09:35 Hrvatska kronika 
10:00 Ecranul nostru 
10:30 Körzeti magazin - Szeged
11:20 Zenelánc - Debussy: Szonáta
11:30 „...hol élsz Te?" 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:15 Sporthírek
12:20 Időjárás-jelentés
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Záróra 
13:45 Napló 
13:50 Kalandozó 
14:15 Jelfogó 
15:10 Afrika gyöngyszeme 
16:00 Színészpalánták
16:50 Múzeumtúra 
17:15 Magyar bulizene 
18:10 Átjáró 
18:40 Malackó 
18:45 Malackó 
18:55 Zöld Föld 
19:00 Filmsztárok a vadonban
20:00 Híradó este
20:25 Sporthírek
20:29 Időjárás-jelentés
20:30 McLeod lányai
21:15 Vér és rózsa 
22:10 A lét elviselhetetlen könnyűsége 
0:55 India - Álmok útján

05:50 Ma Reggel
09:00 Delta 
09:30 Marco és Gina 
09:55 A bűvös körhinta 
10:05 Magyar népmesék 
10:15 Lülü, a teknőc 
10:25 Lülü, a teknőc 
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:00 Sandokan 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 
12:05 Sztársáv 
12:50 AutóVízió
13:20 Mozdulj! 
13:50 Kul-túra 2011 
14:20 Magyarország
14:50 Szellem a palackból... 
15:20 Aranymetszés 
16:15 Magyarország története 
16:45 A legbátrabb város 
18:25 Bús düledékeiden 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat 
21:05 Ábel a rengetegben 
23:00 Hírek
23:05 Sporthírek
23:10 Vérző Magyarország
01:05 Koncertek az A38 hajón

04:40 Térkép 
05:20 Váltó 
05:30 Gazdakör
06:20 Élő egyház
06:50 Arcélek 
07:05 Hol volt, hol nem volt…
07:30 Cimbora Retro
08:00 A nemzeti összetartozás napja 
08:30 Kicsi Macius király 
09:55 Gyulafehérvártól Trianonig 
10:40 Divathét 
11:10 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés 
12:00 Kapcsoljuk Ópusztaszert,

az állami ünnepség helyszínét
13:00 Isten kezében 
13:30 EtnoKlub 
14:25 Daktari
15:20 Délvidéki Trianon 
15:55 Trianon az irodalomban 
16:10 Napok, évek, századok
17:00 Ökumenikus istentisztelet

közvetítése Sárospatakról
18:00 Híradó 
18:35 Mese 
19:00 Ünnepi stúdió
21:00 A kincses sziget kalózai 
22:25 Dunasport 
22:45 Guca! (Trombitaverseny) 
00:15 Tálentum 
00:45 Vers 
00:50 Himnusz

Duna Televízió, június 3.,
péntek, 15.20
Magunknak,
fiainknak – 
Laki Károly
és felesége...
Laki Károly és felesége
Budapesten, a XVI. kerü-
letben ápolja és népsze-
rűsíti az évtizedeken át
összegyűjtött néprajzi
anyagot. Az idős házas-
pár várja a látogatókat a
néprajzi gyűjtemény
megtekintésére, ahol a
Kárpát-medence min-
den szegletéből megta-
lálható különleges nép-
művészeti alkotás.

M1, június 3., péntek 21.40
Időbanditák
Az élénk fantáziájú kisfiú, Kevin egy-
szerű angol hétköznapjait éli. Egy nap
azonban Kevin szobája furcsa látoga-
tók állomása lesz, törpék érkeznek
hozzá, akik egy olyan térképet csentek
el a mindenség urától, amely felfedi az
időlyukak hollétét. A furfangos időuta-
zók arra akarják használni ezt a jogtala-
nul szerzett kincset, hogy kifosszák a
történelem gazdag és híres szereplőit.

M1, június 4., szombat, 16.45
A legbátrabb város
Egy történet azokról, akik magyarok akartak maradni. Élve vagy
holtan. A film egy kiemelkedő, ám a jelentőségéhez képest szé-
les körben még kevéssé ismert eseményről szól: 1919. január
29-én a helybéli polgárok (vasutasok, iparosok, kereskedők, or-
vosok, tanárok, diákok) és a környékben állomásozó katonák né-
hány egysége kiverte Balassagyarmatról a várost két hét óta
megszállva tartó cseh csapatokat. A honmentő akció jó néhány
halálos áldozatot is követelt, és sokan megsebesültek az ösz-
szecsapásokban.

M2, június 4., szombat, 21.00
Jack és Rose balladája
1986-ot írunk. Jack és 16 éves lánya, Rose egy az
Amerikai Egyesült Államok keleti partjainál lévő szi-
geten élnek egy valaha szép napokat látott, volt hippi
kolónia területén. Idilli életük azonban teljesen felbo-
rul, miután Jackről kiderül, hogy halálos beteg.
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JÚNIUS 5., VASÁRNAP
M1 M2 RTL KLUB

06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia 
10:35 Asztro Show
11:30 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Az Iguacu-vízesések

13:10 Magyar autósport-magazin
13:30 WTCC -

Túraautó-világbajnokság 
14:15 Doktor Addison
15:15 Eltűntnek nyilvánítva 

Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás

16:20 Filofax 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 A Karib-tenger kalózai -

A Fekete Gyöngy átka
21:50 Csali
00:20 Portré

Riportmagazin
00:55 Sötét vizeken 
02:28 Műsorszünet

TV2
05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Az idő örvényében
06:45 Tv2 matiné
10:30 Nagy Vagy! 
11:25 Stahl konyhája
11:55 Kalandjárat
12:25 Talpig nő
12:55 Borkultusz 
13:25 Sliders
14:15 Monk – Flúgos nyomozó
15:15 Bűbájos boszorkák 
16:10 Édesek és mostohák

18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 A mágus
22:15 Frizbi Hajdú Péterrel
23:15 Knight Rider 
0:10 Nexxt 
01:40 EZO.TV 
02:10 Napló
02:35 Napló Extra
03:00 Animációs filmek

VIASAT3
05:15 X-Men Animated 
05:35 X-Men Animated 
06:00 Egy kórház magánélete 
06:55 Egy kórház magánélete 
07:55 A szépség és a szörny 
08:55 Meztelenül is szép vagyok! 
10:00 Gigamad
10:30 Jól nézek ki! 
11:35 Merlin 
13:25 A nagy házalakítás 

14:25 Columbo: Szemfényvesztő 
16:15 Angel
18:15 Sunday School Musical 
20:00 Vészhelyzet
21:00 Miami trauma 
22:00 Fészkes fenevadak
23:55 Futballistafeleségek 
01:25 Lépéselőnyben
02:15 Trendközelben
02:40 Miami trauma 
03:10 Vészhelyzet
03:55 Műsorszünet

DUNA TV

JÚNIUS 6., HÉTFŐ
M1
05:50 Ma Reggel 
09:00 Az Este (ism.)
09:55 Nappali 
10:55 Parlamenti Napló 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:30 Roma Magazin
14:05 Domovina 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Kastélyok és kúriák 
16:00 Szomszédok 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután 
17:50 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Nápolyt látni és...
21:30 A fehér nyíl 
22:05 24
22:55 Az Este
23:30 Urbanisták
23:55 Hírek
00:00 Sporthírek
00:10 Telesport
00:40 Ma Reggel

M2
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Körzeti magazin – Pécs
09:50 Rondó 
10:15 Együtt 
10:40 Körzeti magazin - Miskolc
11:30 „...hol élsz Te?"
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Napló 
13:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Múzeumtúra
16:55 Magyar rock 
17:55 1100 év Európa közepén 
18:20 Malackó 
18:30 Malackó 
18:35 Zöld Föld 
18:45 Robbie, a fóka 
19:30 Barangolások öt kontinensen

– Törökország
20:00 Híradó este
20:25 Sporthírek
20:29 Időjárás-jelentés
20:30 Mindentudás Egyeteme 2.0 
21:25 A Silla királyság ékköve 
22:25 Záróra
23:15 India - Álmok útján 
00:00 Futótűz 
00:45 Nápolyt látni és...

RTL KLUB
05:30 Top Shop
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Rádió segédedzője lesz

16:20 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont
22:15 Showder Klub
23:30 Face the Pro Tournament 2011
00:35 Gyilkos elmék 
01:30 Reflektor
01:45 Műsorszünet

TV2
05:25 Teleshop
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop
11:35 Második élet 
12:35 Egy hét Pesten és Budán
14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 NCIS 
22:25 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív
23:25 Különleges ügyosztály – Párizs 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Célkereszt
02:45 Magellán 

A TV2 tudományos
és ismeretterjesztő magazinja

03:10 Animációs filmek
03:45 Műsorszünet

VIASAT3
05:30 A narancsvidék
06:15 Zabagépek 
07:25 A kifutó 
08:20 Psych - Dilis detektívek 
09:15 Chicago Hope Kórház 
10:15 Angel
12:10 Amerika csillagai
13:55 Dawson és a haverok 
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 A dadus 
17:05 Christine kalandjai 
17:30 CSI: New York-i helyszínelők 
18:25 A nagy házalakítás 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House 
21:25 CSI: Miami helyszínelők 
22:25 A főnök
23:25 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:20 Top Gear 
01:30 CSI: Miami helyszínelők 
02:20 A főnök
03:05 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
03:50 A nagy házalakítás

DUNA TV
05:55 Térkép 
06:35 Isten kezében 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Divathét 
09:05 Főzés? Gyerekjáték! 
09:25 Kicsi Maciusz király 
09:40 Pirkadat 
10:05 A dzsungel könyve 
10:30 Daktari
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam! 
15:30 A nap lovagjai
16:05 Lyukasóra
16:30 Páva variációk -

Ady Endre és Kodály Zoltán 
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó 
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Zseni az apám
22:30 Sportaréna
23:15 Mrs. Ratcliffe forradalma 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz

05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Ma Reggel 
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők 
10:05 A sokszínű vallás
10:20 Evangélikus magazin
10:45 Református ifjúsági műsor
10:50 Útmutató 
11:20 Mai hitvallások 
11:45 Zsinagógák 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Telesport - Sport 7
12:35 Út Londonba
13:05 Fogadóóra
13:35 A hat lépés hatalma
14:30 Az Ushuaia expedíció 
15:20 Szerelmi láz 
16:40 Hogy volt!? 
17:50 Anno
18:20 Telesport
20:10 Híradó este
20:35 Sporthírek
20:40 Időjárás-jelentés
20:45 A karvaly csendje
21:40 Az Este
22:35 24
23:20 Panoráma
23:50 Hírek
23:55 Sporthírek

05:50 Ma Reggel 
09:00 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
09:20 Inami 
09:45 Kristályküldetés 
09:55 Kristályküldetés 
10:10 Balett ABC Henriettel 
10:20 A gimista nagyapa 
12:01 Engedjétek hozzám
12:05 „Így szól az Úr!"
12:40 Tanúságtevők
13:05 A sokszínű vallás
13:20 Evangélikus magazin
13:45 Református ifjúsági műsor
13:50 Útmutató 
14:20 Mai hitvallások 
14:45 Zsinagógák
15:00 A Fesztiválzenekar koncertje
15:35 Pillér
16:30 Kultúrkontroll
16:55 Don Matteo
17:50 A Teremtéstől az Emberig 
18:20 Ők tudják, mi a szerelem 
19:20 Esti mese 
19:40 Telesport
20:10 Híradó este
20:35 Sporthírek
20:38 Időjárás-jelentés
20:40 Rocklexikon 
21:35 A Mester és Margarita
23:05 Telesport
23:30 Ők tudják, mi a szerelem 
00:30 A Teremtéstől az Emberig

06:20 Különvélemény 
07:10 Töf-töf elefánt
07:15 Janosch álommeséi 
07:45 Cimbora Retro
08:45 Szamárbőr 
09:35 A kisdedóvók védangyala 
09:50 Teleki Blanka emlékezete 
10:00 A tudomány műhelyében 
10:30 Dűlők szolgái 
10:50 Univerzum 
11:45 Híradó
12:05 Élő egyház 
12:35 Élő népzene 
13:05 Csellengők 
13:30 Tanulmány a nőkről 
15:05 Dunáról fúj a szél 
15:15 Múltidéző 
15:40 Orbán Balázs, az ifjúság

pártfogója 
15:55 Illés 
16:25 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld
17:30 Kirakat
18:00 Híradó
18:35 Mese
19:00 Kikötő - Extra
19:45 Heti Hírmondó
20:30 Klubszoba
21:30 Lélek Boulevard 
22:00 Dunasport 
22:15 Caracas – Szerelem mindhalálig
23:45 Péterfy Bori & Love Band 

M2, június 6., hétfő, 17.55

1100 év Európa közepén –
Észak- és Dél-Dalmácia
Egy magányos kápolnától indul útjára
a Garabonciás, ahol találkozik az Idő-
vel és a Csönddel – majd letekintve a
novigradi vár fokáról IV. Béla kirá-
lyunk nyomába ered. Így jut el Klisz-
szán és Traun keresztül egészen Dub-
rovnikig, Szent Balázs városáig.

M1, június 5., vasárnap 18.20

Telesport
Németország–Magyarország női ké-
zilabda világbajnoki selejtező mér-
kőzés. Élő közvetítés Balingenből.

Duna TV, június 5., vasárnap, 13.30

Tanulmány a nőkről
Zsuzsa, Éva és Jolán elhatározzák,
hogy elválnak a férjeiktől. Ügyvédjük,
a fiatal Vera az első ügy lendületével
keresi föl a férjeket. A vérmes Pétert,
az anyagias Sándort és a tunya Bálin-
tot csak egy pillanatra háborítja fel
asszonya szándéka, mindhárman egy
csapásra beleszeretnek a bájos jogász-
nőbe. Gegucz, az öreg kormányos el-
kottyantja otthon az igazságot. Több
sem kell az asszonyoknak, ők lesznek
a leghűségesebb feleségek, s Verát a
kaján férfiakból álló fegyelmi bizott-
ság egy évre felfüggeszti. Szerencsére
Dénes, a női lélek rejtelmeit kutató
író nagyra értékeli Vera mély életta-
pasztalatát, így végül belőlük lesz a
negyedik boldog pár.

M1, június 6., hétfő, 21.30

A fehér nyíl
A középkorú Kis egyedül él városszéli kertes házában, ahol mintha megállt
volna az idő. Körömpörkölt és kannás bor az asztalon, a kotyogós kávéfőző
pedig bekészítve. Minden készen áll, hogy kedvenc hajómakettjét tovább
építse. De Kisnek van egy titka. Ellopott valamit, amit ezen az esős, viharos
éjszakán a tulajdonos visszakövetel. Kis magyar, XXI. századi abszurd.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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JÚNIUS 7., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Alaszka 
09:30 Egy év japán szarvasok között 
09:55 Nappali 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:30 Srpski Ekran 
14:00 Unser Bildschirm 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Tudástár 2011
15:55 Szomszédok 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradók
16:55 Teadélután 
17:50 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Telesport 
22:35 24
23:20 Az Este
23:55 Szellem a palackból...
00:25 Hírek
00:30 Sporthírek
00:40 Ma Reggel 
02:28 Műsorszünet

M2
04:20 Rondó 
04:50 Együtt 
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:00 Szép magyar tánc - Babázó
16:05 Élő hagyomány 
16:30 Domovina 
17:00 Múzeumtúra 
17:25 Magyar pop 
18:20 1100 év Európa közepén 
18:50 Malackó 
18:55 Malackó 
19:05 Zöld Föld 
19:10 Robbie, a fóka 
20:00 Híradó este
20:25 Sporthírek
20:29 Időjárás-jelentés
20:30 Mindentudás Egyeteme 2.0 
21:25 A Silla királyság ékköve 
22:25 Záróra
23:15 India - Álmok útján 
00:00 Futótűz 
00:45 Túl gazdag -

Doris Duke titkos élete
02:10 Magyar pop 
03:05 1100 év Európa közepén 
03:30 Nemzet és védelem
03:55 Élő hagyomány

RTL KLUB
05:30 Top Shop
06:00 Trendmánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:30 A kétbalkezes Cupido 
16:20 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt
21:20 Castle
22:15 A Grace klinika

23:20 XXI. század -
a legendák velünk élnek 

23:50 Halottasház 
01:40 Reflektor
01:55 Műsorszünet

TV2
05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop
11:40 Második élet 
12:40 Rabiga előtt (Lepattanó
14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 A kalandor
23:20 Aktív
23:25 A médium
0:25 Tények Este
0:55 EZO.TV
01:30 Az ember, aki nappal aludt 
03:10 Babavilág
03:35 Animációs filmek

VIASAT3
05:30 A narancsvidék
06:15 Zabagépek 
07:25 A kifutó 
08:15 Psych - Dilis detektívek 
09:10 Chicago Hope Kórház 
10:10 Sunday School Musical 
11:55 A dadus 
12:25 Christine kalandjai 
12:55 Amerika csillagai 
13:55 Dawson és a haverok 
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 A dadus 
17:05 Christine kalandjai 
17:30 Doktor House
18:25 A nagy házalakítás 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Halhatatlan szerelem 
23:25 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
00:20 Top Gear 
01:25 Gyilkos számok
02:20 A médium
03:05 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
03:50 A nagy házalakítás 

DUNA TV

JÚNIUS 8., SZERDA
M1 M2

04:25 Mozart: B-dúr szonáta K. 333. 
04:50 Domovina 
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:00 Sorstársak 
16:25 Roma Magazin
16:55 Múzeumtúra
17:20 Magyar válogatott 
18:20 1100 év Európa közepén 
18:45 Malackó 
18:55 Malackó 
19:00 Zöld Föld 
19:10 Robbie, a fóka
20:00 Híradó este
20:25 Sporthírek
20:29 Időjárás-jelentés
20:30 Mindentudás Egyeteme 2.0 
21:25 A Silla királyság ékköve 
22:25 Záróra 
23:15 Médiaguru
23:40 India - Álmok útján 
00:25 Futótűz 
01:10 Túl gazdag -

Doris Duke titkos élete 
02:35 Magyar válogatott 
03:30 1100 év Európa közepén 

RTL KLUB
05:30 Top Shop
06:00 Autómánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Passionada - A szerelem játéka 
16:20 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 

21:20 Sebhelyek
23:25 Talpig majom
01:15 Reflektor

TV2
05:25 Teleshop
06:00 Két Testőr
06:25 Tények Regge
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop
11:40 Második élet 
12:40 Winnetou és a félvér

Apanatschi
14:15 EZO.TV 
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Doktor House
22:25 Hawaii Five-0 
23:20 Aktív
23:25 Szellemekkel suttogó 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Bizonyítás 
03:05 Két TestŐr
03:30 Animációs filmek

VIASAT3
05:40 A narancsvidék
06:25 Zabagépek
07:35 A kifutó 
08:30 Psych - Dilis detektívek 
09:25 Chicago Hope Kórház 
10:25 Columbo: Szemfényvesztő 
12:15 Amerika csillagai 
13:55 Dawson és a haverok 
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 A dadus 
17:05 Christine kalandjai 
17:30 Doktor House
18:25 A nagy házalakítás 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 A sebezhetetlen 

23:30 Esküdt ellenségek:
Különleges ügyosztály

00:30 Top Gear 
01:40 Gyilkos számok

DUNA TV
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Alaszka 
09:30 „Ilyen embernek is köll lenni" 
09:55 Nappali 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - Üveges hétvége

a zengővidéken 
13:30 Hrvatska kronika 
14:05 Ecranul nostru 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Optika - Filó Vera 
16:00 Szomszédok 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután 
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Telesport 
21:50 24
22:40 Az Este
23:15 Kapcsoskönyv 
23:45 Hírek
23:50 Sporthírek
00:00 Ma Reggel 

WWW.HATOS.HU
Akkr. lajstromsz.: (0384) FMM lajstromsz.: (08-0079-04)

NÉMET: 06-30/986-2800
ANGOL: 06-30/254-8521

FORDÍTÁS: 06-20/253-9190
Akkreditált nyelvvizsgahely

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

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

• Angol, német nyelvű felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz kurzusok
• Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 A történelem útvesztői 
07:05 Magyar elsők - 

Az első magyar szívátültetés
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Kicsi Maciusz király 
09:05 A dzsungel könyve 
09:30 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Csellengők 
15:25 Fény és innováció 
16:05 „...filléres emlékeim..." 
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó 
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Állítsátok meg Terézanyut
23:10 Dunasport 
23:15 Orr – iráni módra 
00:15 Koncertek az A38 hajón 
01:05 Vers 
01:10 Himnusz

05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Lélek Boulevard 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték!

Rákhússal töltött avokádó
08:50 Kicsi Maciusz király 
09:00 A dzsungel könyve 
09:30 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Élő népzene 
15:30 Beavatás 
15:50 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története 
16:35 Mátyás király és a reneszánsz 
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Fény az éjszakában 
22:35 Dunasport 
22:45 Dokureflex
22:46 Volt egyszer egy Erőd-ország 
00:05 Vers 
00:10 Himnusz

M1, június 7., kedd, 9.30

Egy év japán szarvasok között 
Narában, Japán ősi fővárosában ezer szarvas él.
A japán szarvas a kecsesség és az elegancia va-
donbeli megtestesítője. A kisfilm révén bepillant-
hatunk a szarvas és az ember több mint ezeréves,
boldog egymás mellett élésének részleteibe.

RTL Klub, június 7., kedd, 14.30 

A kétbalkezes Cupido
Didi, a kétbalkezes Cupido (Renato Aragao)
gyenge teljesítménye több angyal szemét is
szúrja. Közbenjárásuknak köszönhetően Didi ha-
marosan a Földön találja magát, ahol sikerre kell
vinnie egy küldetést. Össze kell boronálnia egy
párt, különben soha többé nem térhet vissza a
mennyországba. Didi a nincstelen Rómeót (Da-
niel) választja, aki beleszeret a szép szőke Júliába
(Jackeline Petkovic).

M2, június 8., szerda,  23.15

Médiaguru
Videopenna-tanfolyam
és közösségi filmgyártás
kis, közepes és nagy ké-
pernyőn. Tanuljunk
együtt!

RTL Klub, június 8., szerda, 21.20

Sebhelyek
Orin Boyd (Steven Seagal) mindig kiló-
gott a sorból. Gyűlöli a szabályokat, a
maga útját járja és sosem tudni, mire
készül, mire gondol éppen. De valamit
még jobban gyűlöl: az árulókat. Ke-
resztes hadjáratot indít mindazok
ellen, akik a rossz oldalra álltak. Új há-
ború kezdődik, ezúttal rendőr harcol
rendőr ellen. 

VIASAT 3, június 7., kedd, 21.25

Halhatatlan szerelem
Daniel, a repülőgép-pilóta feleségül
akarja venni szerelmét Helent, de
barátnőjét elgázolja egy autó. A kó-
mába esett nőről az orvosok lemon-
danak. A kétségbeesett Daniel úgy
dönt, hogy hibernáltatja magát míg
szerelme fel nem ébred. A kísérletbe
valami hiba csúszik, így amikor Da-
niel visszatér, új helyzet várja.
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M2,  június 9., csütörtök, 21.35

A Silla királyság
ékköve
Tokmán hercegnőt hatalmas megle-
petés éri: találkozik halottnak hitt
dajkájával, a hűséges Szo-hvá szolgá-

lóval. A gonosz és
számító Misil
nagyasszony
egyre inkább attól
tart, hogy a kirá-
lyi udvar Tokmán
hercegnő befo-
lyása alá kerül.

RTL Klub, június 9., csütörtök,  21.20.

Ítéletnap
Jericho Cane (Arnold Schwarzeneg-
ger), a kiégett exzsaru akarata elle-
nére egy lélegzetelállító macska-
egér harc egyik főszereplőjévé válik.

DUNA TV,  június 9.,  csütörtök, 21.00

Fény
az éjszakában
Miután egymás után rejtélyes gyil-
kosságok történnek Aurore környe-
zetében, a vak lány kezd rájönni,
hogy valamennyi haláleset a Braille-
írás eltűnt eredeti mátrixához köt-
hető. 1825-ben Henri Blin a Vakok
Intézetében megismerkedett a zse-
niális Louis Braille-jal, aki beavatta
új találmányának, a vakírásnak a tit-
kába. De a találmányra mások is sze-
met vetettek.

TV2, június 9., csütörtök, 21. 25

Lelkes testcsere
Hogyan tolhat ki
az élet annál job-
ban két szomszéd-
dal, akik a lehető
legjobban utálják
egymást, mint
hogy egy napfé-
nyes reggelen egy-
más testében éb-

rednek? Ráadásul egyikük csaj, má-
sikuk pasi, és még ugyanabba a kö-
zépsikolába is járnak. 

JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Alaszka 
09:30 Apacsavar 
09:55 Nappali 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró -

Halmos Béla népzenekutató 
13:30 Slovenski Utrinki 
14:05 Együtt 
14:35 Összhang 
15:30 Kárpátalja expressz 
16:00 Szomszédok 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután 
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Maupassant filmklasszikusok
21:10 Tűzvonalban
22:05 24
22:55 Az Este
23:30 Liszt Rómája - Róma Lisztje 
23:55 Hírek
00:00 Sporthírek
00:10 Ma Reggel

M2 RTL KLUB
05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:40 Bízzál bennem
16:20 Mindörökké szerelem 

17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Ítéletnap
23:45 Róma
00:55 Reflektor
01:05 Infománia
01:25 Műsorszünet

TV2
05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop
11:40 Második élet 
12:40 Az álomnő 
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Lelkes testcsere 
23:20 Aktív
23:25 Divatkreátor 
23:55 Bostoni halottkémek 
00:55 Tények Este
01:25 EZO.TV 
02:00 Haláli hullák hajnala
03:35 Segíts magadon! 

VIASAT3
04:00 A nagy házalakítás 
04:30 Műsorszünet
05:35 A narancsvidék
06:20 Zabagépek 
07:30 A kifutó 
08:25 Psych - Dilis detektívek 
09:15 Chicago Hope Kórház 
10:15 Az idő árnyékai 
12:25 A dadus 
12:55 Amerika csillagai 
13:55 Dawson és a haverok 
14:50 A médium
15:45 Gyilkos számok
16:40 A dadus 
17:05 Christine kalandjai 
17:30 Doktor House
18:25 A nagy házalakítás 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:25 Terepen
23:25 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
00:25 Top Gear 
01:30 CSI: A helyszínelők
02:20 Terepen 
03:10 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály
03:55 A nagy házalakítás

DUNA TV
05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 Kicsi Maciusz király 
09:00 A dzsungel könyve
09:30 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Talpalatnyi zöld 
15:30 Dunáról fúj a szél
15:40 A közlekedés új útjai 
16:10 Virágzó Magyarország 
16:30 Győztesek Világa 
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Fény az éjszakában
22:30 Dunasport 
22:40 Koncertek az A38 hajón 
23:35 A magyarok és az I. világháború
01:05 Vers 
01:10 Himnusz

05:50 Ma Reggel 
09:00 Kerekek és lépések
09:35 Srpski Ekran 
10:05 Unser Bildschirm 
10:30 Körzeti magazin - Sopron
11:25 Néprajzi értékeink -

Nemzeti szűr
11:30 „...hol élsz Te?" - Bálint György
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:15 Sporthírek
12:20 Időjárás-jelentés
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Záróra
13:45 Van öt perce? 
13:50 Sírjaik hol domborulnak... 
14:15 Az Örök Szövetség 
14:45 Négyszázezer nap 
15:10 Afrika gyöngyszeme
16:00 Színészpalánták 
16:55 Múzeumtúra 
17:25 Magyar retro 
18:20 1100 év Európa közepén 
18:45 Malackó 
19:05 Zöld Föld 
19:10 Robbie, a fóka 
20:00 Híradó este
20:30 Hogy volt!? 
21:35 A Silla királyság ékköve 
22:35 Záróra
23:25 India - Álmok útján 
00:15 Futótűz 
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A napenergia egyre el-
terjedtebb erőforrássá
válik, bár a közlekedési
célú alkalmazás még
igencsak kísérleti fázisát
éli. Hogy a helyzet mi -
 előbb megváltozzon, ah -
hoz jelentősen hozzájá-
rul a Széchenyi István
Egyetem néhány okta-
tója és hallgatója, akik
napelemes járművükkel
már számos nemzetközi
díjat elnyertek.

A kreatív mérnökök
és mérnökjelöltek a Szé-

A hazai távhőszolgáltatás legrangosabb
elismerését, a Knuth Károly-díjat idén
Milanovich Lászlónak, a GYŐR-SZOL
ágazati igazgatójának ítélte oda a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége. A győri szakember közel három év-
tizedes tevékenységével érdemelte ki az
egyéni teljesítményt honoráló, életműdíj-
ként is emlegetett kitüntetést, amelyet a
szövetség májusi, Egerben megrende-
zett konferenciáján vehetett át.

Milanovich László első munkahelye
a GYŐRHŐ volt, ahol 2009-ig főener-
getikusként játszott vezető szerepet a
városi hőellátó rendszer kiépítésében.
Közreműködött a 2002-ben üzembe
helyezett gázmotoros erőmű megvaló-
sításában, ami sok éven át biztosította
az olcsó hőt a győri fogyasztóknak. 

Milanovich László a városi közszol-
gáltató cégek fúziója óta a GYŐR-
SZOL ágazati igazgatója, a részvény-
társaság igazgatósági tagja. Feladata
sokrétű, hiszen a győri távhőtermelés
és szolgáltatás egy kézben van, s a

Knuth-díjat kapott
Milanovich László 

saját tulajdonú gázmotoros erőmű vil-
lamos energiát is termel. 

A szakmai szövetség indoklása sze-
rint Milanovich László jelentősen hozzá-
járult ahhoz, hogy a győri távhőszolgál-
tatás előkelő helyet vívjon ki magának az
országban. Az Energiagazdálkodási Tu-
dományos Egyesület Hőszolgáltatási
Szakosztályának elnöke, a Magyar Táv-
hőszolgáltatók Szakmai Szövetségének
alelnöke, a szakma ismert és elismert
alakja, aki munkásságával kiérdemelte a
Knuth Károly szakmai díjat.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

A napelem hűtve az igazi
szerző: gégény istván
fotó: matusz károly

chenyi Duó alkotói pályá-
zaton is rajthoz álltak, s a
második fordulóban a
szakmai zsűri az ő talál-
mányukat ítélte a leg-
jobbnak. Az egymillió fo-
rintos támogatást egy
speciális mérőberende-
zés elkészítésére fordí-
tották, amely a napele-
mek hatásfokának vizs-
gálatakor nyújt kiemel-
kedő segítséget.

Hogy miért van erre
szükség? Mert a nap-
elem – nem meglepő
módon – a napsütés ha-
tására felmelegszik. A túl-
zott hőfok azonban csök-
kenti a napelemek töltő-

teljesítményét, vagyis ke-
vésbé lesz hatékony a
működésük. Mit lehet
ten ni? A megfelelő esz-
közzel – ezt építette meg
a Pup Dániel, Kövi Ta más,
Gon  da Gellért, Bo dó
Gá bor hallgatókból és
Szauter Ferenc oktató-
ból álló csapat – a jármű
(és a menetszél) sebes-
ségének, a napsütés in-
tenzitásának, továbbá a
napelemek hordozófelü-
leti hőmérsékletének
együttes vizsgálata által
kikísérletezni az optimá-
lis értéket. Az ered-
mény: ugyanannyi nap-
sütésből több energia.
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Vizsgaidőszak van. A teljesí-
tés állandó kényszere sok
energiát vesz el az egyetemi
hallgatóktól. A fiatalok egy
része szakadatlanul és lelki-
ismeretesen tanul – gyanít-
hatóan ők vannak keveseb-
ben –, mások viszont az
utolsó pillanatra hagynak
mindent. Általában ők
stresszelnek jobban. Márpe-
dig a vizsgaszi tuá ció, a vizs-
gadrukk a stressznek egy
fajtája. Valastyán Beáta klini-
kai szakpszichológus, egye-
temi oktató Selye Jánost
idézi, aki szerint „Stressz a
test nem specifikus válasza
valamely igénybevételre.”
Lélektani síkon tehát nem a
helyzetek váltják ki önma-
gukban a stresszt, inkább
azok szubjektív értékelése.
Az egyén akkor kerül stressz-
állapotba, amikor úgy érzi,
hogy képtelen szembenézni
az adott helyzet követelmé-
nyeivel.

Selye János szerint „a
stressz az élet sava borsa”, de
ha túl sok van belőle, egész-
ségkárosító hatása lehet. Két-
féle stresszt különböztetünk
meg. Az eustressz, vagyis a
pozitív stressz növelheti a tel-

Hasított agy a szorongó
vizsgázóknál

szerző: trunkos ildikó
fotó: o. jakócs péter

jesítményünket, a distressz,
vagy negatív stressz ellenke-
zőleg hat, rengeteg energiát
emészt fel. 

Ilyen stresszor lehet maga
a vizsga is. Valastyán Beáta
úgy tapasztalja, a jelenlegi
egyetemi tanulmányi rend-
szer nem támogatja a rend-
szeres, folyamatos tanulást.
A felsőoktatásban kialakult
túlzott liberalizmus – például
hogy nem kötelező bejárni
előadásokra, s ezáltal min-
den tanulás a vizsgaidő-
szakra ma rad – jelentős
stresszhelyzeteket hoz létre.
Aki a felkészülést az utolsó
pillanatra hagyja, az kapkod,
szorong, bizonytalanná válik,
eleve reménytelennek látja a
helyzetét, főleg ha kilátástala-
nul hatalmas a megtanu-
landó tananyag. 

Ezt a típusú – halogatás-
ból fakadó – vizsgadrukkot el
kell választani attól, amikor
valaki mindent rendesen
megtanul és tud is, ennek el-

lenére rettenetesen izgul, utal
rá a szakpszichológus. Az
ilyen típusú embereknek kicsi
az önbizalmuk, hajlamosab-
bak a szorongásra, és ez egy
vizsgaszituációban leront-
hatja a teljesítményüket:
szinte mindent elfelejtenek. 

Az erős stressz menekülő
reakciót vált ki a a szervezetből.
A jó teljesítőképesség egyik fel-
tétele, a két agyfélteke harmo-
nikus működése legátlódik, az
emlékezőképesség gyengül
vagy teljesen elveszik. Ha vala-
kit elbutít a szorongás, mintha
kettéhasítanák a két agyfélte-
kéjét: nem tudja az egyik fele,
hogy mit csinál a másik, s kép-
telen felidézni a jól megtanult
tananyagot is.

Az eredményes feszült-
ség- és stresszoldás megta-
nulható, ad reményt Valas-
tyán Beáta. Egyszerű légző-
gyakorlattal oldhatjuk többek
között a vizsga során fellépő
nagyfeszültséget. Tétele ki-
dolgozásánál  a vizsgázó jól
megtámasztott, egyenes hát-
tal üljön le, lazítsa el a végtag-
jait, a nyakát, vállát, csukja be
a szemét, vegyen egy mély le-
vegőt az orrán, szép lassan,
egyenletesen a száján fújja ki,
kizárólag erre a feladatra kon-
centrálva. Ahogy teleszívja a
tüdejét levegővel, feszít az
egész gyomra, ahogy kifújja,
ernyed, lazít. Pár lélegzetvétel
után érezhetően oldódik a fe-
szültség, s lehet a tételre kon-
centrálni – per sze, ha rende-
sen felkészült a hallgató!
Megfelelő lazító technika

még az agykontroll, vagy a
transzcendens meditáció, va-
lamint a jóga, de remek fe-
szültségoldó lehet bármilyen
intenzíven és rendszeresen

végzett sporttevékenység is.  
Persze olyan diák is van,

akit a vizsgaszituáció felpör-
get, min den eszébe jut, még
jobban teljesít. A jó vizsgázó
a szóbeli megmérettetést
szereti, a tanulós-izgulós vi-
szont szívesebben ad számot
a tudásáról írásban. 

Valastyán Bea azt taná-
csolja: vizsgaidőszakban
próbáljuk a mérgező anya-
goktól megkímélni magun-
kat. Sajnálatosan elterjedt,
hogy a diákok ébrenléti ide-
jük nyújtására, élénkítésre
energiaitalokat isznak. Ezek-
nek az italoknak hatszoros,
nyolcszoros a koffeintar-
talma a kávéhoz képest. Fel-
pörgeti a szervezetet, to-

vább fent tud ugyan ma-
radni tőle a fiatal, de ez egy
nagyon veszélyes játék.  Kö-
vetkezménye lehet: na gyon
ma gas pulzusszám, szapora
szívverés, látászavar, izza-
dás stb. Ha valaki stimuláló-
szert szeretne, az legfeljebb
zöld vagy fekete tea legyen.
A mértéktelenül fogyasztott
kávé sem jó, mert hirtelen
megemeli a vérnyomást, de
mivel gyorsan le is bomlik,
ilyenkor álmosabb lesz a
vizsgázó, mintha nem ivott
volna semmit. 

A feszültség oldásában
segíthetnek a begyakorolt
helyzetek. Ha valaki izgulós
mondjuk szóban, akkor pró-
bálja minél többször hango-
san felmondani a tananyagot,
akár a családtagjainak, tanu-
lótársaknak is. 

Sajnálatosan elterjedt,
hogy a diákok
felturbózzák magukat

Valastyán Beáta
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OKTATÁS  EGYETEM

Az idei  általános eljárás ke-
retében 2.615 fő nyújtotta
be felvételi kérelmét – ösz-
szesen 4.240 jelentkezéssel
– az Apáczai-kar által kínált
képzésekre. Ebből a lét-
számból 1252 fő első helyen
jelölte meg a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apá -
czai Csere János Karát. Az
elmúlt év hasonló időszaká-
hoz képest ez a szám közel
azonos. 

A hét alapképzési szak
létszámmegoszlása, illetve
a jelentkezések száma
alapján kiemelhető a ta-
nító alapképzési szak, hi-
szen a tavalyi évhez ké-
pest 30 százalékkal többen
jelentkeztek a képzésre.
A februárban és áprilisban
megtartott tanító alkal-
massági vizsgán közel 240
fő vett részt. 

A rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapkép-
zési szak iránt is megnőtt
az érdeklődés, főleg a nap-
pali tagozaton, ahol 320 a
jelentkezések száma. Még
mindig sikerszaknak te-
kinthető a turizmus-ven-
déglátás alapképzési szak a
közel 800, az andragógia
szak 640, valamint a gyógy-
pedagógia szak majdnem
600 jelentkezéssel. 

Szociálpedagógiára – ha-
sonlóan az elmúlt évhez
több mint 500 jelentkezés

Népszerű a tanítószak
érkezett. Üzleti szakoktató
szakon is hasonló az érdek-
lődés, mint a tavalyi évben.
Idegenforgalmi szakme-
nedzser és vendéglátó szak-
menedzser felsőfokú szak-
képzéseken a jelentkezők
száma alapján előrelátható-
lag maximális létszámmal
kezdődhet a nappali tago-
zat szeptemberben. 

Az emberi erőforrás ta-
nácsadó mesterképzési
szakra 156 fő adta be jelent-
kezését, melyből közel 100
fő első helyes. 

Hír még a karról, hogy
új, elsősorban az andragó-
gia alapszakra épülő mes-
terszak indul szeptember-
től, mégpedig a kulturális
mediáció. A szakindítási
engedélyt akkor kapták
meg, amikor a felsőokta-
tási jelentkezési határidő
már lezárult, így a képzést
a kar a pótfelvételi tájé-
koztatóban hirdeti meg.
Ez a jogszabályok értelmé-
ben annyit jelent, hogy az
idén csak költségtérítéses
formában lehet jelent-
kezni rá. 

A kar úgy döntött, hogy
a törvényben megállapított
legalacsonyabb tandíjat
kéri  a hallgatóktól. Ez a
2011–2012-es tanévben 150
ezer forint lesz szemeszte-
renként, nappali és leve-
lező tagozaton  egyaránt. 

A Széchenyi István Egyete-
men a szakok többségén –
nappali tagozaton – jelentős
túljelentkezés volt az előző
évhez képest.  Idén négyszer
többen akarnak Győrött gé-
pészmérnökök, villamosmér-
nökök és gazdaságinformati-
kusok lenni. Háromszoros a
túljelentkezés a közlekedés-
mérnök, a mérnök informati-
kus, a jogász, a nemzetközi
igazgatási szakokon, három
és félszeres a gazdálkodás és
menedzsment szakon. 

Új szakkal is bővül az
egyetem képzési palettája:
szeptembertől indul a jár-
műmérnök BSc képzés.
Népszerűségére jellemző,

Sokan akarnak Győrött
mérnökök lenni

hogy ide ötször annyian
adták be a jelentkezésüket,
mint amekkora a felvehetők
keretszáma. Itt a képzés
során a hallgatók megismer-
kednek a járművek szakterü-
letéhez kapcsolódó magas
szintű természettudomá-
nyos és specifikus járműgé-
pészeti, jármű-elektronikai,
jármű-informatikai, közleke-
désbiztonsági, diagnoszti-
kai, jár mű-üzemeltetési, fenn -
 tartási, karbantartási, val a -
mint gazdasági menedzsment
ismeretekkel, valamint felké-
szülnek a járművek és fő-
egységek fejlesztésére, ter-
vezésére, gyártására és a
bennük lezajló folyamatok

elemzésére, a biztonságos
üzemeltetésre. Speciális
szakmai ismeretek elsajátí-
tására adnak lehetőséget
az autómérnöki, a belső -
égésűmotor-mérnöki és a
vasútijármű-mérnöki szak-
modulok. Az alapképzés si-
keres befejezése után az
egyetem több mestersza-
kán is lehetőség van a to-
vább tanulásra.

A Széchenyi István Egye-
temen az idei, úgynevezett
első helyes jelentkezések nö-
vekedése a tavalyihoz képest
10 százalék, s összesen 14
százalékkal többen jelentkez-
tek az intézménybe, mint a
tavalyi esztendőben. 

A Széchenyi-egyetem hallgatóinak megoszlása

(2010. októberi állapot)

Műszaki tudományi kar
Gazdaságtudományi kar
Állam és jogtudományi kar
Egészségügyi intézet
Zeneművészeti intézet

Vizsgáznak a Széchenyi-egyetem joghallgatói
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A tavalyihoz hasonlóan idén is élénk színek jellemzik
a fürdőruhadivatot, a legtrendibb a kék, és minden ár-
nyalata. Ezenkívül még a zöld, a narancs és a barnás
tónusú darabok hódítanak leginkább a vízparton.

A New Silhouette üzletvezetője, Heizer Imre el-
mondta, elsősorban a romantikus, apró virágos min-
ták díszítik a fürdőruhákat az idei nyáron, ahogy sok
más ruhadarabunkat is.

Hogy ne legyen rémálom a fürdőruhaszezon, az
alakunkhoz megfelelőt válasszunk! A tervezők gon-
doltak a kis és nagy keblű nőkre egyaránt, és azokra
is, akik súlyproblémákkal küzdenek.

A bikinifelsők közül a háromszög szabás kissé
háttérbe szorult, helyette a csőfazon került elő-
térbe. Ez azonban a nagy kosármérettel rendelkező
hölgyeknek nem előnyös választás. Számukra a ha-
gyományos merevítős, illetve kosaras darabok
ajánlottak, melyek stabilan tartanak. A szaküzle-
tekben F kosárméretig megtalálhatóak a külön-
böző modellek.

A kisebb mellű nők örömére egyre több bikinifel-
sőbe tesznek szivacsot a gyártók, és a push up-os
fazonokból is széles idén a választék. 

Apró virágok
a fürdőruhán
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Forróság, vízpart, lazítás – aktív pihenés…
Ezek elengedhetetlen nyári kelléke a fürdő-
ruha. Utánanéztünk: az idei szezonban legin-
kább a kék szín árnyalatai csábítanak, és a
különböző fazonok. De a divatnál fontosabb
az, hogy jól érezzük magunkat az adott da-
rabban, legyen kényelmes és az alkatunk-
nak megfelelő.

Az alsórész választásánál az egyik legnagyobb
hiba, amit a hölgyek elkövetnek, hogy szélesebb
csípőre rövidnadrágos fazont választanak. Ez a tév-
hittel ellentétben nem eltakar, hanem kihangsúlyoz.
Akinek pluszkilók rakódtak le csípőtájon, inkább
magasabban szabott alsót válasszon, mert az
nyújtja a lábat.

A fiatalok körében továbbra is népszerű a hagyo-
mányos fazonú bugyi, illetve az oldalt megkötős vál-
tozat. Az egyberészes fürdőruha az üzletvezető el-
mondása szerint mind inkább szorul vissza az idő-
sebb korosztálynál is, egyre többen választanak he-
lyette tankinit.

Szerencsére jó néhány fürdőruha-készítő kínál ru-
galmas megoldást azzal, hogy variálható garnitúrá-
kat kreál.

Ezek mellett divatos lesz idén is a trikini, de ez
csak a szinte hibátlan alakon mutat jól.

Néhány éve jelentek meg, és idén is kaphatóak a
kifordítható bikinik, melyeket a gyártók olyan varázs-
technikával készítenek, hogy a fürdőruha külső és
belső fele is hordható.

Heizer Imre hangsúlyozta, a méretválasztás döntő
fontosságú a fürdőruha vásárlásánál. Vegyük figye-
lembe, hogy a vízben fél méretet enged az anyag.

Lényeges, hogy jó szaküzletben vásároljuk meg a
nyár elengedhetetlen kellékét, mert az itt kapható,
modern fürdőruhák anyaga ellenáll a sugárzásnak és
a termálvíz roncsoló hatásának, másrészt szakszerű
tanácsadásban is részesülünk.

A férfiak körében egyértelműen a sortos fazonok
uralkodnak, az eladások nagy részét a bő szárú, il-
letve hosszabb nadrágok teszik ki. Vannak azért, akik
vállalják a szűkebb, idomokat megmutató darabokat
is. Sportoláshoz pedig a legelőnyösebb a régi klasz-
szikus, ismert nevén fecske fazon. Az idősebbek in-
kább a konzervatívabb színeket választják, míg a fia-
talabb korosztály a szivárvány összes árnyalatában
pompázik a strandon.

Program:

15.30 órától Megemlékezés az emlékmûnél,
koszorúzás

16.00 órától TÖRTÉNELMI LOVASJÁTÉK

17.00 órától TÖRTÉNELMI HADIJÁTÉK

További programok
14.00 órától Holló Együttes mûsora
19.00 órától Musical-operett mûsor
20.00 órától Hello Kids-koncert

Szeretettel várjuk Önt és Családját!

www.gyor.hu • www.fesztivalkozpontgyor.hu 
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Kovács Katalin fuvolista, a Győri Filharmoni-
kusok szakmavezetője
Lakásfestés, kórház, befőzés, tánctábor
Az utolsó koncertünk július 3-án lesz a Xantus-ud-
varban. Utána végre nekiállhatok a ház körüli felada-
toknak, idén a lakást is kifestjük. A kiskertemben
megtermelt gyümölcsöket minden évben befőzöm,
ez is vár rám. A családot is meglátogatom, és a Pes-
ten élő nővérem házfelújításánál is segítek. Kicsit
rendhagyó lesz ez a nyár, ugyanis két hetet kórház-
ban töltök a csípőműtétem miatt. A nyaralást Hor-
vátországba vagy Olaszországba tervezzük a család-
dal, rokonokkal vagy barátokkal. Néhány napos, a
felnőtteknek szóló tánctáborban is részt szoktam
venni, az ott töltött felejthetetlen pillanatok, a jó han-
gulat miatt szívesen térek vissza. Egy kis időre le is
teszem a fuvolát, de augusztus 20-án már újra el-
kezdjük a munkát az együttesnél.

Molnár Ágnes színésznő 
„A bikinimet már megvettem”
Jelenleg a Vörös Pimpernel című darabot próbálom
Győrben, én játszom Marguerite St. Just szerepét.
A bemutatója június 18-án lesz. A sok próba eddig
teljesen elvitte az időmet. A nyaralásra sok meghí-
vást kaptam, barátnőm is kérte, látogassam meg
Spanyolországban, ő ugyanis ott él. Egy jó barátom
pedig Olaszországba hívott. Az itthon levő barátok-
kal mindenképpen elmegyünk a Balatonra és a Ve-
lencei-tóra.  Párommal pedig a hosszú hétvégéket,
vagy az egynapos kirándulásokra szeretjük. Nem
vagyok az a nagy sportoló, de néha aerobikozni,

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Győri művésznők
pihentető nyara

A Balatont és a tengert választja a kikapcso-
lódáshoz az a három győri művésznő, akik
leginkább csak nyáron tudják magukat kipi-
henni. A lazítás mellett az elmaradt házi-
munkák, a  család- és barátlátogatások is
sorra kerülnek.

úszni vagy squash-olni szoktam a barátnőimmel.
Egyedül sosem szánom rá magamat, kell egy húzó
erő. A nyáron a családomat is meglátogatom Békés
megyében, mert sajnos elég ritkán látjuk egymást.
Bulizni is készülök, mégpedig a Balaton Soundra. A
musical műfajból jólesik kicsit kiszakadni. A sza-
badságom a nyáron sem lesz teljes, ugyanis egyéni
fellépések és folyamatos próbák várnak rám, amit
persze egyáltalán nem bánok. A bikinimet azonban
már megvettem.

Gyurmánczi Diána, a Győri Balett táncosa
Olaszország, Bulgária, Balaton 
A nyárra legfőképp pihenést tervezek. Utolsó fellé-
pésem július 9-én lesz, augusztus 22-én már újra a
színpadon vagyunk. Addig próbálok feltöltődni. A
mindennapos próbák fizikailag kifárasztják az em-
bert egy idő után. Az évad idején nem sok idő marad
a lazításra. A folyamatos elfoglaltság miatt – amit
persze egyáltalán nem panaszként mondok, hiszen
ez az életem  – a családomat, a barátaimat ritkán
látom. Velük is többet szeretnék együtt lenni a nyári
hónapokban. A nyaralást leginkább a párommal
együtt tervezem, Olaszországba és Bulgáriába. Ter-
mészetesen a magyar tengerhez is eljutok. Az idén
egy esküvőre is meghívtak, ami jó hangulatú parti-
nak ígérkezik. Mivel a tánc megköveteli a folyamatos
erőnlétet, állóképességet, spinninggel vagy szauná-
val tartom kondiban magam a nyári lazítás során.

A kiskertemben
megtermelt
gyümölcsöket 
minden évben
befőzöm...

Barátnőm is
kérte, látogassam
meg Spanyol-
országban,
ő ugyanis ott él.

A nyaralást
leginkább
a párommal együtt
tervezem,
Olaszországba
és Bulgáriába.

Gyurmánczi Diána Molnár Ágnes

Kovács Katalin
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Elkészítése 
A jól előkészített báránygerincet egy-
két nappal a felhasználás előtt ki-
vesszük a fagyasztóból. Nem hagyjuk
a levében, hanem letörölgetjük. Ha
van a háztartásokban vákuumozó
gép, és digitális szúró-hőmérő, hasz-
náljuk is ki a lehetőséget, hogy puha,
porhanyós és kiváló ízű húst készít-
hessünk.

Házilag pestót készítünk olívaolaj,
fokhagyma, bazsalikom, só összetur-
mixolásával. Vákuumzacskóba he-
lyezzük a báránybordát, a csontvé-
gekre hajtogatott folpackból „sapkát”
húzunk, nehogy kibökje a zacskót. A
zöldolajjal meglocsoljuk, levákuumoz-
zuk, egy órára 62 °C fokos vízfürdőbe
helyezzük. Ha több csomagot készí-
tünk, mozgassuk meg néha, hogy
egyenletesen kapjon meleget a hús.
Felnyitjuk a csomagot és forró serpe-
nyőben minden oldalról megpirítjuk,
friss borsot szórunk rá.

A vörösbor-emulzió elkészítéséhez
a jó minőségű vörösbort fél literről egy
decire sűrítjük, az első felforralás után
a bort a láng felett félrebillentve lángra
kapatjuk. Erre azért van szükség, hogy
a fölösleges alkohol kiégjen belőle. A
beforralt bort hagyjuk kihűlni, majd
mikor  60 °C hőmérsékletű, hozzáadjuk
a hideg vajat, és szapora kevergetéssel
emulziót készítünk belőle.

Csontos
báránygerinc
szerző: suga péter
fotó: o. jakócs péter

Hozzávalók
Csontos bá rány bor  da
(french racks), szemé-
lyenként 22 dkg, a pác -
hoz: rozmaring két
szál, fokhagyma 4 ge-
rezd, zsálya 3-4 levél,
frissen őrölt bors, pesto
házilag: friss bazsali-
kom, olívaolaj, fok-
hagyma és só mixelt
keveréke, sárgabélű
burgonya 50 dkg, póré-
hagyma 1 szál, olaj a
sütéshez, só, fejtett
zöldbab (dicki bohnen),
céklacsíra vagy bébile-
vél a díszítéshez, vörös-
bor fél liter, vaj 15 dkg
az emulzióhoz. 

Június séfje
Suga Péter 

vörösbor-
emulzióval,
vajas burgonya-
kocka- és
szemesbab-
toronnyal

A Győri Szakácsok Klubja 12 éves múltra tekint vissza, s számos célja közül a legfontosabb ma is ugyanaz,
mint alapításakor. Részt venni a ha zai és nemzetközi versenyeken, hogy a várost és a városkörnyéket méltón
képviselve konyhánk, vendéglátásunk jó hírnevét öregbítse.  A társaság most arra vállalkozik, hogy Győr meg-
újult városi hetilapjában hírt adjon a szakma újdonságairól, eseményeiről, s nép sze rű sít se a konyhaművésze-
tet egy rovat erejéig, a gasztronómia híveinek remélhető örömére. Sátor László klubelnök

A 2006-os évjáratú Bock
Cabernet Franc Istentől
rendelt társaként leírt bá-
rány Suga Péter szerint
minden szempontból a
legalkalmasabb arra,
hogy egy újdonsült gaszt-
ronómiai rovat elsőként
bemutatott darabja, ve-
zető étele legyen. 

A burgonyakörethez a burgonyát
apró, egy centiméteres  kockára vágjuk,
és olajban aranysárgára sütjük. A  vége
felé dobjuk hozzá a  kockára vágott pó-
réhagymát. Szűrőkanállal kiemeljük,
egyötöd részét villával megtörjük, ez
lesz a kötőanyag. Sózzuk, friss petrezse-
lyemzölddel ízesíthetjük. A szemes ba -
bot leforrázzuk, héjából kiugrasztjuk.

Kevés vajban megmelegítjük. A köret
tálalásához egy 6 cm átmérőjű fémko-
rongra (pogácsaszaggatóra) lesz szük-
ségünk, melybe beletömjük a burgo-
nyaalapot, majd ráhalmozzuk a zöldba-
bot. A gyűrűt eltávolítva céklalevéllel dí-
szítjük. A bárányt félbevágjuk vagy fel-
szeleteljük, és egymásba illesztjük. A vö-
rösbor-emulziót szintén mellé tálaljuk. 
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A GYŐR-SZOL Zrt. felvételre keres
a távhőszolgáltatási igazgatóság műszaki és fejlesztési
osztályára épületgépész mérnököt.

Feladatkör: gépészeti tervezés, szakági tervek elbírálása, jóvá-
hagyása, műszaki előkészítés, műszaki ellenőrzés, műszaki adat-
bázisok, tervdokumentációk kezelése.

Feltételek: ACAD-ismeret, MS-Office programok alkalmazása, ön-
álló munkavégzés. Előnyt jelent: távhőszolgáltatás területén szerzett
gyakorlat, műszaki ellenőri jogosultság, angol- és/vagy németnyelv-
ismeret, B kategóriás jogosítvány. Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés: szakmai önéletrajz megküldésével június 15-ig.
Cím: GYŐR-SZOL Zrt., Munka-bérügyi osztály,
9024 Győr, Orgona u. 10.
Jelige: Épületgépész.

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

IKRÉNYBEN 109 m2-es, műszakilag
és esztétikailag teljesen felújított csa-
ládi ház parkosított kerttel, eladó! Irány -
ár: 17,8 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

ÖTTEVÉNYEN 100 m2-es, részlege-
sen felújított családi ház eladó! Irányár:
10,9 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

GYŐR-SZIGETBEN 64 m2-es, 1+2 fél
szobás, részlegesen felújított, III. eme-
leti lakás garázzsal eladó! Irányár: 8,3
M Ft. Érd.: 70/977-7838.

GYŐRÚJFALUN, idősek lakóparkjában
eladó egy emeleti, kétszobás, étkező-
konyhás, erkélyes lakás liftes házban,
gépkocsibeállóval. Ár: 17 millió Ft.
Érd.: 70/372-0106. 

GYŐR-MARCALVÁROS I-en eladó egy
második emeleti, 63 m2-es, 1+2 fél
szobás társasházi lakás! Ár: 9,49 M Ft.
Tel.: 70/9777-832. 

GYŐR-RÉVFALU klasszikus részén eladó
egy családi ház, akár telekként is, melyre
6 lakásos társasház is építhető! Ár: 25,5
M Ft. Tel.: 70/9777-832.

IDŐSEK OTTHONA Lakóparkban el -
adó egy azonnal költözhető, teraszos
garzonlakás konyhabútorral. Gépkocsi-
beálló van. Ár: 9,3 millió Ft. Érd.:
70/372-0106.

GYŐR-SZABADHEGYEN, kétlakásos tár-
sasház földszinti, 3 szobás lakása, pincé-
vel, garázzsal, kocsibeállóval, nagy udvar-
ral, eladó. Ár: 22,5 M Ft. Érd.: 70/372-
0105, www.oh.hu „11431”

GYŐRÚJBARÁTON saroktelken lévő,
egyszintes, hangulatos családi ház nagy,
gondozott telken, dupla garázzsal, tároló-
val eladó. Ár: 17,99 M Ft. Érd.: 70/372-
0105, www.oh.hu „26259”

GYŐR-KISMEGYEREN lévő, másfél
szobás, igényesen felújított sorházi
lakás saját udvarral, tárolóval, eladó.
Ár: 7,5 M Ft. Érd.: 70/372-0105,
www.oh.hu  „26056”

GYŐRÚJFALUN épülő, 8 lakásos sorház-
ban eladó másfél szobás, teraszos, kis-
kertes lakás szeptemberi költözéssel. Ár:
13,45 millió Ft. Érd.: 70/372-0106.

GYŐR-BELVÁROSBAN sürgősen eladó
egy 49 m2-es, kétszobás, erkélyes, tel-

jesen felújított társasházi lakás. Ár:
11,9 M Ft. Tel.: 70/9777-830.

GYŐR-NÁDORVÁROSBAN 75 m2-es,
kétszobás, egyedi fűtéses, föld szin -
ti társasházi lakás sürgősen eladó. Ár:
12,9 M Ft. Tel.: 70/977-7830.

GYŐR-SZABADHEGYEN eladó egy 77
m2-es, nagy konyhás, 3 szobás, 3.
emeleti, napfényes, klímával felszerelt,
erkélyes panellakás saját tárolóval. Ár:
13,9 millió. Érd.: 70/703-0865

GYŐRÚJBARÁTON eladó 2005-ben
épült, 130 m2-es, nappali+4 szobás,
központi fűtéses, belső kétszintes csa-
ládi ház garázzsal, kerttel. Ár: 28,5 mil-
lió Ft. Érd.: 70/703-0865.

ÜZLET
GYŐR-SZIGETBEN, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utcafronti,
50 m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre vagy irodá-
nak hosszú távra kiadó. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

GYŐR, Kálvária utcában nem lakás
célú bérlemények kiadók üzlet, iroda,
raktár céljára 29–200 m2-ig. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

LAKÁSCSERE
GYÁRVÁROSI, 1 szobás, 54 m2-es,
gázfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses, erkélyes lakást cserélne
1+2 fél szobás, 60-63 m2-es, távfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetési szám: 213). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

NÁDORVÁROSI, 43 m2-es, egy szo -
ba+há lós, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne  2-3 szobás
lakásra (hirdetési szám: 214). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

BELVÁROSI, 2 szobás, 56 m2-es, fél-
komfortos, téglaépítésű, felújításra
szoruló, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1 szobás, 30-40
m2-es, belvárosi vagy szigeti, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra (hir-
detési szám: 215). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., tel.: 96/511-420.

ADYVÁROSI, másfél szobás, 36 m2-es,
összkomfortos lakást cserélne 1+2 fél
vagy 2+fél szobás, nádorvárosi, adyvárosi
vagy marcalvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési szám: 216).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

BELVÁROSI, 1 szobás, 45 m2-es, össz-
komfortos, részben felújított, alacsony re-
zsijű lakást cserélne 2 szobás bérle-

ményre 55 m2-ig, Sziget, Újváros, Gyár-
város kivételével (hirdetési szám: 217).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

ADYVÁROSI, 2 szobás, 53 m2-es, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélnének 2 szobás, 55 m2-es, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra –
Belváros, Adyváros, Marcalváros vagy
Gyárváros területére (hirdetési szám:
218). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., tel.:
96/511-420.

ADYVÁROSI, 2 szobás, 47  m2-es, össz-
komfortos, erkélyes, teljesen felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 3 szobás, határozatlan bérleti szer-
ződéses, József A.-lakótelepi lakásra (hir-
detési szám: 219). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
tel.: 96/511-420.

BELVÁROSI, 2 szobás, külön bejáratú,
konyhás, 63 m2-es, gázfűtéses, tégla-
épületben lévő, határozatlan idejű
szükséglakást cserélne 1-2 szobás,
győri bérleményre, Sziget, Újváros ki-
vételével (hirdetési szám: 220). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

SZIGETI, 1 szobás, 41 m2-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélnénk 2 szobás, 40–50 m2-es, nádorvá-
rosi vagy adyvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési szám: 221).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

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

SEAT Altea 1.6 MPI Reference. Első
üzembe helyezés 2009. 04. 14., 65.005
km. Ár: 2.979.000 Ft. Motor: 1 595 ccm,

75 kW/102 LE, benzin. Sötétkék-metál.
Érdeklődni: 96/515-033.

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

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

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

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

SKODA Yeti Active Plus 1.4 TSI. Első
üzembe helyezés 2011. 03. 01., ajánlat-
kérésre. Ár: 4.400.000 Ft. Motor: 1 390
ccm, 90 kW/122 LE, benzin, fehér-nor-
mál. Érdeklődni: 96/515-033.

DAEWOO Lanos 1.6 SX Forza. Első
üzembe helyezés 2000. 01. 11.,
108.550 km. Ár: 450.000 Ft. Mo -
tor: 1 598 ccm, 78 kW/106 LE, ben-
zin, fehér-normál. Érdeklődni:
96/515-033.

EGYÉB
RÁNTANI való csirke kapható június 3-
án és 4-én Győrben, az Ikrényi úton.
96/319-759, 30/956-4723.

A MARCAL ÉTTEREM
kiemelt júniusi ajánlata:

Szerdán és csütörtökön: 15—20 óráig,
pénteken: 15—21 óráig
ESTI MENÜK KAPHATÓK!

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

Natúr sertésszelet csirkemájraguval, 
vegyes köret, saláta

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

1500 Ft helyett 800 Ft
Marhapörkölt, galuska, saláta

1500 Ft helyett 800 Ft
Cigánypecsenye, fôtt burgonya, saláta

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

MINDEN MENÜ MELLÉ 
1 POHÁR SÖR, BOR VAGY ÜDÍTÔ!
Szerdától péntekig a 2 személyes Marcal tál 

3.200 Ft helyett 2.200 Ft
Üdülési csekket, étkezési utalványt elfogadunk!

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

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

A GYŐR-SZOL Zrt. felvételre keres
a távhőszolgáltatási igazgatóság műszaki és fejlesztési
osztályára épületgépész technikusi végzettséggel
rendelkező műszaki munkatársat.

Feladatkör: Műszaki előkészítés, műszaki átadás-átvételek ügyin-
tézése, kalkulációk készítése, adatbázisok, dokumentációk kezelése.

Feltételek: Szakirányú végzettség, MS-Office programok alkal-
mazása, ACAD-ismeret, önálló munkavégzés.

Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, angol és/vagy német
nyelvismeret.

Jelentkezés: szakmai önéletrajz megküldésével június 15-ig.
Cím: GYŐR-SZOL Zrt., Munka-bérügyi osztály, 
9024 Győr, Orgona u. 10.
Jelige: Műszaki munkatárs

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

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

SUDOKU

Hétköznapi pénzügyek
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Német
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(Salvador)
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Kötőszó
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hetilap

Flamós

Klór 
vegyjele

Csacsog

Nulla

Vízipólós
(Tamás)

Kiszol -
gáltat

Körmöl

Állóvíz

RejtjelezGaál

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hoz-
zájuthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sor-
soláson legszerencsésebbnek bizonyuló játékos egy kétszemélyes für-
dőbelépőt nyerhet a Rába Quelle élményfürdő jóvoltából. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 95. Jelige: Keresztrejtvény. A sudoku japán eredetű, napjainkban

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

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

Tokody Tibor még tavaly novemberben egy Video-
ton elleni bajnokin szenvedett részleges kereszt-
szalag-szakadást. Közel féléves kihagyás után a
futballista májusban ismét tétmérkőzésen léphe-
tett pályára.

– Egyre jobban érzem magam, de még közel sem
vagyok százszázalékos állapotban. Pár meccset így
is kaptam Csertői Auréltól, amiért nagyon hálás va-
gyok neki. Sokat számít, hogy játékban maradtam és
nem estem ki teljesen a ritmusból. Utólag úgy tűnik,
mintha csak két hetet hiányoztam volna, persze köz-
ben nagyon rossz volt tétlenül nézni, ahogy a többiek
nélkülem játszottak. A családom sokat segített, rend-
kívül türelmesek voltak velem ebben a nehéz időszak-
ban. Holanek Zoltánnal rengeteget dolgoztunk, na-
ponta kétszer két-három órát edzettünk, rehabilitá-
ciós edzőnk még a szabadidejét is rám áldozta, amit
nem lehet elégszer megköszönni. Kisebb csoda,
hogy öt hónap kihagyás után már mérkőzést játszot-
tam, ilyen jellegű sérülés után általában nyolc-tíz
hónap múlva szoktak visszatérni a játékosok – eleve-
nítette fel a közelmúlt történéseit a játékos, aki gyó-
gyulása közben egy edzőváltást is átélt. Tokody Tibor
azonban nem rágódik a múlton, inkább a jövőbe néz,
és vezérként próbálja összefogni a csapatot. 

– Szép időszakokat is megéltünk Pintér Attilával,
de ha nem eredményes a csapat, akkor természe-
tes, hogy váltani kell. Szezon közben a játékosokat
nem lehet lecserélni, így ilyenkor mindig az edző
személye változik. Csertői Auréllal jó a kapcsola-
tom, rengeteget segít nekem, szeretném a játé-
kommal meghálálni a megelőlegezett bizalmat. A
rutinosabb játékosok közé tartozom, így az öltöző-
ben és a pályán is több feladatot kell magamra vál-
lalnom. Vannak szituációk, amiket az edző nem tud
megoldani a kispadról, előfordul a mérkőzéseken,
hogy belülről kell váltani, és ilyenkor nekem kell elő-
relépnem. Szívesen vállalom is ezt a feladatot,
közel áll hozzám ez a szerepkör.

Egy régi
típusú
játékos

A Győri ETO FC mindössze a kilencedik helyen
zárta a bajnokságot. Az együttes a következő sze-
zonban ismét megcélozza a nemzetközi kupasze-
replést, Tokody Tibornak azonban ennél is meré-
szebb tervei vannak.

– Minden évben elmondjuk, hogy dobogón szeret-
nénk végezni, bízom benne, hogy ezúttal sikerül is.
Nekem már mindenféle érmem van, csak arany nincs,
szeretném Győrben teljessé tenni a kollekciómat.
Addig nem is akarok visszavonulni, amíg ez nem sike-
rül. Legalább harmincöt éves koromig szeretnék még
futballozni, remélem, a sérülések is elkerülnek majd.
Persze már gondolkodom a folytatáson, pályafutásom
befejezése után szívesen edzősködnék, és vállalkozá-
somat is szeretném felvirágoztatni. 

Tokody Tibor öt éve futballozik Győrben, és ez -
alatt a védelemtől a középpályán át a csatársorig
szinte valamennyi poszton megfordult. Kíváncsiak
voltunk, az univerzális játékos a pálya melyik pontján
érzi magát leginkább otthon. 

– Régi típusú játékos vagyok, aki gyermeki szere-
tettel focizik, soha nem munkaként vagy pénzkere-
seti lehetőségként gondolok a sportágra. Egysze-
rűen imádok futballozni, teljesen mindegy, hogy mi-
lyen poszton, csak játszhassak. Nincs jobb érzés a
győzelemnél, valósággal függő vagyok, utánozhatat-
lan a hangulata annak, amikor a jól végzett munka
után közösen ünnepelünk bent az öltözőben – árulta
el az ETO jolly jokere, aki azt is hozzátette, kiegyen-
súlyozott családi háttér segíti abban, hogy hódolhas-
son szenvedélyének, a labdarúgásnak.

– Van egy gyönyörű feleségem és nagyon szép
kisfiam. Ritának nagyon sokat köszönhetek, renge-
teg terhet levesz a vállamról, így nekem csak a futbal-
lal kell foglalkoznom. Fiam, Tibor Botond ötéves, na-
gyon szeret sportolni, többek között focizni is, de
nem erőltetem, hogy belőle is labdarúgó legyen. Csi-
nálja csak, amihez kedve van, lényeg, hogy minél töb-
bet mozogjon és legyen a friss levegőn – zárta a be-
szélgetést Tokody Tibor.

SZERZŐ: LAKNER GÁBOR
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER

A szurkolókhoz hasonlóan Csertői Aurél ve-
zetőedző is hiányolta tavasszal Tokody Ti-
bort a Győri ETO FC kezdőcsapatából. A sú-
lyos sérüléséből rekordgyorsasággal fel-
épülő játékossal beszélgettünk az elmúlt
évről, jövőbeni terveiről és a labdarúgáshoz
fűződő viszonyáról. 

Tokody Tibor 1980.
szeptember elsején
született Budapes-
ten. Az Újpest
együttesében nevel-
kedett, itt is lett
profi játékos. 2004-
ben külföldre iga-
zolt, az RW Oberhau -
sen, majd a Wupper-
taler SV csapatában
futballozott. 2006-
ban tért vissza Ma-
gyarországra, azóta
a Győri ETO FC játé-
kosa. A minden
poszton bevethető
labdarúgó 227 mér-
kőzést játszott az
NB I-ben, ezeken 39
gólt szerzett. 

Egyszerűen
imádok futballozni,
teljesen mindegy,
hogy milyen poszton,
csak játszhassak. 
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Ismét ugrógála Győrben A Győr-Moson-Sop-
ron megyei Atlétikai Szövetség már kilencedik alka-
lommal rendezi meg városunkban a hagyományos
ugrógálát. A rendezvény szerdán 15 órától kezdő-
dik a Dózsa-pályán. A résztvevők női és férfi távol-,
illetve hármasugrásban mérettetik meg magukat. A
gála egyben hivatalos szintteljesítő verseny is, ahol
a közelgő szabadtéri világbajnokságra tudják ma-
gukat kvalifikálni az atléták. 

A zord időjárás ellenére
közel félszáz csapat rész-
vételével tartották meg a
XVII. Decathlon Utcai Ko-
sárlabda-fesztivált, me-
lyen értékes nyereménye-
kért játszottak a csapatok.
A rossz idő ellenére kiváló
hangulatban követték
egymást a mérkőzések,
ahol minden korosztály
képviseltette magát a ren-
dezvényen. A kategórián-
kénti győztesek: Gladiáto-
rok (I. kategória), Kosár
Ászok (II.), Vifajcsi MA (IV.),
McHoff (V.), Mr. Bigg (VI.),
Körmend (VIII.), Free Tibet
(IX.), GYŐR-SZOL (VIP). 

SZERZŐ: GYŐR+
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Egy év kihagyás után ti-
zenhetedszer rendezték
meg Győrben a mara-
toni kajak-kenu országos
bajnokságot, melyen ki-
tűnően szerepeltek a
Graboplast Győri VSE
versenyzői. Lapunk ér-
deklődésére Kadler Gusz -
táv szakosztályvezető ér-
tékelte a hétvégi meg-
mérettetést. 

– Szélsőséges körül-
mények között rendez-
tük meg a háromnapos
versenyt, hiszen az időjá-
rás is megtréfált minket
és a vízállás is meglehe-
tősen alacsony volt, ami
tovább nehezítette a
sportolók dolgát. Az

Öt érem Szegedről Szegeden rendezték meg a XVII. WAKO kick-
box világkupát, melyről a győri Unicentrál Bulls csapata öt érmet ho-
zott haza. K-1 szabályrendszerben Balogh Mária 56 kg-ban máso-
dik, Horváth László a 71 kg-os mezőnyben a harmadik helyen vég-
zett. A junior korú Varga Ádámnak (71 kg) nem sikerült a negyed-
döntőbe jutás. Low-kickben Horváth Gyula (75 kg) az első helyet, va-
lamint a legtöbb K.O.-t szerzett versenyző különdíját is elnyerte.
Erdei Dóra ligh-contactban második, kick-lightban pedig első he-
lyen végzett. Felkészítők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

A házigazda egyesület nevelőtaván
megrendezett program célja a hor-
gászsport népszerűsítése, a gyer-
mekek horgászathoz, a közösségez és
a természethez kapcsolódó viszonyá-
nak alakítása volt. Mint ahogy a helyszí-

Gyermeknapi horgászverseny

A Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesület rendezésében nyílt,
ingyenes gyermeknapi horgász-
versenyen mérhették össze
ügyességüket az elmúlt vasár-
nap városunkban a gyermekek. 

nen a horgászvezetők elmondták:
mind-mind olyan cél, amelyet a me-
gyei horgászszövetség és a bonyolítást
végző egyesület is fontosnak tart.

A gyermekek szüleikkel együtt 9 óra
előtt kezdtek gyülekezni a tóparton, a
rendezők 37 jelentkezőt regisztráltak.
Eleinte tenyérnyi keszegek és kárászok
kerültek a haltartókba, később egy-egy
ponty is jelentkezett. Éppen halfogáskor
léptünk oda Kittihez és Zolihoz. A tizen-
éves testvérpár gyorsan meggyőzte a
felügyelő apukát, hogy nevezzenek be a
gyermeknapi horgászversenyre. Az
apuka büszkén mondta:  Győr-Marcal-
városban laknak, általában kéthetente
jutnak ki a közeli horgásztóra, és minden
horgászat után újra és újra feltöltődnek
a természet világából. Odébb egy ügyes

kisgyerek kilón feletti dévérkeszeget
szákolt a fűzfa mellett, a szemközti olda-
lon pedig ismét pontyot akasztott az
egyik kisfiú. A lányok is remekeltek,
sorra szedték az apróságokat. 

Az eredményhirdetésen a legjob-
bak tárgyjutalmakban részesültek.
Ezzel együtt minden résztvevő a min-
dennapi horgászatok során használ-
ható apróságokkal gazdagodott. A ver-
senyt kiíró Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei Szövet-
ségének és a megvalósító Nádorvárosi
Sporthorgász Egyesületnek köszönhe-
tően a gyermekek hazavihették a halfo-
gás örömét, a természet tiszteletét és
szeretetét, valamint az összetartozás
barátságos hangulatát. Jövőre ismét
várnak mindenkit.

Visszatért a maratoni bajnokság
idény legjelentősebb
hazai versenyén ezerhét-
százan vettek részt, a
zökkenőmentes szerve-
zésen pedig nem lát-
szott meg az egyéves ki-
hagyás. Örömteli, hogy a
bajnokság visszatért
Győrbe, mert a helyiek is
szeretik a sportágat és a
versenyzők is szívesen
jönnek városunkba. Klu-
bunk szerepléséről csak
felsőfokon lehet be-
szélni, hiszen kilenc
arany-, hét ezüst- és
nyolc bronzérmet szerez-
tünk. Az országos baj-
nokság egyben válogató
is volt a franciaországi
Európa-bajnokságra, a

Hódított
a streetballsikereknek köszönhe-

tően minden korosztály-
ban lesz versenyzőnk a
kontinensviadalon, akik
reményeink szerint ered-
ményesen képviselik a
várost és az országot is.
Ki kell emelnem Csay
Renátát, aki egyesben,
és az ifjúsági olimpiai
bajnok Farkasdi Ramó-
nával párosban is arany-
érmet szerzett  – fogal-
mazott Kadler Gusztáv.

Farkasdi Ramóna sík-
vízi elfoglaltságai miatt a
győztes páros nem áll
rajthoz az Európa-baj-
nokságon, de a világbaj-
nokságon már ismét egy
hajóba ülhetnek. 

Magyarországon elő-
ször városunkban is-
merkedhetnek a sport-
barátok egy új sportág-
gal, a streethandballal.
Az utcai kézilabdát leg-
alább négyfős (női,
férfi, vegyes) csapatok
játsszák egy kapura, tá-
madásban pedig a
kapus is mezőnyjáté-
kos. Az ország első
streethandball-feszti-
válját az ETO Park par -
kolójában rendezik
meg június 11-én és
12-én. A szervezők U9-
es, U11-es, U13-as,
U15-ös és felnőtt kor-
osztályokban várják a
jelentkezőket a verseny
napján a helyszínen
8.30 óráig vagy a
www.etopark. hu hon-
lapon június 10-én 15
óráig. A sportággal bő-
vebben a www. street-
handball.hu oldalon
lehet megismerkedni.
Az utcai kézilabda mel-
lett streetball is várja az
érdeklődőket jövő hét-
végén. 

Új sportág
debütál
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Tapodi Péter klubigazgatóként dol-
gozik tovább, a vezetőedzői feladatokat
Fűzy Ákos látja el, segítője Szentendrei
Áron lesz. A tavalyi keretből öten marad-
nak a csapatnál: Quanitra Hollings-

Amerikai válogatott
kosaras érkezik
SZERZŐ: LAKNER GÁBOR

SZERZŐ: GYŐR+

A SEAT Lami-Véd Győr csapatá-
nak vezetésében és játékoskere-
tében is számos változás történt
a szezon végeztével.

worth, Semsei Barbara, Simon Zsófia,
Őri Györgyi és Nagy Dóra.

Az érkezők közül a legnevesebb játé-
kos Renee Montgomery (Connecticut
Sun), aki tagja a londoni olimpiára ké-
szülő amerikai válogatott keretének. A
korábban Szegeden is megforduló hor-
vát válogatott Iva Ciglar Szentpétervár-
ról költözik a Rába partjára. Két magyar
válogatott játékos is érkezik: Rasheed
Rita (Szeged) és Nagy-Bujdosó Nóra
(Pécs). Jövőre Győrben játszik még Ru-
bold Eszter (Szolnok), Fürtös Kata (Baja)
és Vincze Viktória (Szekszárd). 

A klub évzáróján adták át a szövetség
képviselői a bajnoki aranyérmeket a
Győri Audi ETO KC csapattagjainak. Dr.
Johannes Roscheck, az Audi Hungaria
pénzügyekért felelős ügyvezető igazga-
tója köszöntötte az együttest, majd Va-
nyus Attila szezonértékelő beszéde után
elköszönt a távozó játékosoktól. A válo-
gatottak tovább készülnek a németek el-
leni vb-selejtezőre. Az első találkozó va-
sárnap 18.30-kor lesz Balingenben, a
visszavágónak jövő szombaton 17.30-
kor városunk ad otthont. 

Az első csapat árnyékában az után-
pótlás is komoly sikereket ér el. A győ-

Elnökséget választanak
a női kézilabdázóknál

Legendákat
köszöntöttek

A Győri Audi ETO KC csapata jú-
nius kilencedikei közgyűlésén új
elnökséget választ. A zöld-fehé-
rek az utánpótlás-bajnokságok
döntő többségét is megnyerték.

riek bajnokok lettek az NB I-es ifi és
serdülő, az NB I/B-s ifjúsági bajnok-
ságban, valamint az OSB-ben is. A fia-
talabbak az U-14 és U-15-ös korosztá-
lyúaknak kiírt bajnokságban aranyér-
met, U-13-ban ezüstérmet szereztek.
A diákolimpián az V. és VI. korcsoport
bajnokai szintén a győri fiatalok lettek.
Bronzérmet az NB I/B felnőttbajnok-
ságban értek el. 

A nyár azonban változásokat hoz az
egyesület életében. Borkai Zsolt le-
mondott társadalmi elnöki tisztségéről,
mivel annak ellátását nem tartja össze-
egyeztethetőnek a Magyar Olimpiai Bi-
zottságban betöltött vezetői szerepé-
vel. Ezek után a komplett elnökség le-
köszönt, közleményük szerint „a klub
hatékonyabb irányíthatósága, és az
eddig is kiemelkedő hazai és nemzet-
közi sikereinek folytatása érdekében
megújulásra van szükség”. A klub új el-
nökségét az egyesületi tagok választ-
ják majd meg június 9-én.

A hétvégén rendezik meg a tizedik, Horváth László nevét viselő ama-
tőr raliversenyt az écsi Rábaringen. Az egész hétvégét betöltő „II.Rá-
baring Fesztivál” keretein belül, de önálló versenyként megjelenő
esemény színvonaláról a győri Arrabona Rally Club gondoskodik. A
szervezők az elhunyt pályatárs gyermekeit segítik a rendezvénnyel.
A pályabejárás után szombaton 16 órakor kezdődik a prológ, vasár-
nap pedig 9 órától dübörögnek fel a versenygépek. 

A Sporttörténeti Emlék-
bizottság 2007-ben in-
dította útjára a „Győri
sportlegendák mesél-
nek” elnevezésű soroza-
tát. A rendezvényeken a
győri sportélet kiválósá-
gai elevenítették fel pá-
lyafutásukat. Az ötéves
sorozat lezárásaként a
résztvevők egy-egy em-
léklapot vehettek át Bor-
kai Zsolt polgármester-
től, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökétől. 

A Rába ETO fut-
salcsapata lapzár-
tánk után kezdte
meg szereplését a
bajnoki döntőben
a Berettyóújfalu
ellen. A há rom
győzelemig tartó
párharc második
mérkőzését hét-
főn 19.30 órakor
rendezik idegen-
ben, a következő
találkozónak a
Magvassy ad ott-
hont csütörtökön
19 órától. A zöld-
 fehérek a Magyar
Kupa döntőjében
legyőzték a Be-
rettyóújfalut, és
most ugyanerre
készülnek a baj-
noki fináléban is. 

Duplázna
a Rába ETO

X. Horváth „Boci” Emlékverseny

JÚNIUS 4., SZOMBAT
Autósport
16.00 X. Horváth „Boci”
Emlékverseny, prológ (Écs,
Rábaring)

Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC B–Bu-
dapest Honvéd B (ETO
Park)

Teke
11.00 Pannon-Flax Kupa–
IV. Kristyán Zsuzsa Emlék-
verseny (Pannon-Flax teke-
pálya, június 13-ig minden-
nap). A Münchenben 1986-
ban világbajnokságot nyert
férfi tekeválogatott tagjai a
GYŐR-SZOL TC csa pa tá -
val barátságos mér kő zé -
sen emlékeznek Kristyán
Zsuzsára.

AJÁNLJUK

JÚNIUS 5., VASÁRNAP
Atlétika
9.00 X. Decathlon–Büchl
félmaraton, 7 km-es görkor-
csolya és Nor dic Walking
(ipari park)
Autósport
9.00 X. Horváth „Boci” Em-
lékverseny (Écs, Rábaring)

JÚNIUS 8., SZERDA
Atlétika
15.00 IX. Ugrógála (Győri
Dózsa-pálya)

JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK
Futsal
19.00 Rába ETO–Berettyó-
újfalu (Magvassy Mihály
Sportcsarnok)
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Az ízszavazás június 1-jén már elindult www.kisalfold.hu és a www.gyorinap.hu in-
ternetes portálokon, és két héten át tart, azaz június 15-ig bárki beleszólhat abba,
hogy melyik fagylalt készítôje birtokolja a kitüntetô címet.

Szavazólap

Név: ....................................................................................................................

Telefonszám: ....................................................................................................

A fagylalt neve (egy választható!): ........................................................................

Felnőtt- és gyermek-
orvosi ügyelet
9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
Te lefonszám: 96/412-221. Hét -
főn, kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 óráig, pén-
teken 14 órától 7 óráig. Munka-
szüneti és ünnepnapokon az
ügyelet folyamatos.  

Fogorvosi ügyelet
9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
Tel.: 96/417-316. Hétköznap: 20
órától 22 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon délelőtt 8 és
11, este 20 és 23 óra között. 

PANNON-VÍZ Zrt. 
Hibabejelentés telefonon a
nap 24 órájában: 96/311-753.
Közterületi hibabejelentés a
06-80/204-086-os, ingyenes
zöld számon.
Telefonos ügyfélszolgálat:
96/522-630. (Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.) 

GYŐR-SZOL Zrt.   
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út Az ügyfélszolgálat
szombati nyitva tartása
meg szűnt. Nyitva hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken
8-tól 16 óráig, csütörtökön 8-
tól 20 óráig. 
Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat a hét öt napján reggel 8 óra-
kor nyit. Hétfőn, kedden és
szerdán 16 órakor, csütörtökön
17 óra 30 perckor, pénteken 14
órakor zár.  Tel.: 96/511-420, fax:
96/511-659. Levélcím: 9024
Győr, Orgona u. 10.
ETO Park Az információs
pont hétfőtől péntekig reggel
9-től délután 17 óráig tart
nyitva. Tel.: 96/815-905                     
Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reg-
gel 8 órakor nyit, hétfőn, ked-
den, szerdán 16, csütörtökön
17, pénteken 14 óráig várja az
ügyfeleket. A pénztár 45 perc-
cel előbb zár.  Tel.: 96/412-375,
96/414-670. Fax: 96/417-386.
9023 Győr, Kodály Z. u. 32/a.
Kommunális telefonos
ügyfélszolgálat: A 96/888-
527 és a 96/888-528-as szá-
mok hétfőtől péntekig mun-
kanapokon 7 és 16 óra között
hívhatóak. 

Több mint öt tonna hulladékot foga-
dott be és ártalmatlanított a GYŐR-
SZOL Zrt., mely csatlakozott a TE-
szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért! elnevezésű országos hulla-
dékgyűjtési akcióhoz. A részvénytársa-
ság a közszolgáltatási működési terü-
letét alkotó 112 település önkormány-
zatának ajánlotta fel, hogy helyszínen-
ként 5 m3-ig térítésmentesen elszál-
lítja, s ártalmatlanítja az önkéntesek
által összegyűjtött hulladékot. 

A programban a GYŐR-SZOL Zrt.
közszolgáltatási működési területén
Győr és további öt vidéki település vett
részt. A 11 győri helyszínről 2.800 kg,
az öt vidéki helyszínről 920 kg hulladék
érkezett a sashegyi Hulladékkezelő
Központba. Mások is szállítottak be,
így összesen 5.580 kg hulladékot foga-
dott be és ártalmatlanított az akció ke-
retében a GYŐR-SZOL Zrt.

A hulladékokat a résztvevők többek
között Győr belvárosában, folyók árte-
reiben, erdőkben és lakótelepek közte-
rületein gyűjtötték.

KalauzTEszedd!
Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!

KOS A héten nagyon vigyázzon
párkapcsolatára, kedves Kos szü-
lött. Az egyéb idegességét ne azon
töltse ki, akit nagyon szeret, mert köny-
nyen lehet, hogy nem tűri. Inkább sport-
ban vezesse le a feszültséget. Munkájában
legyen nagyon precíz, pontos, most meg-
éri a fáradtság. 

BIKA A Bika szülöttek most na-
gyon jól érezhetik magukat. Pár-
kapcsolatuk jól alakul, pénzügyeik
rendben vannak. Találjanak ki olyan progra-
mokat, ahol a vidámság kerül előtérbe, és
párjukkal együtt lehetnek. Ne feledkezze-
nek el barátaikról sem, a hét alkalmas be-
szélgetésekre, baráti találkozókra.

IKREK Az Ikrek szülöttek a
héten nézzék meg jól, ki mondja
azt, amit mond. Ne legyenek jóhi-
szeműek, és ne vegyenek mindent tény-
nek, amit az irigyeik pletykálnak. Ne
döntsenek munkahelyi kérdésekben, in-
kább várják meg a jövő hetet.

Horoszkóp
RÁK A hét eleji idegesség bizony
nem tesz jót önöknek, kedves
Rák szülöttek. Próbálják valahogy
kikerülni a felesleges konfliktusokat, a
nagy döntéseket hagyják a hét második
felére. Munkájuk szerencsére jól alakul,
ambiciózusak, és ezt most mindenki
észre is veszi.

OROSZLÁN Kedves Oroszlán szülöt-
tek! A héten semmi mással ne fog-
lalkozzanak, kizárólag csak saját
magukkal. Olyan programokat szervezzenek,
ami örömet szerez önöknek. Lazítsanak, en-
gedjék meg maguknak a pihenést. Kényez-
tessék magukat, törődjenek egészségükkel.
Készüljenek a következő időszakra.

SZŰZ A Szűz jegyűek minden
pontosságára szükség lesz a
héten. Munkájukba belekötnek,
amit csak ezzel a precízséggel ellensú-
lyozhatnak, védhetnek ki. Persze ez kihat
magánéletükre is. Kérjenek segítséget
párjuktól, hallgassanak a jó szóra.

MÉRLEG A Mérleg szülöttek
életé ben ez az időszak most a
munkáról és a kötelességekről
szól. Kicsit szürkébbek a napok, mint
amit megszokott, és az idő is csak vánszo-
rog. Többet van otthon, így jut ideje az el-
maradt otthoni dolgokra is. Párjával szer-
vezzenek lazítós programokat.

SKORPIÓ A Skorpió szülöttek
most nagyon elemükben érzik
magukat. Munkájukban előrelé-
pés várható, vessenek be minden ötletet,
minden kreativitást. Most rendezzék a
nehéz kommunikációs feladatokat is. Pár-
jukra is rámosolyog a nap, hiszen önök-
nek jó kedve van.

NYILAS A Nyilas szülöttek törőd-
jenek többet párjukkal, mert kü-
lönben elégedetlenséget szítanak
maguk körül. Még véletlenül se kacsint-
gassanak kifelé, ha nem akarnak szakí-
tani. Munkájukban új lehetőségek nyíl-
nak, használják ki az adódó lehetőségeket.

BAK A Bak szülöttek legyenek
most nagyon precízek a munká-
ban. Szükségük van minden oda-
figyelésre, különben nagyon sok kritikát
kapnak. Párkapcsolatukban felhalmozták
a problémákat, ideje ezt megbeszélni pár-
jukkal. Vigyázzanak a gyomrukra, a sok
idegeskedés nem tesz most jót.

VÍZÖNTŐ A Vízöntő szülöttek
most végre kiélhetik teljes kreati-
vitásukat. Mind a munkában,
mind pedig a magánéletben megtehetik
ezt, párjuk nem fog tiltakozni az új ötle-
tek ellen. Vigyázzanak jobban pénzükre,
most a költekezés nem segít a helyzeten.
Ez a tettek és a megvalósítás ideje.

HALAKA Halak szülöttek kicsit
megnyugodhatnak, a zaklatott idő -
szaknak vége. Végre tudnak olyan
dolgokkal is foglalkozni, ami eddig elmaradt,
amire nem jutott idejük. Most se akarjanak
azonban mindent rögtön megoldani, osszák
be az idejüket, hogy a pihenésre is jusson.

Június első hetének utolsó napjaiban
esős, borús, de meleg időre számítha-
tunk Győrött. Szombaton ne hagyjuk
otthon az esernyőt, vasárnap az égi ál-
dást borult ég váltja fel, valószínűleg
csapadék nélkül: remek idő a kirándu-
láshoz. Az eső ellenére városunkban a
hétvégén is kifejezetten meleg lesz az
idő, 27 fokot mutatnak majd a hőmérők.
Hétfőn sem lesz teljesen felhőtlen a na-
punk, ám a hőmérséklet ekkor még ma-
gasabb értékeket ér el, tehát nyári káni-
kulára számíthatunk. A környékünkre
utazóknak: Budapesten a győrihez ha-
sonló lesz az idő, ugyanígy Bécsben is,
ott kevesebb esővel. Pozsonyban szom-
baton elázhatunk. Prágában alacso-
nyabb hőmérsékletet jeleznek előre, hét
végén is „csak” 24 fokot. A cseh fővá-
rosban hétfőn is esik. 

Borús
kánikula
a hétvégén

SZAVAZZON a legfinomabb fagyira!

A szavazók között hetente 100 gombóc fagylaltot sorsolunk ki!
Szavazni a játék ideje alatt, a június 3-án és 10-én megjelenô
Gyôr+ ingyenes hetilapból kivágható szavazólapon is lehet. A
szavazólapokat a gyôri Tourinform Irodában, a GYÔR-SZOL
Jókai úti ügyfélszolgálatán és a GYÔR-SZOL Kodály Zoltán
utcai ügyfélszolgálatán elhelyezett dobozokba lehet bedobni.


