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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

6–7. oldal Kiss János balettigazgató azt
mondja: ő bizony megőrülne, ha csak húsz
ember ülne a nézőtéren.

29. oldal Csay Renáta nyolcszoros világ- és hatszoros Európa-
bajnok kajakozó a 2015-ös világbajnokságon búcsúzna a ver-
senyzéstől. Lapunk sportoldalán olvashatnak portrét róla. El-
mondta: férje Budapesten dolgozik, és édesanyja segítsége nél-
kül nehezen tudna boldogulni. Brúnó fia hatéves, jövőre kezdi az
iskolát, Lili nevű lánya pedig háromesztendős.

4. oldal Egy szerelem miatt vagyok Győrben
– árulja el Sándor János, az eredetileg hódme-
zővásárhelyi építész, aki arról vall, miért szereti
Győrt. Szerinte a település egyik titka és külön-
legessége, hogy jó léptékű belvárosa van.

11. oldal Új vezérigazgatója
van a Győri Szeszgyár és Fino-
mító Zrt.-nek. Valkusz Pál sze-
rint a gyár hagyományosan ki -
emelkedő minőségével tud tal-
pon maradni.

12–13. oldal Ma már Győrött
is elérhető a virtuális kolonosz-
kópia. Vény nélkül című egész-
ségügyi mellékletünkben dr.
Szatmári Ferenc radiológus főor-
vos ír róla.
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milliárd forinttól esne el Győr, ha az ipar -
űzési adó nem maradna helyben – erről
Borkai Zsolt beszélt az egyik tévécsator-
nának adott interjújában. A polgármester
hozzátette, a város költségvetésének egy-
harmadát kitevő helyi adó nélkül finanszí-
rozhatatlan lenne a megyeszékhely.

Árvízi előrejelző
Az év végéig kezdi meg
működését az a ma-
gyar–osztrák árvízi elő-
rejelző modell, amelyet

európai uniós támoga-
tással építenek ki a
Rába teljes vízgyűjtő-
jén. A számítógépes
rendszer a mért hidro-
lógiai adatok, a csapa-
dék és hőmérsékleti
előrejelzések alapján
modellezi a várható
vízállásokat és az eset-
leges elöntéseket.

Kitaibel-díj
Cserhalmi József er-
dész kapta idén a Győr
környezetvédelméért
járó emlékérmet. A dí-
jazott többek között a
szentiváni erdő védel-
méért folytatott több
évtizedes tevékenysé-
géért részesült az elis-
merésben.

Citadell
A győri Kravtex Credo
Citadell-családjának to-
vábbfejlesztett autóbu-
szait tesztelte a BKV a
fővárosban. A közleke-
dési társaság mind a Ci-
tadell 12-es, mind pedig
a 19-es alacsony padlós,
légkondicionált jármű-
vet kipróbálta már ko-

rábban, de ezeket a
győri cég az utasok ész-
revételei, valamint az
üzemeltetési tapaszta-
latok figyelembevételé-
vel továbbfejlesztette. 

13 5000 kormánytisztviselő adott vért országszerte az
Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium „Az
önkéntesség európai éve” kapcsán szervezett
akciójában. Győrben több mint százan mentek
el a regionális vérellátó központba, ahol kiderült
az is, megyénkben a lakosság 6 százaléka ad
rendszeresen vért, ami jó arány.

Munkaerőpiac Csökken a
munkanélküliség, májusban 5,5
százalékos volt a regisztrált ál-
láskeresők aránya megyénkben
– közölte Kara Ákos, győri or-
szággyűlési képviselő, a parla-
ment foglalkoztatási bizottságá-
nak alelnöke.

Könyvhét Nagyszabású könyv-
vásárral várták az érdeklődőket
az Arany János utcában az Ün-
nepi Könyvhéten. A programot
író-olvasó találkozók, könyvbe-
mutatók, kézműves foglalkozá-
sok színesítették.

Határellenőrzés Mintegy egy
kilométeres kocsisor alakult ki az
M1-es autópályán a hegyes-
halmi határátkelőnél a hétvégén,
miután az osztrák fél visszaállí-
totta a határellenőrzést a bécsi
Világgazdasági Fórum miatt.

Felújítás A Magyar Közút befe-
jezte a tavaszi burkolat-felújítási
munkálatokat Győr-Moson-Sop-
ron megye közútjain. Győrben új
burkolatot kapott az 1-es és a
14-es főút egy-egy szakasza 

Kikötő A Győr–Gönyű Kikötő
Zrt. 184 millió forintos techno-
lógiai fejlesztést hajtott végre,
hogy növelje rakodási kapacitá-
sát. A tavaly 285 ezer tonnás
áruforgalmat bonyolító orszá-
gos közforgalmú kikötőben
munkába állítottak egy gumike-
rekes és egy teleszkópos rako-
dógépet is.

Rablás A rendőrség keresi azt a
két fiatal férfit, akik kedd délután
kiraboltak egy zálogfiókot Győr
belvárosában. A sötétített bukó-
sisakot viselő fegyveres rablók
egy motorral menekültek el.

Határon túl Győr, Mosonma-
gyaróvár, Dunaszerdahely és
Somorja részvételével megala-
kult az Arrabona Európai Terü-
leti Együttműködési Csoporto-
sulás. A szervezet célja, hogy a
gazdasági és társadalmi kohé-
zió erősítése céljából előmoz-
dítsa a határokon átnyúló együtt -
működést.
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Bővíti győri telephelyét a
világ legismertebb vasút-
modelljeit gyártó Märklin
Hungaria Kft. Az össze-
sen 362  millió forintos
beruházás első állomá-
saként pénteken adnak
át egy 1900 négyzetmé-
ter alapterületű, kétszin-
tes épületet. Ebben egy
szereldei üzem mellett
helyet kap a műszaki osz-
tály, ezenkívül öltözőt és
étkezdét is kialakítanak
benne. Az Új Magyaror-

A Märklin
vasútmodellek
újabb győri
állomása 

szág program keretében
a társaság csaknem 109
millió forintos támoga-
táshoz jutott. A győri ön-
kormányzat támogatói
nyilatkozattal is segítette
a beruházást, s a pályá-
zat elnyerését. A város
vezetői fontosnak tartják,
hogy a jelenleg 500 em-
bert foglalkoztató cég –
melynek évente 9 milli-
árd forint a forgalma – to-
vább bővüljön, s új mun-
kahelyeket teremtsen. 

Győr üzleti és kommunikációs területen is kiemelkedő
teljesítményt nyújt – derült ki az MTA Regionális Kuta-
tások Központjának tanulmányából. A dokumentum
megállapításai nyomán számos konkrét lehetőség kör-
vonalazódott a hatékony városüzemeltetéstől az intel-
ligens közlekedés-irányítási megoldásokon át a mobil
technológiákon alapuló turistairányító rendszerekig.

Okos város
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Az idétlenségeiről ismert,
ennek ellenére – vagy
éppen ezért – népszerű or-
szágos kereskedelmi rádió
azzal jópofáskodott vala-
melyik reggel: mi volna,
ha bizonyos országrészek
elszakadnának az egésztől,
önálló életét élnének, s
csak vízummal engednék
be területükre a máshol la-
kókat. Tekintsünk most el
attól, hogy Nyugat-Dunán-
túl központjának Sopront
nevezték meg, s többek kö-
zött azzal érveltek, hogy
„azért, mert ott van az
Audi”. Ezeket a reggeli mű-
sorokat végtére is nem
földrajztudósok vezetik,
egyébként is a fővárosból
nézvést Sopron, Győr,
Szombathely vagy Zala -
egerszeg egyformán és ta-
golatlanul vidék.

Az önállósodás gondo-
lata nyilvánvalóan ko-
molytan marhaság – vál-
laltan az –, ám az tagadha-
tatlan: a „szigetekre sza-
kadt országban” (Rechni -
tzer János régiókutató pro-
fesszortól kölcsönzött kife-
jezés) a Nyugat-Dunántúl,
ezen belül jelesül Győr ki -
emelkedő értékeket te-
remt. A gazdasági sikerhez
önmagában nem elég a jó
földrajzi adottság, hanem
kell (kellett) hozzá a szel-
lemi infrastruktúra, ame-
lyet ez a város tudatos, cél-
irányos képzéssel megte-
remtett, s folyamatosan új-
ratermel önmagának. A tár-
sadalmi szolidaritás kereté-
ben rendjén való, hogy a si-
keresebb országrészeknek
a teljesítményük után fize-
tett lényegesen nagyobb
adójából jelentős összeg jut
az elmaradottabb térségek-
nek. Ám ha a helyben kép-
ződött iparűzési adót vagy
annak tekintélyes részét
bármilyen formában elvon-
ják a várostól, az nem csak
mélyen igazságtalan, de az
ország egészére nézve hát-
rányos is lesz. Ha azt a
lovat ütik, amelyik a legjob-
ban húz, előbb-utóbb az is
lesántul.   

Győr az ország ipari hú-
zóereje, visszafogása az
egész ország megfékezése
lenne. Ezért is fontos,
hogy helyben maradjon
az iparűzési adó, ott hasz-
nálják fel, ahol képződött,
s ahol bizonyítottan sike-
reket tudnak elérni általa.
Az egész ország, az egész
nemzet javára. 

Győr Plusz

A sánta ló

szerző: földvári gabriella

A húsvét utáni ötvenedik napon, idén június
11-én, vasárnap ünnepli a keresztény világ a
Szentlélek eljövetelét, az egyház megalapí-
tását, pünkösd napját. A név a görög pente-
kosztész, azaz ötvenedik szóból származik. 

Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Eu-
rópa sok országában. A pünkösdhétfő nálunk is piros
betűs munkaszüneti nap. A néphagyomány szerint
ilyenkor meg kell állni egy pillanatra, ünnepelve a fel -
éledő természetet, felkészülni a nagy nyári mun-
kákra, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért.
A templomokban a lángnyelveket a pünkösdi rózsa
szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként
fehér galambot repítettek szabadon ezen a napon.

Pünkösd kiemelkedő magyar eseménye a csík-
somlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb
vallási és nemzeti ünnepsége, amely a rendszervál-
tozás óta a világ magyarságának ismétlődő tömeg-
rendezvénye. Minden pünkösd szombatján ünnepi
szentmisét és búcsút tartanak, ahová több százezer

ember érkezik a Kárpát-medencéből és a világ min-
den más tájáról. 

A győri bazilikában pünkösdvasárnap a megyés-
püspök a 10 órakor kezdődő szentmise keretében
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a Prohászka Ot-
tokár Orsolyita Katolikus Iskolaközpont 8. osztályos
tanulóinak. Pünkösdhétfőn déli 12 órakor tartják a
havi fatimai szentmisét és a szentórát. A szentmisét
és a szentbeszédet Szabó József kanonok mondja. 

Pünkösdi búcsú lesz Pinnyéden hétfőn. Öt órától
a Magyar Millenniumi Emlékkeresztnél tartanak ün-
nepi megemlékezést, ahol szó lesz a településrész
történetéről, a pünkösd jelentőségéről, majd ökume-
nikus imával és koszorúzással zárul a program.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Több mint négyezren ittak csapvizet
egyszerre Győrben, a Széchenyi téren. A
Guinness-rekordkísérletet sulizáró buli
keretében rendezte meg a Pannon-Víz
Zrt. június 8-án, a vezetékes vízellátás
napja alkalmából. Az országos kezde-
ményezés indítójának, a Magyar Vízi-
közmű Szövetségnek célja az volt, hogy
felhívják a figyelmet a vezetékes ivóvíz

I love csapvíz: Több mint
négyezer rekorder

Piros pünkösd napja

értékére, kiváló minőségére, valamint a
környezettudatos életmód fontosságára.

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. el -
nök-vezérigazgatója a kísérlet előtt örö-
mét fejezte ki, hogy ilyen sokan emelik
egyszerre a poharukat, és koccintanak
rekordot csapvízzel.

Egészen pontosan Győrben 4.147
résztvevője volt a rekordkísérletnek –
ezzel az eredménnyel a városok között
a második helyen végzett –, országo-
san pedig több mint 35 ezren ittak egy-
szerre vezetékes vizet.

Tőke László hangsúlyozta, kiváló mi-
nőségű Győrben és környékén az ivó-
víz. Amellett, hogy szigorúan ellenőr-
zött élelmiszer, gazdaságos is: egy köb-
méter csapvíz ára Győrben 235 forint,
míg ugyanennyi palackos víz 49 ezer
forintba kerül.

A rekordkísérlettel egybekötött
sulizáró bulin fellépő Fekete Dávid,
Tóth Gabi és SP, valamint a műsor-
vezető Ada szintén a győriekkel
együtt ivott vezetékes vizet a Szé-
chenyi téren.

A pünkösdhétfő
nálunk is munka-
szüneti nap
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Egy szerelem miatt vagyok Győrben –
árulja el az eredetileg hódmezővásár-
helyi, 48 éves építész, hogy frissdiplo-
másként miért került a folyók váro-
sába. Sándor János lelkes kezdőként
fiatal kollégákkal dolgozott együtt pá-
lyája elején, aztán megindult vele a
szekér: saját lábra állt, később barátai -
val egy céget is létrehozott, és jöttek a
nagy megrendelések – mondhatjuk,
majd minden álma teljesült a Rába

Sándor János: Ebben a városban
ismerjük egymást

partján, amikről az egyetemi padban
álmodozott. Munkája mellett a megye-
székhely ügyeiben véleményt formáló
értelmiség egyik meghatározó szemé-
lyisége lett.

– Az én felnőttéletem Győr, 24 éve
kelek és fekszem itt. Amikor egyetemre
jártam, volt egy tanárom, aki azt
mondta, nehéz a magamfajta alföldi
srácoknak építésszé válniuk, hiszen
mikor gyerekként kinyílik a szemünk,
akkor óhatatlanul azokat a magyar vá-
rosokat látjuk, amikben felnövünk.
Ezzel szemben egy firenzei gyerek, aki
minden reggel a dóm kupolája mellett
megy el, magába szívja az egész euró-
pai kultúrkincset. Győrt azért szeret-
tem meg, mert olyan város, amelynek
majd minden gazdagsága megvan,
mint ami Budapestnek, ugyanakkor
méreteiben, kapcsolataiban mégis ke-
zelhető. Ebben a városban ismerjük
egymást.

Az öt évvel ezelőtt néhány kollégájá-
val a Győri Építész Műhelyt életre hívó
szakemberrel a Püspökvár tornyának
tetején beszélgetünk. Azért itt, mert –
ahogy Sándor János mondja – innen
minden látszik, ami szép, és minden,
ami nem az. A Rába és a Duna folyók
találkozásánál madártávlatból körül-
nézve szembesülünk csak vele, hogy
milyen közel van egymáshoz a Széche-
nyi tér, a fürdő és az egyetem. 

– Ennek a három gyújtópontnak a kö-
zéppontjában emelkedik ki a Püspökvár
– ad mértani pontosságú választ az épü-
leteket kritikusan szemlélő építész,
hogy miért meghatározó még most is a
Káptalandomb legmagasabb pontjára
épült egykori püspöki rezidencia. Majd
rögtön elemezni kezdi a látottakat, azt
is, ami szép, és azt is, ami nem.

– Győrnek az a különlegessége,
hogy nagyon jó léptékű belvárosa van,
amely köré – ahogy a város növekedett
– jó arányban alakultak ki a környező vá-
rosrészek, kertvárosok, majd a perem-
kerületek. 

Az óváros az utcák, a terek együtte-
sével szemet gyönyörködtető. A Szé-
chenyi tér az új Lloyd Palotával betölti
azt a funkciót, amit a felújítástól vár-
tunk. Este összefutunk ott beszélgetni,
kiülünk a teraszokra egy korsó sör vagy
egy jó pohár bor mellé, időnként kon -
certek is színesítik az együttlétet.
Mindez egészen másként hat az élet-
minőségünkre is, mint korábban, ami-
kor a teret töredezett beton fedte.
Ugyanilyen jó lesz a Dunakapu tér is,
ha majd megújul. Aztán ott a Bécsi
kapu tér, ami egy másik csoda.

– Győr nagyon jó példát mutathat
fel az országnak abban, hogy miként
lehet ebben a minden technikát bíró
korban tudatosan, jól fejleszteni ezt a
gyönyörű várost.

A Duna-
kapu
térről
Sándor János egyet -
ért mindazokkal,
akik azt mondják a
Dunakapu tér felújí-
tásáról szóló tervek
kapcsán, hogy elő-
ször el kell végezni
az ásatásokat, a töb-
biről annak ismere-
tében lehet dönteni.
„Derüljön ki ponto-
san, hogy mi van a
föld alatt, azt a szak-
emberek értékeljék,
mondják meg, hogy
abból mi az értékes
és mi nem. Ha ez
megvan, akkor ezek
alapján lehet végle-
gesíteni a progra-
mot” – mutat rá. Az
építész emlékeztet,
négy éve kiírtak egy
ötletpályázatot a tér
lehetséges fejlesz-
tési irányaira,
annak az eredmé-
nyei össze vannak
gyűjtve, ezek alap-
ján zajlik most egy
közös gondolkodás.
„Nem kell kapkodva
döntést hozni, mi,
építészek tudjuk a
legjobban, hogy sok-
szor 5-6, vagy akár
15-20 vázlaton is túl-
vagyunk, mire meg-
születik az igazi
terv. ” A Győri Épí-
tész Műhely tagja
szerint nagyon jó
hangulatú teret
lehet varázsolni,
aminek egyfajta
pluszt ad a Duna kö-
zelsége, hiszen a ne-
gyedik térfal maga a
természet. 

A kortárs
építészet
Sándor János szerint
a kortárs építészet na-
gyon nehezen tud hi-
telesnek látszani a
mögötte lévő rossz
példák miatt, mint
például a panelházak.
Ennek ellenére érde-
mes bízni a győri kor-
társ tervező mérnö-
kökben, gondoljunk
csak az Apor-iskola, a
termálfürdő,  a Barát-
ság park vagy az El
Paso táncstúdió épü-
letére. A szakember
szerint el kell tud-
niuk magyarázni a
közvéleménynek,
hogy a kortárs építé-
szek is tudnak érté-
ket teremteni.

Az én felnőtt-
életem Győr, 
24 éve kelek 
és fekszem itt
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Több mint 11 milliárd forintból fej-
lesztik a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórházat. A kivitelezés elin-
dulásával szinte egy időben de-
rült ki, Győrben lehet a kormány
által tervezett nyolc nagytérségi
egészségügyi központ egyike.

Türelem és megértés – ezek lehetnek
a kulcsszavai a múlt hét második felé-
ben a megyei kórház területén meg-
kezdett nagyszabású fejlesztési mun-
kálatoknak. Nem véletlen, hogy Tamás
László János, az egészségügyi intéz-
mény főigazgatója is ezt kérte a bete-
gektől, kollégáitól és a környéken la-
kóktól a kivitelezői szerződés aláírása-
kor. Hiszen nem csak a zaj- és a por-
terhelés fog megnövekedni az előt-
tünk álló másfél évben – a műszaki át-
adást 2012. december 15-re tervezik
–, de változtatni kell a betegek kórhá-
zon belüli mozgását is, és osztályok,
rendelések költözhetnek máshová, a
röntgen például a Szent Imre útra. A
kórházigazgató ugyanakkor igyekezett
hangsúlyozni, a munkaterületet jól el-
határolják, az ellátás színvonala az
épít kezés miatt nem fog csökkenni. Az
épületek ez idő alatt az első szinten
nem, csak a földszinten lesznek folyo-
sóval összekötve, a belső udvart a gép-
kocsik sem közlekedésre, sem parko-
lásra nem használhatják, és a Vasvári
úti parkolóban is zsúfoltságra, vala-

Felfordulás után megújulás:
21. századi szárny épül
a kórház területén

mint a munkagépek közlekedésére
kell majd számítani. Az ideiglenes fel-
fordulás azonban megéri, hiszen
ahogy Vermessy Sándor, a kivitelezést
végző konzorcium vezetője fogalma-
zott, olyan gépészeti megoldásokat,
technikai berendezéseket alakítanak
ki, amelyek a mai egészségügyben
még nem általánosak, ez pedig óriási
minőségi ugrást jelenthet a győri be-
tegellátásban. A 21. század színvona-
lának megfelelő, új épületszárnyban
korszerű kórtermek, vizsgálók, diag-
nosztikai berendezések, műszerek
kapnak helyet. A főigazgató szerint
utóbbiak érkezése bármikor időszerű
lenne, hiszen négy éve elavultak azok
a berendezések, amiket fel szeretné-

nek váltani velük. Az „A” épület tetején
elkészül egy helikopterleszálló, és be-
zárják a kórház Zrínyi utcai részlegét,
hiszen az ottani osztályok is átkerülnek
a központi telephelyre, ezzel olcsóbbá
téve az intézmény működését. 

A modernizálással kapcsolatos
munkálatok megkezdése egybeesik a
kormány egészségügyet megrefor-
máló Semmelweis-tervének elfogadá-
sával, amivel kapcsolatban Réthelyi
Miklós nemzeti erőforrás miniszter úgy
nyilatkozott, ez év november 30-ig ka-
pott határidőt egy új egészségügyi el-
látórendszer kiépítésére. Sajtóinformá-
ciók szerint az így létrejövő, 1-1,5 millió
ember ellátásáért felelős nyolc nagy-
térségi egészségügyi centrum között
Győr is ott van. A részletekről egyelőre
nem sokat tudni, de az Origo interne-
tes portálhoz jutott anyag szerint a kis -
alföldi megyeszékhelyhez tartozna
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém
és Zala megye mellett Somogy megye
déli csücske is. 

Az „A” épület
tetején elkészül
egy helikopter-
leszálló

Amire
érdemes
figyelni!

A kórház területén
zajló fejlesztési munká-
latok miatt szükségessé
váltak olyan intézkedé-
sek, amelyek érintik a
kórházhoz forduló bete-
gek és látogatók mozgá-
sát, az intézménybe
való bejutást és a parko-
lást. Az építés időszaká-
ban az osztályok, rende-
lők, kórtermek megkö-
zelítése csak az „A” épü-
leten keresztül, a Vas-
vári Pál utca felől, il-
letve az „E” épületen
keresztül, a Magyar
utca felől lehetséges.
Innen belső folyosón
lehet eljutni az egyes
épületekhez. Az új
szárny építése a „C”
épület Erzsébet liget fe-
lőli szárnyának bontá-
sával jár, ezzel megszű-
nik a gyermekgyógyá-
szat, a gasztroszkópos
labor, az I. belosztály és
a neurológia bejárata,
hiszen azt az építési te-
rület elzárja. A földszin-
ten kialakítanak egy
ideiglenes átjárót.
Ennek szűkebb lesz a
keresztmetszete, előfor-
dulhat, hogy nagyobb
betegforgalom esetén a
látogatókat ezen a fo-
lyosón nem engedik
közlekedni, más úton,
másik bejáraton kell a
hozzátartozóhoz
menni. A „C” épület Ti-
hanyi Árpád út felé
néző szárnyában elhe-
lyezkedő osztályok,
szakrendelések mind a
Vasvári Pál utcai, mind
a Magyar utcai bejárat
felől elérhetők. A műve-
seállomás bejárata nem
változik. A kórház terü-
letén belül a parkolási
szabályok változnak.
Behajtani csak új iga-
zolvánnyal lehet. Moz-
gásképtelen, vagy sür-
gős ellátást igénylő be-
teget a két bejáraton be
lehet vinni gépkocsival,
de tartósan nem lehet
bent parkolni. A kórház-
felújítás miatti változá-
sokról, illetve a fejlesztés
aktuális állásáról telefo-
non a 80/205-219-es, bel-
földről ingyenes hívható
zöld számon, illetve a po-
luskorhaz@gymsmo.hu
e-mail címen is adnak
felvilágosítást.

Dr. Tamás László János
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Húsz éve távozott Markó Iván a Győri Balet-
től. Még ma sem mondja el, miért ment el a
mester olyan hirtelen?

Vannak dolgok, amik családon belül maradnak. Ez
a mi ügyünk, és tiszteletben kell tartani. Mi akkor meg-
fogadtuk, hogy nem beszélünk erről. Az apánk itt ha-
gyott, az anyánk, Gombár Judit – Markó Iván volt fele-
sége – velünk maradt. 1991-ben ugyanúgy a nulláról
indultunk, mint 12 évvel korábban, hiszen az Iván min-
den darabot letiltott, de sikerült az újrakezdés. 

A közönség mennyit változott Markó
Iván óta?

A közönség folyamatosan változik, ugyanúgy,
mint a világ. A legfontosabb, hogy a nézőket nem
szabad lenézni. Mindegy, hogy klasszikus balett vagy
kortárs táncművészet, a befogadót egy dolog tudja
lenyűgözni, az odaadás. 

És a társulat?
Rengeteget változtunk. Az Iván időszaka csodála-

tos korszak volt, de az, hogy utána újabb és újabb utak
nyíltak meg előttünk, fantasztikus. Ahol csak egy al-
kotó dolgozik, egy idő után elfárad a dolog. Iszonyúan
nehéz egy évadban két bemutatót csinálni. Gyorsan
égünk, gyorsan égetjük el magunkat, és amikor kény-
szerből alkotunk, az katasztrófa. Én annyiban ragasz-
kodtam ahhoz az úthoz, amit közösen elkezdtünk,
hogy maradtam a táncszínházi formánál. Nagyon sok
együttes a világon kizárólag a tánc szépségére kon-
centrál, tényleg gyönyörű mozdulatokat mutatnak, de
kizárólag esztétikai élményt kap a néző. Mi 20 évvel
ezelőtt és most is többet akarunk: elmondani valamit
a testünkön, a táncon, a koreográfián keresztül. Min-
dig nagyon fontos, hogy a katarzis megszülessen a kö-
zönségben. Lehet olyan üzeneteket küldeni az em-
berek felé, amit Győrben, New York-ban vagy Csíksze-
redán egyaránt megértenek.

Hogy bírja a kritikát? Fáy Miklós, a médiá-
ból jól ismert kritikus például pont a monda-
nivalót nem érzi vagy érti a Győri Balett játé-
kában.

Abszolút elfogadom, és érdekel a kritika. De azért
úgy vagyok vele, hogy ha tudom, ki a szerző, már a
cikk elolvasása előtt tudom azt is, mit írt. Eléggé bel-
terjes a magyar kritikai élet, a táncé meg pláne. Em-
líthetjük Fáyt vagy Fuchs Líviát, ismerem az ízlésvilá-
gukat, hogy általában melyik társulat darabjai tetsze-
nek nekik. Ez az ő szubjektív véleményük. Engem
sokkal jobban érdekel a nemzetközi kritika. Kaptunk
ott is hideget-meleget, de nagyon fontos a nemzet-
közi mércével való megmérettetés, hogy az ember
mit jelent Európában és mit jelent a világban. A mos-
tani turnénkon minden előadás után állva tapsoltak.
Ott áll veled szemben ezer ember, és azt mondod,
ezért érdemes csinálni. Az igazi kritikus a néző, akkor
is, ha a szünetben hazamegy, és akkor is, ha állva tap-
sol. Néha a kultúrpolitikában is elszalad a ló, amikor
azt mondják, hogy a nézettséget nem kell alapul
venni. Akkor kiért vagyunk? Megőrülnék, ha a néző-
téren húsz ember ülne. A közönséget nem kiszolgálni
kell, de szolgálni kell és nevelni. Igazolt az a műsor-

„Megszál-
lottan sze-
retem ezt
csinálni,
ezzel
kelek,
ezzel fek-
szem, sőt,
ezzel is ál-
modom –
jelzi a

Győri Balettet éppen husza-
dik éve igazgató Kiss János,
hogy a társulat vezetésével
kapcsolatos feladatok való-
ban a nap 24 órájában kite-
szik az életét. Az eredetileg
Budapesten született, 52 éves
balettművész életét gyerek-
kora óta a sport és a tánc ket-
tőssége határozza meg. Édes-
apjával, aki birkózott, hétvé-
gente lejártak a Honvéd bok-
szolóinak meccseire. Őt is
hívták az edzésekre, ehelyett
már hétévesen az iskola
együttesében ropta. „A tánc-
művészeknek gyerekkoruk-
tól kezdve folyamatosan arra
kell készülniük, hogy a testü-
ket fegyelmezzék, hiszen az,
ahogy megszülettünk, ellen-
tétes azzal, amit ezen a pá-
lyán csinálni kell.” Lelkese-
dése a tánc iránt végig meg-
maradt, és az Állami Balett-
intézetbe ment tanulni, ahol
1979-ben vette át diplomáját.
A főiskola után évfolyamtár-
sával, Király Melindával
együtt Moszkvába akarták
küldeni, ő azonban a próbate-
remben 9 év alatt összeková-
csolódott osztálytársaival
úgy döntött, csapatban építi
tovább karrierjét. „Mi vol-
tunk az elsők, akik vissza-
mondtak egy tanulmányutat,
ehelyett Győrbe jöttünk és
hazahívtuk Markó Ivánt a
brüsszeli Maurice Bejárt vi-
lághírű együttesétől.” A tár-
sulat első évtizedét a mester
szellemisége határozta meg,
ám a ’91-es szakítás után a
nulláról kellett kezdeni. A ve-
zetést átvevő Kiss János újra-
építette a társulatot és meg-
őrizte annak hírnevét. „Most
már a második, harmadik ge-
neráció nőtt fel. A közönség
szeretetéért vívott hatalmas
küzdelemben sokat köszön-
hetünk a városnak, hiszen
mindig kitartott mellet-
tünk.” A nemzetközi vérke-
ringésben máig figyelemmel
kísért, külföldön is rengete-
get turnézó társulat Liszt Fe-
renc-, Szent László-, Hevesi-
és Kossuth-díjas, érdemes
művész vezetője a tánc he-
lyett ma már a menedzse-
lésre koncentrál, ám ahogy
mondja: „a balett-teremben
még ma is megmutatok egy-
egy emelést”.  

„Megőrülnék, ha
a nézőtéren húsz
ember ülne”

Az igazi kritikus
a néző, akkor is, ha
a szünetben haza-
megy, és akkor is,
ha állva tapsol
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vannak, önkormányzati vagy állami gazdálkodás jel-
lemzi. A táncművészet területén az arány pont fordí-
tott, 10 százalék van struktúrán belül, és 90 azon
kívül. Rengeteg együttes van: amikor 1979-ben ala-
kultunk, akkor mellettünk a Magyar Állami Operaház
Balettegyüttese, a Pécsi Balett és az Operettszínház
együttese működött; napjainkban negyven együttes
pályázik a működési költségre a Szegedi Kortárs Ba-
lettől Markó Iván Fesztivál Balettjáig. Erre a speciális
helyzetre kell jó megoldást találni. Nagyon fontos
ugyanakkor az alternatív táncművészek kérdése is.
Amatőrök és profik nagyon furcsa módon kevered-
tek az elmúlt években. Az alternatív formációk inspi-
rációt adnak, nekünk belépési lehetőséget kell bizto-
sítani számukra a rendszerbe, hogy bizonyíthassa-
nak. Viszont a szakmai minőség mindenek felett áll,
képzett táncművészekre van szükség, és ezért a har-
cot a végsőkig felvállalom. 

Az ügyekért való kiállása mellett másik
fontos vezetői jellemzője a nyitottság és a
kreativitás. Vagy csak általában jókor van jó
helyen? 

Az első az, ami a színpadra kerül, de azt minden-
képpen menedzselni kell. Fontos, hogy jókor legyünk
jó helyen, de a helyzetfelismerés, a lehetőségek ki-
használása legalább ennyire számít. Amit az ember
nem próbál meg, az nem sikerülhet. Minden az aka-
raton, a jó szándékon és persze a csapaton múlik.
Egy igazgató annyi szerepet oszt magára, amennyit
csak akar, annyit koreografálhat, amennyit akar. Örü-
lök, hogy meg tudtam őrizni a józanságomat, hiszen
igazgatóként az az elsődleges feladatom, hogy 52
embernek művészileg és egzisztenciálisan tudjam
biztosítani a jelenét és a jövőjét. Emiatt vonultam
vissza táncosként, mert a kettőt nem lehet együtt csi-
nálni. 

Nem fáj a szíve, amikor a régi felvételeit,
képeit nézegeti, hiszen szerepeiben ön volt a
Nap, a Király, de még Mephisztó és Mars is?

A fiatalságnál szebb dolog nincs. Amikor végig-
nézem, hogy miben vettem részt, néha azt kere-
sem, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, néha
pedig megérint – hiszen érzelmes típus vagyok –,
hogy átjön az, amit el akartam mondani. De valójá-
ban a táncművészet a fiatal testet igényli. A fiatal-
ság pedig maga a lázadás. Mi is lázadtunk, legin-
kább azért, hogy valami újba kezdhessünk. Ezért
szoktam arra biztatni a fiatalokat: lázadjatok, higy-
gyetek valamiben, és higgyetek önmagatokban,
mert az visz előre! Nem rombolni kell, hanem to-
vább kell lépni. 

Többször elmondta, hogy szerencsés em-
bernek vallja magát. Ezt már csak azért is el-
hihetjük, mert 13-án, 13 órakor a 13. kerület-
ben született. Hisz a számmisztikában?

Alapvetően nem, de kétségtelen, hogy kísértenek
ezek a számok, hiszen a családban több rokon szü-
letési dátumában is ott a 3-as és a 13-as. Inkább
abban hiszek, hogy érdemes élni és érdemes adni.
De azt sem lehet bírni, ha az ember folyamatosan
csak ad. Ezért járok koncertekre, előadásokra, ezért
tudok örülni mások sikereinek, ezért verem véresre
a tenyerem a nézőtéren, mert amikor valami hatással
van rám, az inspirál.

politika, amiért hol dicsérnek, hol meg bántanak: kell
egy Queen és kell egy Magyar Rapszódia.

Két évvel ezelőtt azt mondta, hogy a Győri
Balett nem érzi a válságot. Azóta megéreztek
valamit a recesszióból?

Épp a napokban beszéltem egy kollégával, aki pa-
naszkodott, hogy nagyon kevés a fellépésük. Nálunk
ezzel szemben idén is csúcsra járatás van. Az orszá-
gon belüli és a külföldi előadások száma most már a
tűrésképesség határáig jutott. Ebből a szempontból
tehát nem éreztük meg a válságot. Másfelől pedig az
együttes gazdálkodása olyan, mint a családi kassza.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt húsz év
alatt soha nem futott az együttes mínuszba. Sokan
kérdezték is tőlem, amikor a színház túlfutott, és min-
dig kapott mentőövet, hogy miért vagyok én ilyen óva-
tos duhaj, biztos, hogy kisegítene a város. Én ezzel
soha nem akartam visszaélni. Ha az embernek csak
egy forintja van, akkor azt az egy forintot kell beosztani,
mert ez kell ahhoz, hogy az együttes talpon maradjon.

Akkor nem is annyira a Győri Balett, mint
inkább az egész táncszakma miatt írta alá azt
a petíciót 2009-ben, amit többedmagával az
országgyűlés kulturális bizottságához nyúj-

tottak be a táncművészet létét veszélyeztető
problémák miatt? 

Így igaz, a mai napig kötelességemnek érzem,
hogy harcoljak a táncművészetért. A Nemzeti Kul-
turális Alap bizottsági tagjaként például el tudtam
érni, hogy a táncművészet több forráshoz jusson.
Most az ezzel kapcsolatos törvénymódosítás előké-
szítésében is részt veszek. Az, hogy a Győri Balett
az ország második legnagyobb balettegyüttese, és
hogy mindenféle nehézségek árán sikerült ezt a po-
zíciót megtartani, úgy gondolom, példát mutathat,
és ösztönző lehet a szakmára nézve is. Rengeteg
társadalmi munkát vállalok, ami sokszor a fővá-
rosba szólít, de annak ellenére, hogy budapesti szü-
letésű vagyok, mindig alig várom, hogy hazaérjek
Győrbe. Természetes, hogy itt is vannak konfliktu-
sok, de amikor bemegyek a színházba, tudom, hogy
itt biztonságban vagyok. El szoktam mondani a kol-
légáknak is, hogy azért ez itt egy sziget, Pesten szét-
tépik az embert. 

Min szükséges leginkább változtatni a
táncművészetet érintő törvényben?

A színházművészetben a színházi terület 90 szá-
zaléka struktúrán belüli, azaz épülete van, színházai

Fiatalok, lázadjatok, higgyetek
valamiben, és higgyetek ön-
magatokban, mert az visz előre!
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Városi Művészeti Múzeum 
A 12–18 éves fiatalokat várja
Szabó Béla fotóművész au-
gusztus első hetében a Bor-
sos-házba. A 6–12 évesek au-
gusztus 8-tól a Vaskakas fió-
kái lehetnek. 

Gyermekek Háza 
Az iskola befejeztével sakktan-
folyam indul kezdőknek és ha-
ladóknak, gyöngyfűző tanfo-
lyam a 8–12 éveseknek. 

A nyár folyamán négy-négy
időpontban angol, illetve né -
met nyelvi tábor indul a Hatos
nyelviskola munkatársainak
közreműködésével. Kerámia-
tanfolyamot 8–14 évesek szá-
mára június végén, a 10–17
éveseknek július első hetében
tartanak.

Július 11-én több tábor raj-
tol. Akit érdekel az ókori me -
sék és legendák világa, egyip-
tomi táborba iratkozhat be. Az
5–8 éveseket a „Csicsergő-
Mocorgó” tábor várja, a 12–14
éves korosztály számára vasút-
modellező tanfolyamot szer-

Szünidei táborlista 

veznek. A Mokka tá bor témája
az építészet lesz.

Július 18-tól varázslatos
papírtárgyakat készíthetnek
a gyerekek, a kisebbek álla -
tokkal ismerkedhetnek. A
12–16 éves fiatalok kerékpár-
ral barangolhatják be a Kisal-
földet. 

Július 25-től a komolyzenei
tábor indul a 6–10 éveseknek,
míg a 8–12 évesek kézműves-
táborban tölthetnek egy hetet.
A néptánc hete június 27-én
kezdődik, a társastánctáborba
8–14 éves kezdőket vár a Di-

menzió TSE július 4-től és jú-
lius 11-től. 

Művelődési házak
A Petőfi művelődési ház jú-
lius 11-én indítja ősi magyar
kézműves foglalkozásait, au-
gusztus 22-től tánctábort
szerveznek.

A Bartók művelődési köz-
pont július 11-től anyanyelvi
angoltábor helyszíne lesz.

Az Újvárosi Művelődési
Házban június 20-tól a színját-
szással, július 18-tól a népi
mesterségekkel ismerkedhet-
nek a táborozó gyerekek.

A ménfőcsanaki Bezerédj-
kastélyban lesz horgász-, tár-
sastánc-, aerobik-, képzőmű-
vész-, foltvarró-, modellező-,
néptánc-, számítástechnika-,
honismereti, helytörténeti,
sport- és főzőtábor. 

A Gyirmóti ÁMK élmény-
szerző tábort hirdet június 20-
tól július 1-jéig. 

Tini-Tanoda napközis tá -
bor lesz Győrszentivánon. Pót-
vizsgára, felvételire felkészítés,
matekoktatás, logikai és ké-
pességfejlesztő foglalkozások
szerepelnek a programban.
Telefon: 70/207-0679.

Sportos táborok 
Kézilabda, aerobik, cowboy-
és angol nyelvű táborokat
szervez a Kölyökcentrum. Tel.:
96/423-611.

Napközis úszó- és sporttá-
bor indul június 20-tól, heti tur-
nusokban a győri strand terüle-
tén. A kicsiket ötéves kortól vár-
ják naponta. Tel.: 96/322-657. 

Az ETO Park játszóháza
nyári táborba várja a gyerekeket
az egészséges életmód és a
mozgás jegyében. A heti turnu-
sok június 20-tól augusztus 12-
ig tartanak a 6–12 éves korosz-
tály számára. 

Búvártábor várja a 8 éven
felüli, jól úszó lurkókat június
27-től augusztus 29-ig, heti
turnusokban a fürdőben. 

A Győri Audi ETO  nyári ka-
pustábort szervez fiúk és lá-
nyok részére a Magvassy-
sport csarnokban, június 20.
és július 2. között. Tel.:
30/333-1215.

Az ikrényi tónál vízi sportok-
kal és angol-, németnyelv-ta-
nulással tölthetik a szünidő
egy hetét a diákok. A „Villám”
iskola a 6–14 éves korosztályt
várja június 27-i és július 11-ei
kezdéssel. Tel.: 411-937.

A Győri
Audi ETO
kapustábort
szervez fiúk
és lányok
részére

Művész-
táborok 
Gitártábort rendez-
nek július 15-től
Döbröntén, ahol a
gyerekek és a fiata-
lok műfaji korlá-
tok nélkül tanul-
hatnak.  Tel.:
20/526-5452. 
Idén is lesz Tartal-
mas tábor, ahol
győri művészek se-
gítségével ismer-
kedhetnek a 10–14
éves gyerekek a
művészetekkel.
Japántábor lesz jú-
nius 20-tól egy
héten át a Győri
Tánc- és Képzőmű-
vészeti iskolában,
ahol a gyerekek bő-
víthetik ismeretei-
ket a japán művé-
szetről. 
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KULTÚRA  KÖNYV, GYŐRI NYÁR

szerző: földvári g.

A győri egyházmegye és
káptalan történetének
harmadik könyve jelent
meg a Győri Egyházme-
gyei Levéltár gondozásá-
ban. A huszonnégy tanul-
mányt tartalmazó kiad-
vány ezer évet ölel fel. Ol-
vashatunk többek között
a kollégiumalapító jezsui-
tákról, egy győri futárról,
Hany Istókról, Apor Vil-
mos és Mindszenty Jó-
zsef kapcsolatáról, to-
vábbá egy 18. századi plé-
bános hétköznapjairól.   

Hagyaték: Apáról
fiúra címmel jelent meg
dr. Barsi Ernő legújabb

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Milyen műsorral készülnek a győri közön-
ségnek?
Természetesen a régi nagy slágereink mellett új da-
lainkat is hallhatják majd a koncertünkre látogatók.
Az Első Emelet zenekarra jellemző a jó hangzás és
látvány, ami biztosítja majd a jó hangulatot.

Miért aktuális ma is az Első Emelet? Vajon
mitől ennyire maradandó a csapat, hogy még
több mint 25 év után is ekkora sikert aratnak,
mint például a telt házas jubileumi koncert?

A zenekar mindig ügyelt arra, hogy kizárólag élő
koncerteket adjon, és csak a saját dalait játssza. Min-
den egyes előadást komolyan veszünk, gondolom,
ezt a közönség is észrevette, ezért tisztelnek meg
bennünket jelenlétükkel, már közel 30 éve. Mindig fi-

A könyvhét győri termése
kötete, amely apa és fia
írásainak, beszédeinek
közös gyűjteménye.
Ezzel a könyvvel a szerző
szellemi örökséget hagy
családjára és olvasóira,
erősítve hitüket, magyar-
ságukat, emberségüket.

Megjelent Tamás
Zoltán Bioárnyék című
könyve, amely stílusá-
ban a tavaly kiadott Min-
denképpen kíméletlen
című könyv folytatása.
A szerző eredeti, me-
rész hangvételben, hu-
morral nyakon öntve
sorjáztatja legkülönbö-
zőbb témában megfo-
galmazott miniesszéit,
novelláit. Gör be tükröt

tart a világnak, miköz-
ben gondolkodni tanít
és válasz adásra, ítéletal-
kotásra késztet.

A Győri Tanulmányok
33. kötetének címe: A mo-
dellváltó város, 1867–
1918. A városi levéltár
gondozásában kiadott
forráskötet Győr dualiz-
muskori életét, történetét,
fejlődését mutatja be. A
szerkesztők a levéltári irat-
anyagból azokat emelték
ki, amelyek a törvényke-
zés átalakulásáról, a vá-
rosban bekövetkezett po-
litikai szemléletváltásról, a
polgárosodásról, az ipar,
a kultúra máig ható fejlő-
déséről szóltak. 

A ’80-as évek
sikercsapata,
az Első Emelet
a Nyárnyitón

Telt házas jubileumi
koncerttel ünnepelte
fennállásának 25. évfor-
dulóját az Első Emelet
2008-ban, akkor dön-
töttek úgy, hogy foly-
tatják a közös munkát.
Az ő koncerttükkel
nyit a győri nyár jú-
nius 17-én, 21 órától a
Dunakapu téren. Az
együttes énekese, Kiki
nyilatkozott lapunk-
nak a közel 30 éve tartó
sikerről, hiszen a „film
forog tovább”.

gyeltünk arra is, hogy médiaszerepléseink megfelelő
színvonalúak, méltóak legyenek hozzánk. Gondosan
kerüljük azokat a műsorokat, ahol a „celebritás” van
jelen. A „Kis generáció”-hoz tartozunk, és megpró-
báljuk továbbra is azt az értékrendet és életérzést
képviselni.

Azt írják a weboldalukon, hogy meglepe-
tésekkel, újdonságokkal készülnek. Elárul
ebből valamit a győri olvasóknak?

Mindig találunk olyan régi felvételeket, amiket
hosszú évek óta, vagy egyáltalán nem játszottuk. Jó
ezeket a dalokat újra felfedezni és megmutatni a kö-
zönségnek. Néhány emblematikus dalhoz már hoz-
zányúltunk és átültettük egy teljesen más zenei vi-
lágba. A többi maradjon meglepetés!

Vajon meddig „forog tovább a film”?
Addig, amíg jól érezzük magunkat a színpadon és

a dalainkkal örömet tudunk szerezni a publikumnak.
De az biztos, hogy június 17-én 21 órától Győrben
tovább „forog a film”, várunk mindenkit sok szeretet-
tel a Négy Évszak Fesztivál nyári programjainak első
napján a Dunakapu téren!

A zenekar kizárólag
élőkoncertet ad,
és csak saját dalait
játssza
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A Városrét néven elhíresült, 43 hektáros terület ingat-
lanfejlesztésére készített koncepciót a Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt. a győri önkormányzattal történő
együttműködés eredményeképpen.

Pintér István vezérigazgató szerint az Engel-cso-
port által elhagyott terület esélyei azért is biztatóak,
mert a pénzügyi-gazdasági válságból kilábalni lát-
szik a világ, s az ingatlanpiac is elmozdult a holtpont-
ról. Ráadásul Győr nagyszabású ipari fejlődése meg-
követeli a város létszámának növekedését is.

A tíz-tizenöt éves időtartamra tervezett, összesen
150 milliárd forintos projektről a Budapest építészetét
irányító Kerekes György azt mondta: Magyarországon
egyetlen városnak sincs olyan fejlődési lehetősége,
mint Győrnek. A program részleteit kidolgozó építész
az adottságok között felsorolta a remek infrastruktúrát,
kiemelte, hogy a Városrét közvetlenül határos a belvá-
rossal. Előny, hogy a tulajdonviszonyok rendezettek. Az
elhagyott iparterületek hasznosításának győri lehető-
ségeit Malmőéhez és Lyonéhoz hasonlította. 

A program a tervek szerint öt lépésben valósulna
meg. Először a vízpart felőli részen kezdenének lakások
építésébe, majd egy csatorna kialakításával lagúnát
hoznának létre. A harmadik ütemben a Mosoni-Duna
partján igényes, négy-öt lakásos társasházakat építe-
nének. Utána következnének a városközponti szolgál-
tató funkciók, s egy hidat is terveznek a területre.

Pintér István hangsúlyozta: ezek a „lehetséges”
tervek átgondolt városfejlesztési, építészeti logikán
alapulnak, előfordulhat, hogy a piaci logika másféle
megoldásokat kíván meg. Szabó József, a Rába stra-
tégiai igazgatója ehhez hozzátette: a programban kü-
lönböző területeket más-más befektetők is haszno-
síthatnak, így sokkal rugalmasabb a projekt. 

Rövidesen elkezdik a befektetők célirányos felku-
tatását, mindenekelőtt hazai cégeket keresnek meg,
de nemzetközi ingatlanhasznosítókra is számítanak.
Szabó József azt ígérte, hogy alaposan feltérképezik
azokat, akik részt szeretnének venni a fejlesztésben. 

Borkai Zsolt polgármester a projekt ismertetőjén
arra utalt: Győr gazdasági fejlődése – amiért sokat
tett a város – jó lehetőségeket kínál az ingatlanfejlesz-
tőknek.  A leendő, komoly  befektetők számára Győr
megbízható partner lesz, hiszen érdeke, hogy a tör-
ténelmi városrész mellett egy 21 századi, korszerű,
szép, jól használható  terület alakuljon ki.

Ki akarják fényesíteni
a rozsdazónát

Kinyílik-e
a Dália-
palota? 
A Rába a finanszírozó
bankkal közösen keresi
a megoldást a 90 száza-
lékban kész városréti
épülettömb, a Dália-pa-
lota befejezésére,
mondta el Pintér Ist-
ván vezérigazgató. Bor-
kai Zsolt polgármester
fontosnak nevezte,
hogy megnyugtató
módon rendeződjön az
oda költözők sorsa.
Mindketten úgy vélték,
hogy még az idén pon-
tot kell tenni az ügy vé-
gére, s már nem sokáig
kísérthet a kínos múlt. 

A program
a tervek szerint
öt lépésben
valósulna meg
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A Városrétre tervezett létesítmények
energiaellátásában rengeteget tudna
segíteni a területen működő Győri
Szeszgyár és Finomító Zrt., mely ma-
radásának hosszú távú feltételei ese-
tén egy drága fejlesztéssel teljesen
megszüntetné a környék zaj- és szag-
terhelését. 

Gyógyszer és
kozmetikum lesz
a győri szeszből

Ezt egybehangzóan állította Folláth
György, az igazgatóság elnöke, s a ve-
zérigazgatói székben őt felváltó Val-
kusz Pál. A gyár stratégiai elképzelései
között szerepel a növekedés, de a bőví-
tést nem a jelenlegi telephelyen képze-
lik el. A mostani kapacitás azonban a
két vezető szerint jól és tartósan beil-
leszthető lehet a városfejlesztési elkép-
zelésekbe. Erre építészeti tervek is ké-
szültek már.

A kiváló analitikai tisztaságú alkohol
alapanyagot gyártó cég fő tulajdonosa,
Folláth György nemrég döntött úgy,
hogy kivonul az operatív munkából, s
ezzel a feladattal Valkusz Pált bízza meg.
Az új vezérigazgató vegyészmérnök, ko-
rábban kőolaj-finomítással foglalkozott,
a MOL egyik igazgatójaként részt vett
abban a tranzakcióban, mely során a
magyar társaság megvette a szlovák
Slovnaft többségi részesedését.  

Valkusz Pál úgy fogalmazott, foly-
tatni akarja a győri gyárban tapasz-
talt, számára rendkívül rokonszenves
vállalati kultúra értékeinek fejleszté-
sét. Fontosnak nevezte, hogy a het-
venkét főt foglalkoztató társaság dol-
gozói amellett, hogy végzik a sze-
mélyre szabott feladatukat, a többiek
tevékenységét is segítik. 

Az üzemanyagiparban otthonosan
mozgó vezérigazgató szerint a győri
társaság nem elsősorban a  bioetanol
gyártására helyezi a hangsúlyt, bár
ilyen terméket is szállít. Folláth György
hozzátette: természetesen ha Győr a
saját közszolgáltatói járműveit egy kör-
nyezetvédelmi program keretében bio-

alkohollal akarja működtetni, szívesen
partnerek lesznek benne. 

A győri gyárban készülő – idén mint -
egy 32 millió liter alkohol – 85 százalé-
kát külföldön adják el, mindenekelőtt a
gyógyszer- és kozmetikai, valamint a
vegyiparnak. Hazai vásárlóik is multina-
cionális cégek.   

Jelentősen rontja minden, melaszt
felhasználó szeszgyár költséghatékony-
ságát, hogy ez a cukorgyártás mellék-
termékeként keletkező alapanyag rend-
kívül drága. Mindez összefügg azzal,
hogy Magyarországon már csak egyet-
len cukorgyár működik, az is a piacot
szívesen befolyásoló osztrák érdekelt-
ség tulajdonában van. A győri szeszgyár
ezért aztán jórészt a Vajdaságból és
Nyugat-Ukrajnából vásárol melaszt,
mert még a szállítási költségekkel is ol-
csóbb, mintha itthon venné meg.  

A gyár hagyományosan kiemelkedő
minőségével tud talpon maradni a vi-
lágpiacon.

Az alkoholtermelés során keletkező
szerves anyag, a vinasz – melyet a
város kérésére, havária esetén  a jeges
utak mentesítésére is használtak –
rendkívül keresett melléktermék. Je-
lenleg főleg Szlovéniába szállítják, ahol
a biogáz termelésének folyamatában
használják fel. 

Ha ilyen program esetleg Győrött is
elindul, a gyár szívesen állítja a vinaszt
a hazai energiatermelés szolgálatába,
mondta Folláth György, és a vezérigaz-
gatói posztról leköszönő igazgatósági
elnök habitusában is hasonló utódja,
Valkusz Pál.

A szeszgyár
jórészt
a Vajdaságból
és Nyugat-
Ukrajnából
vásárol
melaszt 

Valkusz Pál
Szegeden született,
érett ségi után a moszk-
vai petrolkémiai egye-
temen szerzett diplo-
mát.  Dolgozott a száz-
halombattai Dunai
Kő   olajipari Vállalat-
nál és utódjainál. Sok-
féle megbízatásban
bi zonyított, a MOL-
nál igazgatóként is se-
gítette a hatalmas cég
munkáját. Később ipa -
ri létesítmények beru-
házásával is foglalko-
zott. Az idén február el-
sejétől vezérigazgató-
ként irányít ja a Győri
Szeszgyár és Finomító
Zrt. tevékenységét. 
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A virtuális kolonoszkópia a vastagbelek
vizsgálatára alkalmas módszer, a vas-
tagbelek tükrözéses vizsgálata (kolo-
noszkópia) és a báriumos beöntéses
röntgenvizsgálat (irrigoszkópia) mellett.

Ez egy olyan CT-vizsgálat, melynek
lényege, hogy a vastagbelet megfelelő
tisztítás után, a végbélbe vezetett be-
öntőcsövön keresztül levegővel vagy
szén-dioxiddal felfújjuk, majd a has-
kismedence régióról CT-felvételeket
készítünk hason, majd háton fekvő
helyzetben. A módszer alkalmas a po-
lipok, a körülírt bélfaltágulatok (diverti-
kulumok), a bélfal bizonyos gyulladá-
sos elváltozásainak és a daganatos be-
tegségének kimutatására. 

A virtuális kolonoszkópia ugyan-
olyan előkészítést igényel, mint a ha-
gyományos vastagbéltükrözés és a be-

A hét orvosi témája:

Virtuális
kolonoszkópia

szerző: dr. szatmári ferenc
radiológus főorvos,
orvos igazgató

intra vénás kontrasztanyag adására
van szükség.

Alkalmazásával kiváltható a vastag-
belek báriumos beöntéses röntgenvizs-
gálata. Negatív vizsgálati eredmény ese-
tén elkerülhető a vastagbéltükrözés.
Azonban ha a vizsgálat során eltérést
észlelünk, feltétlenül szükséges a hagyo-
mányos kolonoszkópia elvégzése is. 

Javallatok
A virtuális kolonoszkópia elvégzésének
javallatai: a polipok szűrésére, a nem
teljes értékű kolonoszkópia esetén, az
idős, gyenge betegek vizsgálata ese-
tén, valamint műtét előtt, ha tükrözés-
sel nem lehet a daganaton átjutni.

A virtuális kolonoszkópia ma már
rutineljárásként hozzáférhető Ma-
gyarországon, s a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház területén mű-
ködő Euromedic Diagnostics Ma-
gyarország Kft. által üzemeltetett
egységben is, ahol a korszerű készü-
léken elvégzett vizsgálatokat közösen
elemzik a szakképzett radiológus és
gasztroenterológus orvosok.

öntéses röntgenvizsgálat. Amennyi-
ben a béltisztítás nem megfelelő, egyik
eljárás sem teljes értékű. Mindhárom
eljárás során levegőt, illetve a beönté-
ses vizsgálat alatt kontrasztanyagot is
juttatunk a vastagbelekbe.

Előnyei
A virtuális kolonoszkópia előnye, hogy
a vastagbél teljes szakasza vizsgálható
anélkül, hogy a vastagbél teljes hosz-
szába eszközt vezetnénk be. Nem je-
lent akadályt a belek kanyargóssága
sem. További előnye, hogy a vastagbe-
lekről nyert 3D-s kolonoszkópiás
képek mellett a többi hasüregi és kis-
medencei szervről, azok esetleges el-
változásairól (epekő, vesekő, ciszták,
érbetegségek, gerinc-, illetve ízületi
betegségek, daganatos betegségek)
is kapunk információt. 

Hátránya
Hátránya, hogy szövettani mintavé-
telre nem alkalmas, röntgensugár al-
kalmazásával jár, más szervek ponto-
sabb megítéléséhez jódtartalmú

Az egészséges táplálko-
zásról és a fogyókúráról
ma már sok könyv áll
rendelkezésre. A Gale-
nus Kiadó Patika Maga-
zin Könyvek sorozatá-
ban megjelent, szép kivi-
telű könyv nem ígér cso-
dát, de talán éppen

Olvasni jó: Mit (t)egyek, hogy lefogyjak?
ezért is hiteles. A „Mit
(t)egyek, hogy lefogy-
jak?” című könyv segít-
ségével nem lehet né-
hány hét alatt hatalmas
túlsúlytól megszaba-
dulni, és azt sem ígéri,
hogy a tévé előtt ülve is
sikerül, sőt, azt sem,

hogy elég mindössze
egy doboz kapszula a
célért. Viszont a 128 ol-
dalas, színes képekkel il-
lusztrált kiadvány szak-
ember szerzői, dr. Lelo-
vics Zsuzsanna, dr. Szar-
vasházi Judit és Vági
Zsolt garantálják azt,

hogy a hiteles és ész-
szerű tanácsok hosszú
távú, biztos eredményt
fognak nyújtani. A befek-
tetett energia többszö-
rösen megtérül, hiszen
az egészségéről van szó,
amit csak hozzáértően
szabad gondozni.

Nem jelent
akadályt
a belek
kanyargós-
sága sem
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Németországban már több
ezren betegedtek meg az E.
Coli baktérium egyik fajtájá-
tól. Halálos áldozatokat is kö-
vetelt a gyakran súlyos szö-
vődményekkel járó hasmené-
ses járvány.  

Mennyire új vagy isme-
retlen kórokozóról beszél-
hetünk? 

A járványt az  E. Coli bakté-
rium egyik, ma már azonosí-
tott fajtája váltja ki. Nálunk ez
a kórokozó, amelyet hivatalo-
san 104-es néven jelölnek,
eddig nem volt ismert. Más or-
szágokban előfordult, de Ma-
gyarországon újnak számít. 

Milyen mértékben ve-
szélyezteti ez a baktérium
a magyar lakosságot?

A hét kérdése:
az új járványról

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Válaszol: Dr. Széles Klára főorvos, a megyei nép -
egészségügyi szakszolgálat osztályvezetője

Kismértékben, de akik
rendszeresen Németország -
ba utaznak, veszélyeztetet-
tebbek. A járvány főleg az
ide genforgalom miatt terjed-
het. Eddig nincs igazolt ma-
gyar beteg, ám nem kizár-
ható, hogy lesz.

Mit tehetünk védeke-
zésképpen?

A zöldségeket, gyümölcsö-
ket, az élelmiszerek nyers-
anyagait mossunk meg alapo-
san. Fokozottan ügyeljünk a
személyi higiéniára, az evés
előtti alapos kézmosás elen-
gedhetetlen. A hasmenéses
tünetekre panaszkodók, főleg
ha Németországban jártak,
forduljanak orvoshoz. Aki
pedig már megfertőződött
bármilyen, hasmenést okozó
baktériummal, az ne csak
mossa, hanem folyamatosan
fertőtlenítse is a kezét. 

Írni tanít a chat
Manapság sokan és sokat be-
szélnek arról, hogy a fiatalok
nyelvtudását rongálja az in-
tenzív sms-ezés és chatelés.
Ennek ellentmondanak egy
brit kutatás következtetései,
mely szerint inkább birto-
kukban érzik íráskészségü-
ket azok a fiatalok, akik a kü-

lönféle elektronikus kom-
munikációs felületeket
gyakran igénybe veszik,
mint azok a gyerekek, akik a
mobiltelefont vagy a számí-
tógépet digitális írásbeli in-
formációcserére ritkán,
vagy soha nem használják.

A sör és
a pikkelysömör
Kiderült, hogy még a vi-
szonylag mérsékelt sörfo-
gyasztás is fokozza a psoria-
sis kockázatát az arra hajla-
mos hölgyek körében, heti
öt sör megduplázta ennek ri-
zikóját. Nem világos, miért
csak az erős sör, miért nem a
bor vagy más alkohol a
bűnös. Lehet, hogy van va-
lami a borban, ami visszafor-
dítja a folyamatot.
A különféle alkoholos italok
összetevőinek vizsgálatánál
megállapították, hogy az

erősebb söröknek magasabb
a fehérje-, különösen a glu-
téntartalma. Korábban már
jelentettek kapcsolatot a
glutén és egyes autoimmun
betegségekben (psoriasis, cö-
liakia) szenvedők állapotá-
nak romlása között.

Orvosfüggő
kezelés
A szívbetegség kockázatá-
nak kitett betegek nagyobb
valószínűséggel kapnak car-
diovascularis gyógyszereket,
ha fiatalabb orvos látja őket,
míg az idősebb orvosok in-
kább életmód-változtatáso-
kat javasolnak egy olaszor-
szági vizsgálat tanulsága
szerint, amelyben több mint
ezer háziorvos, kardiológus
és diabetológus attitűdjeit
és gyógyszerfelírási szoká-
sait vizsgálták.

A kiszáradásnak alapvetően
két oka van, a túl kevés folya-
dékbevitel és a fokozott folya-
dékvesztés. A nyári nagy me-
legben ezek kombinációja a
leggyakoribb. Ilyenkor jelent-
kezhet fejfájás, fáradékonyság,
szédülés, izomgörcs és fájda-
lom, vérnyomáscsökkenés, és
az ezzel járó szédülés. Utóbbi
különösen hirtelen testhelyzet-
változtatáskor. Fontos tudni,
hogy ilyenkor szubjektíve nem
mindig érezzük a folyadék hiá-
nyát, vagyis nem minden eset-
ben jár együtt szomjúsággal.

Ha kevés a folyadék
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JÚNIUS 10., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Alaszka 
09:30 Festő a kofferban
09:55 Nappali 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:25 Körzeti magazinok
14:20 Útravaló 
14:35 Nyolclábú buckalakók 
15:00 Ausztrália
15:30 Ez csak divat
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 Csak kétszer vagy fiatal
21:50 24
22:35 Az Este
23:10 Záróra fiataloknak
23:40 Hírek
23:45 Sporthírek
23:50 Halhatatlanok Társulata
00:45 Ma Reggel 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Mária, egy anya története 
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 CSI: A helyszínelők 
22:15 Gyilkos elmék 
23:15 PokerStars.net - Big Game 
00:15 Reflektor
00:25 Törzsutas 
00:50 Döglött akták 
01:40 Autómánia
02:15 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 Második élet 
12:25 Az ítéletidő napja 
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 

Schobert Norbi fitneszguru
több mint hét éve alkotta
meg az Update életmód-
programot, és most először
saját főzőműsorban készíti el
a fogyókúrás ételeket. A mű-
sorban felesége, Rubint Réka
is aktívan részt vesz.

17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Irigy Hónaljmirigy 
22:25 Evolúció
00:20 Aktív
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
02:00 Víruskommandó 
03:30 Alexandra Pódium
03:55 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Vannak vidékek 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:40 Kicsi Maciusz király 
08:50 A dzsungel könyve
09:20 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Tér-Hatás 
15:25 Sámánösvényen 
16:10 Arcélek 
16:25 Építészet XXI 
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 Zen-Aid segélykoncert 

Japánért 
21:00 Cranford 
21:55 Dunasport 
22:05 És te, ki vagy?
23:35 Szokolay 80
00:45 Versek
01:00 Himnusz
01:05 Lélek Boulevard 
01:30 Család-barát
02:25 Kívánságkosár

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta 

Vitaműsor újságírókkal
07:00 Híradó
08:05 Rájátszás
09:05 GyógyHír
09:30 Értékmentés másként
10:00 Híradó
10:30 Soroló
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, Közvetlen 

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

JÚNIUS 11., SZOMBAT
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Ma Reggel 
09:00 Mozdulj! 
09:25 Marco és Gina 
09:50 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai
10:15 Lülü, a teknőc 
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:00 Sandokan 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv 
13:00 Delta
13:30 Magyarország 
14:00 Az Ushuaia expedíció 
14:50 Fekete Villám 
16:50 Magyarország története 
17:20 Telesport 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat 
21:00 Miss Daisy sofőrje
22:40 Hírek
22:45 Sporthírek
22:55 Cannes 2011
23:50 Érettségi 
01:15 Koncertek az A38 hajón 
03:04 Műsorszünet

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 Flúgos csapat 
10:25 Asztro Show
11:25 Corinna 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia 
12:50 Tuti gimi 
13:45 Sue Thomas - FBI 
14:55 Édes, drága titkaink 
15:55 Navarone ágyúi 2. 

- Az új különítmény

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Harry Potter és a titkok 

kamrája
22:40 Forma-1
00:20 Képmás
02:10 Fókusz Plusz
02:40 Műsorszünet

04:30 Műsorszünet
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Született kémek 
11:15 Egy tini naplója 
12:10 Két TestŐr
12:40 Babavilág
13:10 Szobaszerviz - A trend 
13:40 Sliders
14:40 Az Ügynökség
15:35 Rúzs és New York
16:30 Bűbájos boszorkák 
17:30 Vásott szülők 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Beverly Hills-i zsaru

21:50 A tolmács 
00:10 Shaft
02:00 EZO.TV
03:00 Kalandjárat
03:25 Teleshop
03:55 Animációs filmek

05:30 Élő egyház
06:00 Gazdakör
06:55 Arcélek 
07:10 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
07:20 Cimbora Retro
07:50 Nyelvőrző
08:25 Goya, az ébren álmodó 
09:25 Szelek szárnyán 
10:30 A csíksomlyói búcsú
13:30 Isten kezében
14:00 Daktari
14:55 Lyukasóra
15:25 II. János Pál, Isten elszánt 

szolgája 
17:05 Törzsasztal 
18:00 Híradó
18:35 Mese

- Szimba, az oroszlánkirály:
Az öregoroszlán területe
(francia-olasz mesesoro-
zat) - Kicsi Maciusz király:
Hamis hangok (francia me-
sesorozat)

19:20 Nemo kapitány
21:00 Bonneville 
22:30 Dunasport 
22:45 A púpos 
00:55 Vers
01:00 Himnusz
01:05 II. János Pál pápa boldoggá 

avatása
03:55 Vannak vidékek

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

ajánlat
13:05 Paletta válogatás
13:30 GyógyHír
14:05 Garázs
14:30 Panaszkönyv
15:00 Híradó
15:30 Ősök tere
16:05 Értékmentés másként
16:30 Európai híradó
17:00 Híradó
17:30 Célpont
18:05 Sziluett
19:00 Híradó
19:30 BBC Hard Talk
20:05 Civil kaszinó
21:00 Híradó 21
21:30 Riasztás
22:05 Vetítő
22:06 AVES (Roma Road Movie) 
23:05 BBC Click 
23:30 Felfedező

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL
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CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

Duna Televízió, június 10., péntek, 22:05

És te, ki vagy? 

A főhős Alzheimer-kórban szenved, s a családból egyedül
a lányunoka tesz meg mindent nagyapjáért, hogy ne kell-
jen egyedül megküzdenie ezzel a betegséggel. Félreteszi
tanulmányait, hogy mindennap nagyapjával lehessen.
Szülei nem értenek egyet gyermekükkel. A nagyapa pár
hétre idősek otthonába kerül, amíg a család vakációra
megy. Nagy szeretettel fogadják. Mindennapjai vidáman

telnek. Ebben a szak-
orvosi intézetben a
nagyapát alaposan
kivizsgálják, s meg-
állapítják, hogy álla-
pota rohamosan
rom lani fog.

M1, június 10., péntek, 21:50 

24

Lisa Miller felhívja barátját, az oroszoknak kém-
kedő Mark Bishopot, miközben Tom Lennox és
Noah Daniels alelnök kihallgatják a beszélge-
tést. Úgy tervezik, a találkozás alkalmával Lisa
őrizetlenül hagyja a zsebszámítógépét.

TV2, június 10., péntek, 22:25

Evolúció

Wayne Grey az arizonai sivatagban készül fel
utolsó képességi vizsgájára a tűzoltóknál, ami-
kor meteorit csapódik be a közelben. Másnap dr.
Ira Kane biológus és Harry Block geológus ma-
gánakcióra indulnak a meteorit felkutatására.

RTL Klub, június 11., szombat, 19:30

Harry Potter
és a titkok kamrája

Harry Potter
nyári vakáció -
ja nem a leg-
jobban sike-
rült. Mindezt
tetézi, hogy
megjelenik nála Dobby, a házimanó, hogy
figyelmeztesse, nagy veszély leselkedik rá
a Roxfort boszorkány- és varázslóképző
falai között. Harry és Ron lekési a Roxfort
Expresszt, amely visszavinné őket az isko-
lába, így a repülő autóval indulnak útnak,
nehogy elkéssenek az új tanév kezdetéről.
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JÚNIUS 12., VASÁRNAP
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Ma Reggel
09:05 Engedjétek hozzám
09:15 Így szól az Úr!
09:20 Katolikus krónika
09:45 Kérdések a Bibliában
10:00 Református magazin
10:25 Református ifjúsági műsor
10:30 Mai hitvallások
11:00 Pünkösdvasárnapi református 

istentisztelet 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Telesport - Sport 7
13:00 Szellem a palackból...
13:30 Fapados szerelem 
15:00 Menjünk a Balatonra! 
15:30 Balaton retró
16:55 Menjünk a Balatonra! 
18:55 Anno
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Mindszenty - A fehér vértanú
22:25 A kereszt keresztútja
22:55 Hírek
23:00 Sporthírek
23:10 Figaro 
00:55 Koncertek az A38 hajón

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Asztro Show
11:30 Törzsutas
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Magyarország-Észtország - 

Férfi kézilabda Eb-selejtező 
mérkőzés 

13:55 Magyar autósport-magazin
14:10 Csak az a foci

Ha a sulinak vége, akkor egy
csapat gyerek mi más tehet,
mint célba veszi a focipályát.
A kölykök meg vannak győ-
ződve, hogy ők a helyi me nők
és ez egész addig így is van,
amíg az idősebb gyerekek
meg nem jelennek a színen.
A mi hőseink azonban nem
ijednek meg tőlük, és kihívják
őket egy mindent eldöntő fo-
cimeccsre. Azért, hogy ne le-
gyenek teljesen esélytelenek,
rábeszélnek egy exfocistát,
legyen az edzőjük.

16:10 Boldogító igen (vagy nem?) 
18:05 Forma-1 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Forma-1 
20:50 Ízlések és pofonok
23:05 Édes november
01:20 Portré
01:50 Másnap 

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné
10:20 Nagy Vagy!
11:20 Stahl konyhája
11:40 Kalandjárat
12:10 Borkultusz 
12:40 Hajótöröttek szigete 
16:10 A Niebelungok kincse 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Stuart Little kisegér 2.

21:30 Titkok könyvtára - A Szent 
Lándzsa küldetés 

23:20 Eső után 
00:55 Napló 
01:20 Napló Extra
01:40 EZO.TV
01:45 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
06:20 Cimbora Retro
07:20 Hol volt, hol nem volt... 
07:40 Nálunk lakik Beethoven
08:35 Csodakutyák 2. - 

Az ebdoktorok 
10:00 Dűlők szolgái
10:15 Európai kóstoló 
10:45 Vannak vidékek 
11:45 Híradó
12:01 Költők társaságában 
12:05 Élő egyház
12:30 Élő népzene
13:00 Madártávlatból 
13:35 Csellengők
14:00 Uz Bence 
15:15 Dunáról fúj a szél 
15:25 Múltidéző 
15:55 Illés 
16:25 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld
17:25 Kirakat
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:00 Nemzetközi Ifjúsági Balettgála 
19:45 Heti Hírmondó
20:30 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard
21:55 Dunasport
22:15 Meztelen mennyország
00:05 Chopin: F-moll 

zongoraverseny

JÚNIUS 13., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Csodakarikás
10:00 Csillagszemű 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:05 A tábor királya 
13:45 Ez a villa eladó
15:00 Székely gyors - 2010 
15:30 A Napba öltözött leány 
17:55 Koldus és királyfi 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Két szív 
21:00 Az emigráns - 

Minden másképp van

22:50 Urbanisták - Nagy Béla
23:20 Hírek
23:25 Sporthírek
23:35 Ma Reggel

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

Benne: Lisa, Éliás, a kis
men tőhajó, Kisvakond
- Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, Hupikék törpikék

08:30 Muppet-show az űrből 
10:05 Áldott bolygó 
11:00 A dzsungel könyve 2. 
12:50 Nyomozólányok 
14:25 Banános Joe
16:15 Charlie és a csokigyár
18:30 RTL Klub Híradó

Esti kiadás. A műsor felira-
tozva is látható az RTL Klub
TXT 199. oldalán.

19:00 Arn, a templomos lovag 
2/1-2. rész. Közben: RTL-
hírek. A kolostorban nevel-
kedő fiatal Arn Magnusson
a gyönyörű Cecilia miatt
megszegi az önmegtartózta-
tási fogadalmat, ezért 20
évre a száműzik a Szent-
földre, ahol a keresztes há-
borúban kell küzdenie.

23:10 El Tropico - Az eltűnt város
Havanna, a Batista-dikta-
túra utolsó napjai. Az El Tro-
pico bár apolitikus tulajdo-
nosa, Fico Fellove szeretne
kimaradni az eseményekből,
de két öccse belekeveri a
forradalmi történésekbe.

06:00 Tv2 matiné
09:00 Barbie és a Gyémánt Kastély
10:35 Franklin, a teknős
11:55 Hercules és Xena: Harc a 

Titánokkal
13:15 Tommy Boy 
14:55 Viharmadarak
16:30 Egy szoknya, egy nadrág 

Sóvári Péter sikeres színész
és nagy nőcsábász. Borsai
Lajos kipukkant rendező
ugyancsak kedveli a playboy-
életet, viszont katasztrofális
anyagi helyzetben van. Ezen
úgy kíván javítani, hogy egy
mexikói szappanopera-mág-
nást, az özvegy Dulcinea de
la Rosát próbálja megnyerni
részint feleségnek, részint egy
szappanopera forgatóköny-
vének megvalósítására. A si-
keres színész és a pénzszűké-
ben szenvedő rendező útja
akkor keresztezi egymást,
amikor mindketten belesze-
retnek a sztárocska Ibolyába.

18:30 Tények
19:00 Aktív
19:30 Madagaszkár
21:05 Cserebere szerencse 
22:50 Büszkeség és balítélet
00:55 Hollis Woods képei 
02:30 Magellán
02:55 Animációs filmek

04:15 Kirakat 
04:45 Dunasport 
05:00 Pünkösdölő
05:30 Apáról fiúra 
06:05 Pécs és környéke 
06:45 Építészet XXI. 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Kicsi Maciusz király 
09:00 A dzsungel könyve
09:30 A világ nagy kikötői 
10:30 Daktari 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Zarándoklat Lourdes-ba 
15:00 A mesék háza 
15:30 II. János Pál, Isten elszánt 

szolgája
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó - 18:0
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Schubert 1828 
21:00 Fekete tulipán 
22:50 Sportaréna
23:35 Cseresznyevirágzás
01:40 Vers
01:45 Himnusz
01:50 Sportaréna 

06:00 Befutó
06:30 Soroló
07:00 Híradó 
08:05 Kontraszt
09:05 Napról napra
09:30 BBC Hard Talk
10:00 Híradó 
10:30 Európai híradó
11:05 Ősök tere
11:30 Hírvilág
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, Közvetlen 

ajánlat
13:05 Soroló
13:30 Garázs
14:05 Vetítő
14:06 Mr. History
15:00 Híradó
15:30 BBC Click
16:05 Célpont
16:30 Paletta
17:00 Híradó 
17:30 Panaszkönyv
18:05 Civil kaszinó
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó 
22:30 Pálya 
23:05 Rájátszás 

RTL Klub, június 13., hétfő, 11:00

A dzsungel könyve 2. –
Maugli és Balu

Az 1890-es évek In-
diájában játszódó
történet hőse a tíz -
éves vadóc, Maugli,
akit a dzsungel álla-
tai neveltek fel. Test -
vére, Szür ke Farkas,
Balu, a medve és Ba-
gira, a fekete párduc. Maugli továbbra sem
törődik a rá leselkedő veszélyekkel, bol-
dognak és szabadnak érzi magát. Ám a
majmok szemet vetnek a fiúra, új vezér-
üknek akarják megválasztani.

M1, június 12., vasárnap, 20:05

Mindszenty –
A fehér vértanú

Koltay Gábor legújabb al-
kotása fikciós elemekkel
gazdagon átszőtt doku-
mentumfilm, amely a tör-
ténelmi környezetbe il-
lesztve sokoldalúan bemutat egy megalkuvás nélküli,
hittel folytatott küzdelmes életutat. A film főszerep-
lője, Sipos Imre – a Pesti Magyar Színház színész-ren-
dezője – végigjárja a bíboros életének legfontosabb
helyszíneit, gyűjti az adatokat, élményeket, hogy
aztán a szellemi mozaikkockák összerakásával vála-
szolni tudjon a kérdésre: Ki is hát Mindszenty József
bíboros, esztergomi érsek, az utolsó hercegprímás?

Két szív, M1, június 13., hétfő, 20:05

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt
lemezbemutató koncertje

A művészházaspár januárban sikeres koncertet adott a Madách
Színházban. Énekeltek kedvenc musicalszerepeikből, első nagy -
lemezük dalaiból és a 2010-ben megjelent Két szív című albu-
mukról is.

07:00 Híradó 
07:30 Soroló 
08:05 Iskolapélda
08:30 Európai híradó
09:05 Péntek 8
10:05 Célpont
10:30 Napról napra
11:05 Civil kaszinó
12:00 Déli híradó
12:40 Közvetlen ajánlat
13:05 Különkiadás
15:00 Híradó 
15:30 Befutó
16:05 Garázs
16:30 GyógyHír

A műsor „Használható esz-
köz” beteg és orvos szá-
mára egyaránt: információ-
ban, ismeretanyagban, tu-
dományos újdonságban, a
hazai egészségügy helyze-
tének bármely vonatkozá-
sában. 

17:00 Híradó 
17:30 Hírvilág
18:05 Keresztmetszet 
19:00 Híradó 
19:30 Napról napra
20:05 Kontraszt
21:00 Híradó 21
21:30 Értékmentés másként
22:05 Vetítő
22:06 Mr. History
23:05 Kontraszt (ism.)

TV2, június 12., vasárnap, 16:10

A Niebelungok kincse

Eik Meiers, a neves archeológus évekkel
ezelőtt a Niebelungok kincsének nyo-
mára bukkant. Ám a kincskeresés köz-
ben tragikus dolgok történtek: Eik elveszítette a feleségét és a legjobb
barátját is. Ekkor úgy döntött, visszavonul veszélyes hivatásától.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 14., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Marionettek - az Accettella 

család bábszínháza
09:55 Nappali 
10:55 Parlamenti Napló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Roma Magazin
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Tudástár 2011 - UV-sugárzás
16:00 Bűvölet 
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 Önök kérték! 
21:00 Illatszertár
22:20 24
23:10 Az Este
23:45 A rejtélyes XX. század
00:10 Hírek
00:15 Sporthírek
00:25 Ma Reggel 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Trendmánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 

10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Apja fia
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Castle
22:15 A Grace klinika
23:20 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:50 Titan A.E. - 

Időszámításunk után
01:35 Reflektor

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 Így lesz tökéletes egy pasi 
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

Kardos hiába próbálna bé-
külni Margittal a történtek
után. Közben Fanni a felisme-
rés hatására nem bír ural-
kodni magán, ismét elájul a
kórházban. Szilvia nem tud
szabadulni Szlávik emlékétől...

21:20 Kettős kockázat
23:15 Aktív
23:20 A médium
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Tiszta lap 
02:55 Babavilág
03:20 Animációs filmek
03:55 Műsorszünet

05:30 Gazdakör
05:55 Zarándoklat Lourdes-ba 
06:40 Múlt idő '90 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Krisztofóró 
09:00 A dzsungel könyve 
09:30 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Csellengők
15:25 Fény és innováció 
15:55 Balogh Rudolf
16:20 Egy kákávé rendel!
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:00 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
21:00 Paloma 
23:10 Dunasport 
23:15 A burka túloldala 
00:10 Koncertek az A38 hajón
01:05 Vers
01:10 Himnusz
01:15 Közbeszéd
01:45 Dunáról fúj a szél

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

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

JÚNIUS 15., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Önök kérték!
09:55 Nappali
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Hrvatska kronika 
13:30 Ecranul nostru
14:00 Domovina 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Médiaguru
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután 
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:05 Mága Zoltán koncertje 2011 
21:00 Linda

Linda, a közlekedési rendőr-
lány kalandjai a ‘80-as évek
Budapestjén. Kaland és ka-
rate minden mennyiségben.

22:15 24
22:55 Az Este
23:30 Kapcsoskönyv 
00:05 Hírek   
00:20 Ma Reggel

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

23:20 Édes vízi élet
01:35 Reflektor

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

ajánlat
13:05 Lapzárta 
13:30 Paletta
14:05 Vetítő
14:06 Mr. History
15:00 Híradó 
15:30 Panaszkönyv
16:05 Ősök tere

Ez a történelem ideje. - Itt és
most - beszéljük meg, hogy a
tévézés őskorában mire volt
jó kapcsolgatni a nagy teljesít-
ményű háztartási gépeket?

16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Iskolapélda
18:05 Vonalban
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta
22:00 Híradó
22:30 Hírvilág
23:05 Rájátszás 

TV2, június 14., kedd, 12:40

Így lesz tökéletes egy pasi

Hallie Galloway az egyik menő manhattani női maga-
zinnál dolgozik. A vezetőség újításokat akar, ezért a lány
kitalálja, hogy 3 kívánatos agglegényről készítsenek mel-
lékletet. Ráadásul a cikk sikerén múlik, hogy Hallie-t fő-
szerkesztőnek nevezik-e ki, vagy sem. A jelenlegi főszer-
kesztő azonban szeretné megtartani az állását, ezért fo-
gadást ajánl a lánynak. Egy szedett-vedett hajléktalan-

ból kell vonzó aggle-
gényt faragnia, hogy
megkapja a munkát.
Ed die pedig, az utcán
itt a piros, hol a pirost
játszó férfi tökéletes-
nek látszik a feladatra.

TV2, június 15., szerda, 12:40

Winnetou
és Old Shatterhand
a Halál Völgyében

Kingsley őrnagyot a távollétében meg-
vádolják, hogy tetemes mennyiségű
aranyszállítmánnyal – vagyis a hadse-
reg aranyával – kereket oldott. Mabel
Kingsley, az őrnagy lánya eközben tisz-
tázni tudná az apját egy levéllel, amely
tartalmazza az arany lelőhelyét. Persze
a lányra rengeteg veszély leselkedik, hi-
szen az aranyra sok embernek fáj a foga.
Old Shatterhand éppen időben érkezik,
hiszen Mabelt megtámadják és majd-
nem megszerzik tőle a levelet. 

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép – Válogatás
06:40 Isten kezében 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték!
08:50 Sebaj Tóbiás
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 Beavatás
15:20 Mátyás király és a reneszánsz 
15:45 Kiránduljunk itthon! - Hanság 
16:05 Afrika színei 
17:05 Doc Martin
18:00 Híradó 18:00 
18:35 Mese
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
21:00 Hableány
22:40 Dunasport
22:50 Dokureflex
22:51 A Nagy Imre-per, 1958 
00:10 Koncertek az A38 hajón 
01:00 Vers
01:05 Himnusz
01:10 Közbeszéd

Akkreditált nyelvvizsgahely

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

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

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

FORDÍTÁS: 06-20/253-9190

05:25 Teleshop
06:00 Két TestŐr
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 Winnetou és Old Shatterhand 

a Halál Völgyében 
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 

Kiderül, hogy Amber az, akit
House-nak meg kell mente-
nie, ezért mindenki a lány
után kutat. Rövidesen meg
is találják őt, mint az egyik
azonosítatlan áldozatot...  

22:25 Hawaii Five-0 
23:15 Aktív
23:20 Szellemekkel suttogó 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Szerelem a Sárkány jegyében
03:00 Két TestŐr
03:25 Animációs filmek

Duna Televízió,
június 14., kedd, 21:00

Paloma

Építési engedélyre van
szüksége? Egyedül érzi
magát ma este? Hívja csak
fel a nemzet jótevőjét, Ma-
dame Algériát: ő majd elin-
téz mindent. A csinos és
nem túl aggályoskodó lá-
nyok megcsinálhatják a
szerencséjüket, ha belép-
nek a „csapatába”. Az utol -
só jelentkező, a csinos Pa-
loma nagy hatást gyakorol
mindannyiukra.

RTL Klub, június 15., szerda, 17:20

Ezel – Bosszú mindhalálig

Az aktuális rész ismertetője: Serdár ket-
tesben látja Ezelt Eyşannal, és gyana-
kodni kezd. Ramiz egy titkos anyagot ad
át Ezelnek, amivel zsarolni lehet Ser-
dárt. Ali fényképeket küld Baharnak. El-
érkezik a tárgyalás napja.

EDZÔTÁBOROK EGÉSZ NYÁRON
ovisoknak, 4—7 éveseknek

(tömegmentes táborok, izgalmas programok, „semmibôl sem
maradsz ki” érzéssel, hétzáró szalonnasütéssel)

• Aerobik edzôtábor: koreográfiák, mozgáskoordináció-,
ritmusérzék-, állóképesség-fejlesztés, mûvészpalánta-képzéssel

• Angol nyelvû edzôtábor
• ÉSZ-KUCKÓ edzôtábor
• Cowboy/girl jelmezes bulitábor

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

www.vidamkolykok.hu
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JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK
M1 HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:45 Pokémon 5. - Új hős születik 

16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt
21:20 Esti Showder
23:15 Róma 
00:25 Asszonymaffia
01:00 Reflektor
01:10 Infománia

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás
06:40 Múltidéző
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 Varjúdombi mesék
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 Kalando-Zoo a Kifutók mögött  
15:30 A közlekedés új útjai
16:00 Ízőrzők: Zebegény
16:30 Felelet az életnek
17:05 Daktari
18:00 Híradó 
18:35 Mese 
19:00 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd 
21:00 Utolsó jelentés Annáról
22:40 Az én Moszkvám - Mészáros 

Márta útinaplója 
23:35 Dunasport 
23:40 A magyarok és az I. 

világháború 
00:45 Kiránduljunk itthon! - Hanság
01:10 Költők társaságában 

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Sherlock Holmes, a 

mesterkopó
09:55 Nappali
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró
13:30 Roma fórum
14:05 Együtt
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Kotoriba
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután
17:55 India - Álmok útjánk

Gopal észreveszi Yvone-t
Murillo irodájában, de sze-
rencsére a nő nem látja meg
őt. Duda barátnőjének, Chia -
 rának panaszkodik arról,
hogy Lucas milyen féltékeny. 

18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:05 Mansfeld
22:15 A Nagy Imre-per, 1958 
23:15 Az Este
23:50 Szélesvászon
00:15 Hírek
00:20 Sporthírek
00:30 Ma Reggel 

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

ajánlat
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta
14:05 Sziluett
15:00 Híradó
15:30 Zöld övezet
16:05 Értékmentés másként
16:30 Paletta

Utazás, film, színház, iroda-
lom, zene, mindennapi jogi,
gazdasági kérdések, hasz-
nos és közérdekű informá-
ciók, minden, amiről érde-
mes hallani.

17:00 Híradó
17:30 Soroló 
18:05 Vonalban
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta
22:00 Híradó 
22:30 Ősök tere
23:05 Rájátszás 

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:50 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop
11:40 Második élet 
12:40 Az emberrabló szigete

Beth az Antillákra készül, hogy
megünnepelje húga, Megan
esküvőjét. Ám Megan egy
megszállott emberrabló áldo-
zatául esett. A hajótörést szen-
vedett Beth egyetlen reménye
egy gyanús ex-szélhámos,
akivel együtt az életüket kell
kockáztatniuk, hogy meg-
mentsék Megant...

14:15 EZO.TV
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:20 Szakítani tudni kell
23:00 Aktív
23:05 Bostoni halottkémek
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV 
01:15 Szvingerek 

M1, június 16., csütörtök, 20:05

Mansfeld

Két évvel a forradalom után a tizenhét éves
Mansfeld Péter a Széna téri emlékeitől
„megfertőződve” a felkelés újraélesztéséről
és bebörtönzött sógora kiszabadításáról áb-
rándozik. Barátaival és a nála idősebb
Blaski Józseffel elkövetett gyerekes csí-
nyeik kamaszos balhékkal és apró köztör-
vényes bűnökkel keverednek. Sorsuk akkor
pecsételődik meg, amikor elrabolnak egy
őrségben álló rendőrtörzsőrmestert.

Duna Televízió, június
16., csütörtök, 21:00

Utolsó jelentés
Annáról

Mészáros Márta Utolsó
jelentés Annáról című új

filmje nagyszerűen illeszkedik a Kossuth-díjas rendező
eddigi filmjeinek sorába, hiszen ezúttal is egy női sors
elevenedik meg a vásznon. Ez alkalommal annak a
Kéthly Annának az életét ismerhetjük meg, akit a ren-
dező szerint senki sem ismert igazán, pedig valójában
egy sokszínű, érdekes nő volt, lenyűgöző egyéniséggel.

TV2, június 16., csütörtök, 21:20

Szakítani tudni kell

Quincy Watsont, a feltörekvő írót
egyik nap váratlanul lapátra teszi a
mennyasszonya. A férfi elhatározza,
további gyötrődés helyett saját ja-
vára fordítja szerelmi bánatát, neki-
lát egy szakítási kézikönyv megírá-
sának. Műve azonnal bestsellerré
válik, és a közvélemény csakhamar
szakításra szakosodott szakértőként
tartja számon.

Szavazólap

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

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

SZAVAZZON a Gyôri Nyár
legfinomabb FAGYIJÁRA!
Érdemes kóstolni és véleményt nyilvánítani, mert a szavazók között hetente 100
gombóc fagylaltot sorsolunk ki! Szavazni a játék ideje alatt a június 3-i és 10-i
Gyôr+ hetilapból kivágható szavazólapon is lehet. A szavazólapokat a gyôri Tou-
rinform-irodában, a GYÔR-SZOL Jókai úti ügyfélszolgálatán és a GYÔR-SZOL
Kodály Zoltán utcai ügyfélszolgálatán elhelyezett dobozokba lehet bedobni. 

• Adria Gelato Fagyizó (Dunakapu tér) – 100% valódi gyümölcs, GYÜMÖLCSKOSÁR
• Bécsi Kávéház és Cukrászda (Bécsi udvar) – EPRES VARÁZS
• Cortina Fagyizó és Pihenôhely (Dunakapu  tér) – vegyes krémfagyi, CSOKI-VANÍLIA
• Dolce Vita Eis & Café (Bécsi kapu tér) – Nyár slágere SZILVÁSGOMBÓC
• Körút Fagyizó (Kodály Z. u.) – KINDER PINGUI 
• Öcsi Cukrászda (Jereváni u.) – SZATMÁRI ASZALT SZILVA
• Pálffy Étterem (Széchenyi tér) – SACHER TORTA
• Toscana Cukrászda (Szent Imre út) – ÍZES PALACSINTA
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szerző: győr-szol

Fizetési felszólítást küld díjhátra-
lékos ügyfeleinek a GYŐR-SZOL.
A június 9-én indult akcióban azok
kapnak utolsó lehetőséget a fize-
tésre, akik elmaradásban vannak
a szemétszállítási díjjal, és a
számla kiegyenlítésének eredeti
határideje 2010 vége előtt járt le.
Ha most sem rendezik tartozásu-
kat, a hátralék kezelését behajtó
cég veszi át.

Több mint 4.000 ügyfelének küld a kö-
vetkező napokban fizetési felszólítást a
GYŐR-SZOL. Ezúttal azok kapnak a

Városrész / utca Edény mosás 
dátuma

Belváros:
Amadé L. u. Vegyes június 13.
Apáca u. Vegyes június 15.
Apor Vilmos tér Vegyes június 15.
Aradi vértanúk útja Vegyes június 13.
Arany J. u. Vegyes június 13.
Árpád u. Vegyes június 15.
Bajcsy-Zs. u. Vegyes június 13.
Baross G. u. Vegyes június 13.
Bástya u. Vegyes június 15.
Batthyány tér Vegyes június 13.
Bécsi kapu tér Vegyes június 13.
Belváros köz Vegyes június 15.
Benczúr u. Vegyes június 13.
Bisinger sétány Vegyes június 13.
Czuczor G. u. Vegyes június 13.
Csillag köz Vegyes június 13.
Domb u. Vegyes június 13.
Dr. Kovács P. u. Vegyes június 13.
Fürdő köz Vegyes június 15.
Gárdonyi G. u. Vegyes június 13.
Iskola u. Vegyes június 13.
Jedlik Á. u. Vegyes június 13.
Jókai u. Vegyes június 13.
Káptalandomb Vegyes június 15.
Kiss J. u. Vegyes június 15.
Kazinczy u. Vegyes június 13.
Kenyér köz Vegyes június 13.
Király u. Vegyes június 13.
Kisfaludy u. Vegyes június 13.
Liszt F. u. Vegyes június 17.
Lukács S. u. Vegyes június 17.
Móricz Zs. rakpart Vegyes június 15.
Munkácsy M. u. Vegyes június 13.
Nagy J. u. Vegyes június 15.
Pálffy u. Vegyes június 13.
Pilinszky J. u. Vegyes június 15.
Rákóczi F. u. Vegyes június 17.
Révai u. Vegyes június 13.
Sarkantyú köz Vegyes június 13.
Sarló köz Vegyes június 13.
Saru köz Vegyes június 17.
Schwarzenberg u. Vegyes június 17.
Schweidel u. Vegyes június 13.
Stelczer L. u. Vegyes június 15.
Szabadsajtó u. Vegyes június 13.
Széchenyi tér Vegyes június 13.
Szent I. u. Vegyes június 13.
Tarcsay V. u. Vegyes június 15.
Tátika u. Vegyes június 15.
Teleki u. Vegyes június 17.
Türr I. u. Vegyes június 15.
Újkapu u. Vegyes június 17.
Újvilág u. Vegyes június 17.
Városház tér Vegyes június 13.
Vas Gereben u. Vegyes június 15.
Virágpiac Vegyes június 13.
Vörösmarty u. Vegyes június 15.
Zechmeister u. Vegyes június 13.
Adyváros egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 23.
Adyváros háromszoros ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Belváros Bio június 23.
Gyárváros egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Gyárváros Bio június 17.
Gyárváros háromszoros ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Gyirmót egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 23.
Gyirmót Bio        július 13.
Győrszentiván Bio június 24.

Városrész / utca Edény mosás 
dátuma

Jancsifalu egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Jancsifalu Bio június 17.
Kisbácsa Bio június 17.
Kisbácsa egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Kismegyer Bio        július 08.
Kismegyer egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Likócs egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Likócs Bio június 24.
Marcalváros I. Vegyes június 17.
Marcalváros II. Vegyes június 17.
Ménfőcsanak Bio        július 01.
Ménfőcsanak egyszeres ürítésű
övezetében Vegyes június 23.
Nádorváros háromszoros 
ürítésű övezetében Vegyes június 13.
Nádorváros 
kétszeres ürítésű övezetében Vegyes június 13.
Nádorváros Bio        július 01.
Nádorváros egyszeres ürítésű 
övezetében:
Attila u., Baross G. u., Bocskai u., 
Buda u., Corvin u., Csaba u., 
Csokonai u., Dr. Petz Lajos u., 
Fehérvári u., Herman Ottó u., 
Kéményseprő u., Lázár V u., 
Lehel u., Leiningen u., Liezen-
Mayer u., Lomb u., Március 15. u., Vegyes  június 15 
Mónus Illés u., Nádas E. u.,
Nádor u., Nagy Imre u., Rómer F. u., 
Roosevelt u., Somogyi B. u., 
Szent Imre u., Szérűskert u., 
Táncsics M. u., Téglavető u., 
Tessedik S. u., Verseny u., 
Wesselényi u. .
Nádorváros egyszeres ürítésű 
övezetében:
Eőrsy Péter u., Honvéd u., Közép u., Vegyes június 23.
Pásztor u., Rét u., Zrínyi u.
Nagybácsa Bio június 17.
Nagybácsa egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Pinnyéd Bio        július 01.
Pinnyéd egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Révfalu Bio        július 08.
Révfalu egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Révfalu kétszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Sárás egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Sárás Bio június 24.
Szabadhegy Bio        július 08.
Szabadhegy egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.
Szabadhegy háromszoros 
ürítésű övezetében Vegyes június 15.
Szalmatelep Bio június 17.
Sziget Bio        július 01.
Sziget egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Sziget kétszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Újváros Bio        július 01.
Újváros egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes június 16.
Városrét háromszoros ürítésű 
övezetében Vegyes június 15.

Bioedény             Vegyes edény

A GYŐR-SZOL Zrt. tájé-
koztatja a Tisztelt Lakó-
kat, hogy társaságunk
megkezdi a barna fe-
delű bio-, valamint a tár-
sasházak vegyes hulla-
dékgyűjtő edényzeté-
nek következő mosási
ciklusát a közszolgálta-
tási szerződésben foglal-
tak szerint. Az ürítést és
mosást együtt végez-
zük, az ürítés megtör-
ténte után, külön díjfi-
zetés nélkül biztosítjuk
az edényzet mosását. Az
edények mosását négy
alkalommal végezzük el
egy év alatt. Javasoljuk
mosási napon csak a
hulladékot tartalmazó
(lehetőleg teli) edény ki-
helyezését, a későbbi
számlázási reklamációk
elkerülése érdekében.

Mossák
a kukákat

Behajtási kampány indul
megszokottnál határozottabb hangú
levelet, akiknél a be nem fizetett sze-
métszállítási díj összege kevesebb,
mint 19 ezer forint, és a fizetési határ-
idő már tavaly lejárt. Az átlagos szám-
laérték 7.700 forint, tehát az ügyfelek-
nek még kezelhető nagyságrendű tar-
tozást kell rendezniük június 17-ig.

A befizetendő összeget mindenki a
levélben és a hozzá csatolt csekken lát-
hatja. A csekken kívül átutalással, il-
letve személyesen, a GYŐR-SZOL
ügyfélszolgálatain is rendezhetik elma-
radásukat. A GYŐR-SZOL nem küld
díjbeszedőket, a fizetés csak az előbb
felsorolt formákban lehetséges.

Számíthatnak azonban személyes
megkeresésre azok, akik június 17-ig
nem tesznek eleget a felszólításnak.

Az ő adósságuk ugyanis behajtó cé-
gekhez kerül. Az ezzel járó kellemet-
lenséggel minden hátralékos ügyfél-
nek számolnia kell. A GYŐR-SZOL a
Mixton Team Holding Zrt.-vel, a Focus
Kft.-vel, valamint a Likvid Saldo Kft.-

vel kötött megállapodást, ha ezeknek
a cégeknek a munkatársai keresik fel
az ügyfeleket, megbízólevéllel és fény-
képes igazolvánnyal jelentkeznek.

Azok a hátralékok, melyek összege
meghaladja a 19 ezer forintot, a fo-
gyasztók lakóhelye szerinti önkormány-
zat adóügyi osztályára kerülnek, ahon-
nan azokat a bírósági végrehajtókhoz
továbbítják. Ez az eljárás persze még
mindig elkerülhető, ha az adósok miha-
marabb befizetik az elmaradt díjat.

A mostanihoz hasonló akcióra szá-
míthatnak a távhőszolgáltatás, az in-
gatlanokhoz kapcsolódó díjak és
egyéb területeken tartozást felhalmozó
GYŐR-SZOL-ügyfelek is. Ők várha-
tóan egy-másfél hónap múlva kapják
meg a fizetési felszólítást. 

szerző: tóth lászló 
fotó: illusztráció 

Az elmúlt napok sok esőt hozó, heves vi-
haraiban jó hasznát vette a Pannon-Víz az
Országos Meteorológiai Szolgálat előre-
jelzéseinek és riasztásainak. A két társa-
ság néhány hete kötött szerződést egy
győri csatornahálózat üzemeltetését se-
gítő rendszer kiépítéséről és működteté-
séről. A vízműves szakemberek az OMSZ
radarképei alapján irányítják a győri zápor-
szivattyúkat és vészkiömlőket.

Az újvárosi Gyepszél utcában és a rév-
falui vízműtelepen felállított meteorológiai
mérőállomások néhány hete már az
OMSZ országos rendszerének részei. Fel-
ker Szabolcs, a Pannon-Víz diszpécsere
elmondta, a meteorológusok az állomá-
sok helyszínének kiválasztásakor a terület
védettsége, beépítettsége mellett még a
várható szélirányokat és a lombos fák tá-
volságát is figyelembe vették.   

A legmodernebb technikával felsze-
relt állomásokat esőszenzorok vezérlik, a
csapadék mennyiségét súlyméréses
elven állapítják meg. Az adatokat, egye-
bek között a hőmérsékletet mobil kom-
munikációs eszközök továbbítják az
OMSZ pesti központjába. A Pannon-Víz
negyedóránként frissítve kapja meg az
OMSZ legpontosabb radarképét, vihar
esetén az SMS-riasztást.

Riasztás
vihar előtt

Aki nem fizet,
behajtó cégekre
számíthat

Mérőállomás Révfaluban
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Az utazási szakemberek szerint az eső negyed év
világpolitikai eseményei nem tesznek jót a turiszti-
kai iparágnak, de a szezon legnagyobb vesztese a
magyar utazóközönség lehet. Az arab országok ta-
vaszi forradalmát, a kerozin és vele a repülőjegy
drasztikus áremelkedését a nyugati turisták tuda-
tos utazásszervezéssel védik ki, míg a későn éb-
redő magyarok kompromisszumokra kényszerül-
nek, alacsony minőségű szállodákkal találkozhat-
nak idén nyáron.

A Start utazási iroda szerint előfoglalás nélkül ve-
szélybe kerülhet a nyaralásunk. A magyarok körében
is kedvelt észak-afrikai üdü      lő vá rosok kiestek az uta-
zóközönség látóköréből. Az európaiak java része más
célállomást keres, s mivel a nyugati országokban ha-
gyományosan erősebb az előfoglalási hajlandóság,
a szóba jöhető szállások és utak jelentős része már
most elfogyott.

Nyári kalandozás

Nyakunkon a nyár, a szabadságok ideje. A
helyben működő utazási irodáknál annak jár-
tunk utána, terveink szerint hol töltjük mi, győ-
riek a nyaralás napjait. 

A későn
ébredő
magyarok
kompro-
misszu-
mokra
kénysze-
rülnek

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Egyiptom és Tunézia kiesésével a több százezer
utazó leginkább a mediterrán térséget választja, így
a török Riviéra, a görög szigetek, Mallorca, Bulgária
és Horvátország szerepe jelentősen felértékelődött. 

A Neckermann utazási iroda szerint idén a leg-
több család Törökországot választotta, két felnőtt és
egy gyerek az összes költséggel, all inclusive ellátás-
sal együtt 410 ezer forintból tölthet egy hetet vala-
melyik ötcsillagos szállodában. 

A Kisalföld Volán utazási iroda leginkább kultu-
rális körútjairól, buszos városlátogató útjairól is-
mert. Az iroda idei slágere Németország, Liszt Fe-
renc születésének 200 évfordulója alkalmából vé-
gigjárhatjuk a zeneszerző életének főbb állomá-
sait. Kombinált utakat is kínál az iroda. Az oda-visz-
sza utat repülővel teszik meg az utasok, s az adott
országban, Portugáliában, Spanyolországban, Al-
bániában, Skóciában csatlakozhatunk a buszos
csoporthoz. 

A Quaestor Utazási Iroda aktív nyaralást kínál, Ma-
lagában például nyelvet tanulhatunk, főzőtanfolya-
mon vagy tánckurzuson vehetünk részt, Nizzában a
francia borokkal, sajtokkal is  mer  ked he tünk meg. Az
iroda nyelvi útjain az adott országban tanulhatunk a
német, az angol és a francia mellett többek között kí-
naiul, perzsául, japánul, arabul. Azok, akik egyénileg
utaznak Horvátországba és még nincs szállásuk, szá-
mítsanak arra, hogy a megfizethető, jó fekvésű apart-
manok már mind foglaltak. 
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Barangolás az ezeréves Pannonhalmán

A Pannonhalmi Bencés Főapátság Magyarország
egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és
művészettörténeti központja, 1996 decembere óta a
világ kulturális örökségének része. A fő látnivaló, az
„ezeréves apátság” nemcsak építészeti jelentőség-
gel bír, hanem sokoldalú kiállításaival és gyűjtemé-
nyeivel kultúrtörténeti emlékeket tár a látogató elé.

A főapátság a családbaráttá alakított új szolgálta-
tásokkal az átutazó-turizmus helyett a hosszú, csa-
ládi hétvégék egyik legkedveltebb központjává kíván
válni. A vendégek útbaigazítást a régi, úgynevezett
Kosaras-dombi étterem helyén létrejött látogatóköz-
pontban kaphatnak. Az apátság felé vezető út men-

tén nyitott a bencés termékeket is felhasználó étte-
rem. A Viator olyan ételeket is kínál, amit a szerzete-
sek régi receptjei alapján készítenek.
Az apátság arborétuma is rendkívül gazdag, ma több
száz fa és cserje található benne, melyből több az or-
szágban csak kevés helyen előforduló faj és fajta. Lá-
togatható a rendkívül gazdag gyógynövénykert is a
szintén nyitott biomassza-fűtőmű mögötti területen,
ahol helyet kapott az a teázó, ahol az apátsági teake-
verékekből főzött italokat lehet megkóstolni.

A bencés szerzetesek a korábbi évszázadokban
mindig az adott kor legmagasabb szintű szőlő- és bor-
kultúráját művelték. A pannonhalmi apátság ültetvé-
nyeiről származó szőlőt a monostor tövében, a Szent
Márton hegyének délkeleti lábánál épült új pincében
és borházban dolgozzák fel. Az ide látogatók megis-
merkedhetnek a borkészítés művészetével.

Az átutazó-turizmus felszámolása érdekében
épült a pannonhalmi apátság területén a Szent
Jakab Ház. Az apátság számára ugyanis hosszú évek
óta gondot jelentett a korlátozott számú szálláslehe-
tőség. A zarándokcsoportokat, családokat, kirándu-
lókat váró vendégház a Viator alatti csendes völgy-
ben épült.

Az ezeréves Pannonhalma szélesre tárta ka-
puit a látogatók előtt. Megnyitották a Szent
Jakab Házat, valamint a vendégeknek bemu-
tatják a bazilika és az értékes gyűjtemények
mellett a bencések tevékenységét is a leven-
dulalepárlástól egészen a borkészítésig.

SZERZŐ: SZIGETHY TEODÓRA 
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER

Egy önálló bejáratot
létesítenek a vendé-
gek számára a várfal
kibontásával. Így lift-
tel és csigalépcsőn, ve-
zető nélkül is látogat-
hatóvá válik az apát-
ság. A bazilikában eltá-
volítják a térbe nem
illő díszítőelemeket,
kicserélik a padokat,
valamint stilárisan
megtisztítják a bazi-
lika belsejét. A munká-
latok ideje alatt a bazi-
lika csak korlátozot-
tan tekinthető meg.

A Pannonhalmi Apát-
sági Pincészet 2010-
ben nyerte el az év pin-
cészete díjat.

A pincészetben olyan
rendhagyó borászati el-
járást vezettek be,
amely az alkalmazott
szőlőfajták magas mi-
nőségi potenciálját a
legteljesebb mértékben
megőrzi. Ennek alapja a
négyszintes feldolgozó-
épület, ahol lehetőség
nyílik a gravitációs
anyagmozgatásra. A fe-
hérszőlő mustja a tem-
perált korrózióálló acél-
tartályokkal felszerelt
erjesztőtérbe kerül, a
kékszőlő erjedését faká-
dak és szabályozható
hőmérsékletű fémtartá-
lyok szolgálják, a kier-
jedt vörösborok, illetve
egyes fehérborok hordó-
ban történő érlelésére
pedig a hegy belsejébe
nyúló pinceágak állnak
rendelkezésre.

Az év
pincészete

Felújítják
a bazilika-
belsőt is
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Európa térképét már megint újratervezik. Ezúttal
azonban nem a politika, hanem az itt lakók közös sza-
badidős érdeklődése szerint: a my centr o pe. com sza-
badidős és szórakoztató platformján a magyarok,
csehek, szlovákok és osztrákok egyaránt tájékozód-
hatnak anyanyelvükön a régió legjobb kulturális,
sport, utazási és kulináris eseményeiről. 

A platform különlegességét többek között az adja,
hogy a programbemutatón kívül több eseményhez
nyereményjátékok és utazási ajánlatok is kapcsolód-
nak. Így a szabadidős kínálat még kézzelfoghatóbbá
és valószerűbbé válik. A szuper koncertekre szóló in-
gyenjegyek, mint pl. júniusban Herbert Grönemeyer
bécsi koncertje, vagy ingyenes utazások a Twin City
Linerrel Pozsonyba és vissza, valamint pár napos
üdülések a sárvári Themal Hotel Spiritben, vagy na-
gyon olcsó rövid kirándulások, mint a Dinner & Ca-
sino Brünnben csak ízelítő a mycentrope.com aktuá -
lis programjából. A mycentrope.com alkotóinak fon-
tos, hogy az érdeklődőkkel megosszák a titkos tippe-
ket, valamint hogy a nagy eseményeket méltó
módon prezentálják. 

A www.mycentrope.com működésében a négy
ország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyar-
ország regionális médiái, újságírói, turisztikai és ren-

Határtalan
szórakozás
szabadidőben
Utazás & nyaralás, mű-
vészet & kultúra, evés
& ivás, sport & játék –
minden, ami a közép-
európai régió lakóinak
szívét megdobogtatja,
megtalálható a mycent-
rope.com elnevezésű
innovatív weboldalon.
Exkluzív ajánlatok,
vonzó vásárlási ötletek,
szuper nyereményjáté-
kok és a régió országai-
ról, valamint az itt lakó
emberekről szóló infor-
mációk határtalan él-
ményt közvetítenek.
Egy újonnan kifejlesz-
tett szűrőrendszer se-
gítségével minden ke-
resés hatékonyan beál-
lítható a felhasználók
egyéni szabadidős el-
képzeléseinek megfele-
lően. A szövegek néme-
tül, csehül, szlovákul és
magyarul is olvashatók.
A www.mycentrope.
com egy ideje saját mo-
biltelefonos verzióval is
rendelkezik.

Utazás, nyeremény,
szabadidős kikapcsolódás

dezvényszervező szakemberei vesznek részt. A
mycentrope alapítója, Andreas Hopf büszke erre az
innovációra: „Nemzetközi projektekben túl gyakoriak
azok a klisék, melyek adott országokban a szomszé-
dokat és azok érdekeit illetően fennállnak. Nekünk
azonban minden országban önálló, helyi társcsoport-
jaink vannak, akik az adott ország nyelvén beszélnek,
írnak és gondolkodnak, és természetesen első kéz-
ből ismerik a lakosság igényeit.”

Utazzon a Twin City Linerrel Pozsonyba, lá-
togasson el a bécsi Jazzfesztiválra, töltsön
egy éjszakát Prágában, vagy próbálja ki a
wellnesst Nyugat-Magyarországon. A mycent-
rope.com innovatív internetes platformja jól
áttekinthetően egy csokorba fogja össze Kö -
zép-Európa négy országot érintő régiójának
szabadidős programjait, és szuper nyere-
ményjátékokat, valamint exkluzív utazáso-
kat tartogat. 
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EGYETEM BELVÁROS

szerző: gégény istván
fotó: matusz károly

Május végén új oktató- és kutató-
laborokat adtak át a Széchenyi
István Egyetemen, számos válla-
lat képviselőjének jelenlétében.
Az intézmény átfogó megújulási
programjának részeként, a Társa-
dalmi Megújulás Operatív Prog-
ram keretében mintegy 1,3 milli-
árd forintot fordítottak új beren-
dezések és szoftverek megvásár-
lására, valamint laborok kialakí-
tására, illetve felújítására.

szerző: gégény istván
fotó: matusz károly

Ha egy kutatócsapat ára-
mot vezet a vízbe, annak
nyilvánvalóan komoly in-
doka van. Az első hallásra
veszélyesnek tűnő mutat-
vány nem csupán ártal-
matlan, de rendkívül haté-
kony is.

A Széchenyi István Egyete-
men tanuló Nagy Lóránd és
Krajcsovics Ákos mérnökjelöl-
tek dr. Tóth-Nagy Csaba okta-
tóval összefogva azon kísérle-
teztek a Széchenyi Duó pályá-
zat keretében, hogy miként le-
hetne a jelenleg rendelkezésre
álló módszereknél hatéko-
nyabban, olcsóbban előállí-
tani hidrogént, amely gazda-
ságos és környezetkímélő
üzem anyagként sokféle mó -
don felhasználható, például
járművek erőforrásainak meg-
hajtására is alkalmas.

Július elsejétől átköltöznek új he-
lyükre a Dunakapu téri árusok. A
piacot működtető GYŐR-SZOL
és a kereskedők több alkalom-
mal egyeztettek a lehetséges
helyszínekről, míg végül mindkét
fél megelégedésére a volt Rába-
gyár területe mellett döntöttek,
az Árkád üzletközpont közelében.

Az új piacon valamennyi ke-
reskedőnek biztosítanak helyet, a
szilárd burkolatú terület alkalmas
a Dunakapu téri piacon megszo-
kott valamennyi termékfajta, azaz
ruha, háztartási cikk, zöldség-
gyümölcs árusítására.

– A következő hetekben az
árusok igényeinek megfelelően
alakítjuk ki a piac elrendezését –
adott tájékoztatást a menetrend-
ről Somogyi Róbert, a GYŐR-
SZOL ingatlangazdálkodási igaz-
gatója. – Jelenleg a működéshez
szükséges közművek kiépítésé-
nek utolsó fázisa zajlik, eközben
a kereskedőkkel együtt döntünk
arról, mely árufajták hová kerülje-
nek. A bérlők között június máso-
dik felében sorsolás dönti el a
standjuk pontos helyét.

A most igénybe vett, 7.000
négyzetméteres terület a megkö-
tött szerződésnek köszönhetően
igény esetén akár a duplájára is
bővíthető, közelében 120 férőhe-
lyes, a hét minden napján ingye-
nesen használható parkoló áll a
vásárlók rendelkezésére. Ked-
vező fekvésének köszönhetően a
piac gépjárművel és a belváros-
ból gyalog is jól megközelíthető.
A kereskedők elégedettek az új
helyszínnel.

– Kezdetben tartottunk az át-
költözéstől, de az egyeztetések
során azt tapasztaltuk, hogy a
GYŐR-SZOL vezetése nagyon
pozitívan állt hozzánk, és minden
kérdésben igyekezett bennünket
támogatni, amit ezúton is szeret-
nék megköszönni – mondta Ba-
kodi Béla, a Dunakapu téri keres-
kedők egyik képviselője. – Így
összességében jó szájízzel me-
gyünk az új helyre, és a vásárló-
ink megkérdezése is azt mutatja,
hogy a vevők követni szándékoz-
nak minket. Még nem tudjuk
pontosan, milyen előnnyel jár az
üzletközpont közelsége, de biza-
kodóak vagyunk.

Nem csak a terület, több ki-
szolgáló egység is új lesz a pia-
con: a tejet, tejtermékeket, vala-
mint a vágott baromfit modern,
klimatizált konténerekben árusít-
ják a kereskedők. A költözés és
az átalakítás számukra semmi-
lyen többletköltséggel nem jár, a
standok és a lefoglalt területek
árai változatlanok maradtak.

Hidrogénnel
hajtott jövő

Az eredmény egy rezonan-
cia-frekvencia elvén működő
vízbontó készülék, amelyet a
közérthetőség kedvéért Bom-
bajó Vízbontónak neveztek el.
Az ötlet egyszerűen nagyszerű,
ezáltal akár arra is alkalmas
lehet, hogy az üzemanyagok
gyártói felfigyeljenek rá.

Az elektrolízissel történő víz-
bontás nem számít újdonság-
nak – a jelen találmánynak is az
az alapja, hogy a vízbe áramot
vezetve alkotóelemeire bontjuk
a folyadékot, s a felszabaduló
oxigén mellett jelentős mennyi-
ségű hidrogénhez juthatunk. A
mai technológia hatásfoka azon-
ban mindössze 60% körüli re te-
hető, ezért a hidrogén ilyen for-
mában történő előállítása elég
drága és nehézkes. A háromfős
team találmánya a hagyományo-
san alkalmazott egyenáram he-
lyett váltakozó frekvenciával
bontja a vizet, amely kiemelkedő
hatásfok-növekedést eredmé-
nyez. A hidrogén alkalmazásával
25–30%-kal csökken a gépjár-
művek fogyasztása.

Új helyen
a belvárosi piac

Professzionális
eszközök segítik
a gyakorlatias
képzést

Az egyetem kutatás-fejlesztési
(K+F) eszközbeszerzési és laborfejlesz-
tési programjának célja, hogy az intéz-
mény magas szinten ki tudja szolgálni
a régióban működő, elsősorban a jár-
műipar és a közlekedési rendszerek te-
rületén tevékenykedő kis- és középvál-
lalatok K+F igényeit, a csúcstechnoló-
gia biztosítása mellett a mérési ered-
mények nemzetközi akkreditációját is
lehetővé téve. Alapvető cél továbbá a
hallgatók professzionális, gyakorlatori-
entált felkészítése, hozzásegítve őket
az ipari környezetben azonnal alkal-
mazható tudás megszerzésére. A SZE-
Győr K+F eszközbeszerzési és laborfej-
lesztési programja az alábbi területe-

ket érinti: utak, közlekedési rendszerek,
járművek, járműhajtások, gyártástech-
nológia és gyártásautomatizálás.

Kardos Károly beruházási rektorhe-
lyettes az Új-Tudástér épületben kialakí-
tott robotlaborok bejárásakor így fogal-
mazott: „A gazdasági válság új kihívások
elé állította az ipari szereplőket, ennek kö-
szönhetően a gépipar, a járműipar jelen-
tős változáson megy keresztül napjaink-
ban. Az új, digitális gyárak, a robotizált,
rugalmas gyártórendszerek hatékony
üzemeltetéséhez olyan felkészült szak-
emberekre van szükség, akik már az
egyetemi évek alatt megismerkednek az
új gyártókörnyezettel. A most átadott la-
borokban a jövő mérnökeit képezzük.”



GASZTRONÓMIA  SZAKÁCSKLUB

24 / + / 2011. június 10.

Spárgahab füstölt
libamellel 
Készítek egy közepesen
sűrű spárgakrémlevest,
melyet langyos-hideg ál-
lapotában tejszínhabbal
lazítok és zselatinnal
megkötök. A kötés csak
hideg állapotában áll be,
ezért érdemes a tálalás
előtti nap elkészíteni és
formában dermeszteni.
Tálaláskor egyben ma-
radt spárgarügyet, vala-
mint füstölt libamellet
szeletelek rá. 

TIPP. A füstölt libamell
pótolható sonkával, gép-
sonkával, füstölt hallal
(lazac, pisztráng), füstölt
sajttal, kaviárral, tofuval.

Rántott spárgasípok
újburgonyával
és remoulade-
mártással  
A rántott spárga elkészí-
tése sem okozhat gon-
dot, de arra felhívnám a

Fehércsoki-hab
tokajival érlelt
gyümölcsökkel
és bodzasziruppal 

Hozzávalók:
Piskótaalap, melyet sablonnal tettünk
mintássá, 2 dl 35 százalékos tejszínhab,
2 dl Rama habkészítmény (elkészíthető
csak tejszínhabból is, de akkor szüksé-
günk lesz oldott zselatinra), 20 dkg fehér
csokoládé, déligyümölcsök (a piac kíná-
lata szerint), valamint szilva és sárgadiny-
nye, bodzaszirup és tokaji aszú.

Elkészítés:  
Mintás piskótát sütünk vékony lapokra,
amit 3 cm-es szalagokra vágunk fel és
körbebéleljük vele a korongformát. A
fehér csokit vízgőz felett felolvasztjuk, vi-
gyázva, hogy ne melegedjen túl! A tej-
színből habot verünk, a zselatint pedig –
ami majd fixálja – feloldjuk. Összekever-
jük a csokit és a tejszínhabot, majd a for-
mába töltjük az így nyert könnyű habot.
Hűtőben 2-3 órát dermedni hagyjuk.
A gyümölcsök közül a sárgadinnyét go-
lyókra formázzuk, a szilvát cikkekre vág-
juk, a déligyümölcsöket formájuknak
megfelelően szeleteljük. Egy tálban to-
kajival és bodzasziruppal érleljük. Tála-
lás előtt a formából kicsúsztatjuk a fehér-
csoki-habot, a szeletelt gyümölcsökből
„gallért” építünk, majd ízlésesen ráhal-
mozzuk a többi gyümölcsöt. A pácoló
boros bodzasziruppal meglocsoljuk. 

A spárga a nyárelő kalóriamentes, rendkívül
egészséges zöldsége, melyet frissen vásá-
rolva számos módon készíthetünk el. 

Spárgavariációk
egy tányéron

figyelmet, hogy a spárga
előfőzése csak nagyon
rövid ideig történjen. Be-
letesszük a sós és eny-
hén cukros főzővízbe, és
mire felforr, már ki is
vesszük. Elkészítése
előtt papírtörlőn leszárít-
juk, panírozzuk a szoká-
sos módon, nem túl for -
ró olajban világosra süt-
jük. A remoulade-már tás
tulajdonképp egy feltupí-
rozott tartármártás,
 melybe apróra vágott
csemegeuborkát, snid-
linget, petrezselyemzöl-
det, tárkonyt, kaprit és
most egy kevés lilahagy-
mát is teszünk.

Spárga hollandi
mártással
Klasszikus, világszerte is-
mert módozat, amikor a
spárgát hollandi mártás-
sal tálalják. Elkészítése
nem bonyolult, bár némi
rutint igényel. Fejenként
egy tojássárgájával és öt

deka vajjal számolunk. A
vajat megszabadítjuk az
írójától, vigyázva, meg ne
égjen! A tojássárgáját be-
letesszük egy habüstbe,
vagy gyorsforralóba, egy
evőkanálnyi vizet, sót és

pár csepp citromlét
adunk hozzá, majd víz-
gőz felett habossá verjük.
Mikor látjuk, hogy a hab
már tartja magát, levesz-
szük a tűzről. (Az edény
oldalfalán látjuk, ha a

tojás főni készül.)  Hozzá-
adjuk a vajat szaporán
kevergetve, így kapunk
egy sima emulziót. Kós-
toljuk meg, s ha szüksé-
ges, ízesítsük sóval vagy
citromlével.

Június séfje
Suga Péter 
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Befektetők, figyelem! Győr-Szabad-
hegyen hangulatos, másfél szobás,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás
„ajándék bérlőkkel” eladó. Ár: 10,9
MFt. Érd.: 06-70/372-0105.

Győr, Pápai út közelében levő, két-
éves, 85 m2-es, igényes ház, 1100
m2-es telekkel, 13,5 M Ft-ért eladó
vagy 2 és fél szobás, marcalvárosi
panellakásra cserélhető értékegyez-
tetéssel. Érd.: 06-70/372-0105.

Győr, Banai út közelében lévő, zárt-
kerti ingatlan 10 m2-es konténer-
házzal, gyümölcsfákkal, eladó. Ár:
1,99 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105.

Győzámolyon eladó egy energiata-
karékos, 92 m2-es, új építésű csa-
ládi ház, szerkezetkész ár: 14,9 M
Ft. Egyedi fizetési konstrukció, la-
kásbeszámítás lehetséges! Érd.:
70/977-7842.

Győr-Szabadhegy frekventált részén
eladó egy 1013 m2-es, összközmű-
ves építési telek! Ár: 23,9 M Ft. Érd.:
70/977-7842.

Töltéstaván eladó egy 164 m2-es,
nappali+4 szobás ikerház, parko-
sított udvar+garázs, kitűnő vá-
lasztás! Ár: 23,8 M Ft. Érd.:
70/977-7842.

Győr-Belvárosban 98 m2-es, 1+3
szobás, 4. emeleti, nívós téglalakás
garázzsal eladó! Irányár: 24,9 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7838.

Ikrényben műszakilag és esztétikai-
lag teljesen felújított, 109 m2-es
családi ház parkosított kerttel,
eladó! Irányár: 17,8 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7838.

Győr-Szigetben 52 m2-es, egyedi fű-
tésű, 2. emeleti téglalakás eladó! Irá-
nyár: 7,9 M Ft. Érd.: 06-70/977-
7838.

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

Győrújfalun, idősek lakóparkjában
eladó egy emeleti, kétszobás, ét-
kező-konyhás, erkélyes lakás liftes
házban, gépkocsibeállóval. Ár: 17
millió. Érd.: 06-70/372-0106. 

Idősek Otthona Lakóparkban eladó
egy azonnal költözhető, teraszos
garzonlakás, konyhabútorral. Gép-
kocsibeálló van. Ár: 9,3 millió Ft.
Érd.: 06-70/372-0106.

Győr-Nádorvárosban, a belvárostól
2 percre 53 m2-es, felújítandó lakás
eladó. Irányár: 11 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7831. 

Győr-Nádorvárosban keresek sür-
gősen eladó és kiadó lakásokat
ügyfeleim számára. Érd.: 06-
70/977-7831.

Győr-Adyváros frekventált helyén
eladó 1+2 fél szobás, 55 m2-es, jó

állapotban lévő társasházi lakás! Ár:
7,9 M Ft. Tel.: 06-70/9777-832.

Győr-Marcalváros I-n eladó egy má-
sodik emeleti, 63 m2-es, 1+2 fél szo-
bás társasházi lakás! Ár: 9,49 M Ft.
Tel.: 06-70/9777-832.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség keres-
kedelmi, szolgáltatói tevékenységre
vagy irodának 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, gáz-
fűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses, erkélyes lakást cse-
rélne 1+2 fél szobás, 60-63 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses 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, felújí-
tásra szoruló, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 szo-
bás, 30-40 m2-es, belvárosi vagy
szigeti, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési 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, nádor-
városi, adyvárosi vagy marcalvá-
rosi, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hirdetési szám: 216).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., tel.:
96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 45 m2-es, össz-
komfortos, részben felújított, ala-
csony rezsijű lakást cserélne 2 szo-
bás bérleményre 55 m2-ig, Sziget,
Újváros, Gyárváros kivételével (hir-
detési szám: 217). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélnének 2 szobás, 55 m2-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra – Belváros, Adyváros, Marcal-
város vagy Gyárváros területére (hir-
detési szám: 218). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., tel.: 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47  m2-es,
össz komfortos, erkélyes, teljesen fel-
újított, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 3 szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, József
A.-lakótelepi lakásra (hirdetési
szám: 219). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
tel.: 96/511-420.

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

Szigeti, 1 szobás, 41 m2-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélnénk 2 szobás,
40–50 m2-es, nádorvárosi vagy
adyvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hirdetési szám:
221). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., tel.:
96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 43 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55–70 m2-es,

háromszobás belvárosi, nádorvárosi
vagy gyárvárosi lakásra (hirdetési
szám: 222).

AUTÓ

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

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

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

Seat Altea 1.6 MPI Reference. Első
üzembe helyezés 2009. 04. 14.,
65.005 km. Ár: 2.979.000 Ft.

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

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

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

Bôvebb információ:

HEGEDÛS SÁNDOR
Tel.: +3670/977-78-30

www.oh.hu

Még Ön is lehet lakója a Gyôr-Nádorváros csendes
térköves utcájában épülô DEMBINSZKY-Háznak, ahol

még korlátozott számban vannak eladó lakások.
A pinceszinten mélygarázs került kialakításra. 

Az udvar szépen parkosított. A társasház hûen tükrözi 
a városrészre jellemzô építészeti megoldásokat. 

Motor: 1 595 ccm, 75 kW/102 LE,
benzin. Sötétkék-metál. Érdeklődni:
96/515-033.

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

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

Skoda Superb Ambition 2.0 CR TDI
DPF. Első üzembe helyezés 2009.
06. 05., 51 000 km. Ár: 5.590.000
Ft. Motor: 1 968 ccm, 125 kW/170

LE, dízel, világosbarna-metál. Ér-
deklődni: 96/515-033.

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

Skoda Yeti Active Plus 1.4 TSI. Első
üzembe helyezés 2011. 03. 01., aján-
latkérésre. Ár: 4.400.000 Ft. Motor:
1 390 ccm, 90 kW/122 LE, benzin,
fehér-normál. 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,
benzin, fehér-normál. Érdeklődni:
96/515-033.

GYORSÍTOTT
TARGONCAVEZETŐI

TANFOLYAM GYÔRBEN.
VITUKI Kft. Oktatási és Vizsgáztatási Központ
Tamásné Kalina Irma 06-20/9437-424
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Program:

15.30 órátó 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 

Kulturális ajánló 

SZIGETVILÁG, MADÁR-
VILÁG címmel Sinkó Lajos
fotókiállítása látható június
14-től június 25-ig a Petőfi
Sándor Művelődési Ház-
ban. A madárfotózás mű-
faja a madarak viselkedési
szokásainak ismerete mel-
lett rengeteg türelmet és
időt igényel, a megörökített
pillanat órák, napok, évek
rejtőzködésének eredmé-
nye. A kiállítást dr. Alexay
Zoltán biológus, természet-
fotográfus nyitja meg ked-
den 17 órakor.

CZIGÁNY TAMÁS FOTÓKIÁLLÍTÁSA látható mától
a Váczy-gyűjtemény Cziráki-termében. Az építész-fotó-
művész 1997 óta számos kiállítással jelentkezett, a Vá-
rosi Művészeti Múzeum tárlatán szereplő fényképek az
utóbbi öt év anyagából kerültek ki. Ezek képi töprengések
a háromról és az egyről, a síkról és a térről, továbbá éjsza-
kai felvételek, az éjszakai város kiüresedett képei, fényei,
fragmentumai. A kiállítás június 24-ig látogatható.

JAZZ-TERASZ várja va-
sárnap este héttől a Szé-
chenyi térre látogatókat.
A hazai zene kiválóságai
közül ezúttal Gayer Fe-
renc (bőgő), Rátonyi Ró-
bert (zongora), Je-
szenszky György (dob)
és Csepregi Gyula (sza-
xofon) szórakoztatja a kö-
zönséget. 

KÉZMŰVES JÁTSZÓ-
HÁZ ÉS MOZI várja a
gyerekeket a nyári szün-
időben Bácsán és Piny-
nyéden. A Bácsai Műve-
lődési Házban elsőként
június 15-én, szerdán fél
öttől lesz játszóház, a
mesemozi kéthetente,
keddenként fél öttől vetít.
Június 21-én a Segítség,
hal lettem című filmet lát-
hatják az apróságok. A
Pinnyédi Művelődési
Házban június 28-tól két-
hetente, keddenként dél-
előtt 9 órakor kezdődik a
kézműves foglalkozás és
a mozi.

MÓGER PÉTER AD KONCERTET június 17-én, péntek 18 órától
a József Attila Művelődési Házban. A Szabadhegyi Harmonikanapok
házigazdája az Akkordeon zenekar.

A III. CSERÓK PÜN-
KÖSDI NEMZETKÖZI
N É P TÁ N C F E S Z T I -
VÁL június 12-én 16
órakor kezdődik a Mol-
nár Vid Bertalan Közös-
ségi házban. A gyermek
és ifjúsági néptáncos ta-
lálkozó nyitányaként a
szereplők felvonulnak
Győrszentiván utcáin. A
helyi együttesek mellett
érkezik tánccsoport
Szerbiából, Erdélyből és
Moszkvából is. A díszté-
ren 15 és 18 óra között
nyitva lesz a Virgonc-
kodó játszópark.  

AZ OPERETT
GYÖNGYSZEMEI
villannak fel június
17-én 19 órától a
Bartók Béla Megyei
Művelődési Központ-
ban. Az operettesten
többek között Husz -
ka Jenő, Kálmán Im -
re, Lehár Ferenc szer -
zeményeiből ad ízelí-
tőt a Turai Ida Szín-
ház társulata. 

CIGÁNYZENÉS NÓTADÉLUTÁN az ajándék,
mellyel egyesületük tizedik születésnapját ünneplik
meg a megye nótaszerzői, énekesei és zenészei. Jú-
nius 12-én 15 órától a Págisz ÁMK színpadára lép
Krasznai Tamás, Diószegi Irén, Tóth János, Varjasi Il-
dikó és Németh Rudolf cigányzenekara.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 95. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Pajor Sándorné (Győr). Nyereményét a szer-
kesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át június 15-től.

SUDOKU

Erdei találkozás
1Isten-

tisztelet

Dalmű

Hűtött

Élet Asszír Monte
Cristo 
vára

Rádium
vegyjele

FélfémTörtető

Győri 
televízió

Akol
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Kérdő-
szócska
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Információ
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Dehogy!

Szám

Csatlakozó

Hossz-
mérték

Bűntárs

Aprópénz
Meztelen

Puhatestű

Írország

Zamat

Tánc

Gaál

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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Amikor a ruha
rákkeltő is lehet!
szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

A fogyasztóvédelmi hatóság az eddigi-
eknél is szigorúbban, folyamatosan el-
lenőrzi a kereskedelmi forgalomban
lévő ruházati termékek, és a különböző
öltözékkiegészítők biztonságát. A vizs-
gálat kiterjed a textíliák színezéktartal-
mára, amely rossz minőségű összete-
vők esetén az egészségre súlyosan
káros, rákkeltő kockázatú is lehet. A
szakemberek szerint a legtöbb egész-
ségtelen árut az úgynevezett eurós bol-
tokban, a „turkálókban” és a piacokon
lehet beszerezni. A fogyasztóvédelmi
ellenőrzések azt mutatják, hogy sok-
szor a kereskedő sem lehet biztos
abban, hogy megbízható terméket kap
a forgalmazótól.  

„A feliratot mindig megnézem, re-
mélem, hogy megbízható, amit írnak
rajtuk” – mondja egy vásárló a győri vá-
sárcsarnok melletti piacon. Az ötvenes
éveiben járó asszony hozzáteszi: tisztá-
ban van azzal, hogyha nem valamilyen
márkaboltban vásárol ruházati termé-
ket, előfordulhat, hogy az egészségre
is káros holmi kerül a keze ügyébe, de
azért igyekszik körültekintő lenni.   

„Nekünk nagyon sok magyar
árunk van. Remélem, hogy amit mon-
danak a nagykereskedők, az igaz,
meg az embléma is korrekt, hogy a
ruha 100 százalékos pamutból ké-
szül” – mutatja az eladó az utcai
stand nyújtotta portékákat.  

A használt ruhás boltokat éppúgy
ellenőrzik a rendőrség és a fogyasztó-
védelem munkatársai, mint a távol-ke-
leti termékeket árusító üzleteket, pia-
cokat. Nemcsak a divatcikk vagy ruha-
nemű eredetiségét vizsgálják, de
annak nyersanyag-összetételét is, s a
tiltott azoszínezék alkalmazását.      

„Legtöbb minőségi kifogás az eurós
boltokban merül fel,  az ő vásárlóik  tisz-
tában vannak vele, hogy a jóval ol-
csóbb termék nem minden esetben tö-
kéletes” – így Opra Zsófia jogász, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor -
mány  hivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőségének munkatársa.   

Mint mondja, a gyanús terméket az
ellenőrök megvásárolják a kereskedő-
től, majd alapos vizsgálatnak vetik alá. 

„A laboratórium megvizsgálja az
adott terméket, és ha megállapítja,
hogy valóban veszélyes áruról van szó,
akkor azt egyből le is tiltjuk, visszahív-
juk. Ezáltal a köztes forgalmazót és a
gyártót is értesítjük arról, hogy a termé-
ket azonnal vegye ki a forgalomból” –
tudjuk meg Opra Zsófiától. 

A ruhanemű nem csak a színező-
anyagai miatt jelenthet veszélyt.  

„Hét év alatti kisgyermekek eseté-
ben nem is használható fojtásra alkal-
mas eszköz mondjuk a kapucninál,
mégis, ha bemegyünk egy üzletbe, lát-
hatjuk, hogy minden felsőruhánál van
a kapucninak fedője” – erről már a fel-
ügyelőség vezetője beszél. Major Ernő
szerint az ellenőröket nehéz megté-
veszteni.

A fogyasztóvédelem a közelmúlt-
ban ellenőrzött 148 öltözet-kiegészítő
termék 76%-ánál tárt fel címkézési hi-
ányosságot.

A legtöbb
egészségtelen
terméket
a turkálókban
lehet beszerezni

Ami
gyanús
„Eleve gyanús
lehet egy olyan ter-
mék, amire ráírják,
hogy 100%-os
pamut, és érezhe-
tően nem abból
van. Tehát egy
ilyen terméknél
már kapásból gon-
dolható az, hogy
ha az összetevőt
nem helyesen tün-
tetik fel, akkor va-
lószínűleg a színe-
zőanyagok is olya-
nok lehetnek,
amik problémát
okozhatnak. De
gyanús lehet az is,
amikor abszolút
nem tüntetnek fel
rajta semmit,
tehát egyszerűen
nincs olyan címké-
zés, ami elárulná,
hogy milyen össze-
tevő szálakból van,
vagy milyen körül-
mények között
mosható, tisztít-
ható a termék” –
mondja Major
Ernő, a felügyelő-
ség vezetője. 
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A közelmúltban városunk adott otthont a maratoni
kajak-kenu országos bajnokságnak, ami egyben vá-
logatóverseny volt a franciaországi St. Johan de
Losne-ban július 22–24. között rendezendő Európa-
bajnokságra. Csay Renáta, a Győri Graboplast VSE
versenyzője egyéniben és Farkasdi Ramónával pá-
rosban is aranyérmet szerzett, de az EB-n párja sík-
vízi elfoglaltságai miatt csak egyéniben indul. 

– Ez volt az idei első versenyem, és bár a körülmé-
nyek elég rosszak voltak, sikeresen zárult a hétvége.
Ahhoz képest, hogy Ramónával nem volt sok időnk
gyakorolni, rendkívül olajozottan ment a verseny. Tö-
kéletes pár lenne a jövőben, alázatos, szorgalmas
versenyző, a világbajnoki válogatón a tervek szerint
ismét rajthoz állunk. Az Európa-bajnokságig lesz
még egy válogató ötezer méteren, ha sikerül ebben
a számban is kivívnom a részvételt, akkor inkább erre

készülök majd. Egyelőre nem tudni, milyen mezőny
áll rajthoz a kontinensviadalon, hiszen a síkvízen is
versenyzők várhatóan az olimpiai selejtezőkre kon-
centrálnak. Idén is nyilván felbukkan több fiatal tehet-
ség, így nem lesz könnyű dolgom, de mindenképpen
dobogós helyezést szeretnék elérni. Annál is inkább,

Maraton
életre-halálra

mert egy Európa-bajnoki érem világbajnoki részvé-
telt érne válogatóverseny nélkül – mesélt az aktuális
szezonról Csay Renáta, aki 1989-ben ült először ka-
jakba, és egyáltalán nem bánta meg ezt a döntését.

– Az edzőm ellátogatott az iskolába toborozni, a
barátnőim lejöttek edzésre, majd másnap én is csat-
lakoztam hozzájuk. Aztán ahogy az lenni szokott, én
itt ragadtam, a többiek pedig továbbálltak. Sztanity
László volt a nevelőedzőm, akivel máig is együtt dol-
gozom, mindössze budapesti tartózkodásom alatt
készültem együtt Ludasi Róberttel. A helyi adottsá-
gok és a győri hagyományok miatt kötöttem ki végül
a maratoni szakágnál – elevenítette fel a kezdeteket
a kajakos.

Csay Renáta kétgyermekes családanyaként ver-
senyez, és ha nem is könnyedén, de össze tudja
egyeztetni az élsportot és a magánéletet. 

– Minden reggel elviszem a gyermekeimet óvo-
dába, illetve bölcsődébe. Brúnó fiam hatéves, jövőre
kezdi az iskolát, Lili pedig hároméves. Utána másfél-
két órán át vízen vagyok, majd következik az ebéd és
a bevásárlás, a délután pedig a családé. Csak na-
gyobb versenyek előtt edzek naponta kétszer, ezt
igyekszem azalatt megoldani, amíg Brúnó például fo-
ciedzésen van. Mindez persze nem menne édes-
anyám mindennapos segítsége nélkül, hiszen a fér-
jem Budapesten dolgozik, így csak hétvégente van
otthon. A családom szurkol a versenyeken, a fiam
sok helyre elkísért már, ott volt Ausztráliában, Portu-
gáliában vagy Lengyelországban is. Persze a gyere-
kek nem mindig örülnek, mikor anya edzeni megy –
ismertette napirendjét a sportoló.

Csay Renáta pályafutása során mindent meg-
nyert, amit lehetett, mégis folyamatosan keresi az új
kihívásokat és a közeljövőben nem tervezi pályafu-
tása befejezését.

– A legfontosabb, hogy szeretem a kajakozást,
enélkül nem lehetne tovább sportolni. Régen azt
mondtam, ha megnyerem a világbajnokságot, ab-
bahagyom, hiszen ha felérek a csúcsra, felesleges
folytatni, de mindig visszavágytam, a gyermekeim
születése után is. Hiányzik a siker, és mindig találok
valamit, ami motivál. A síkvízi világbajnokságon újra
műsorra tűzték az ötezer méteres számot, a 2013-
as világjátékokra felvették a maratoni kajak-kenut,
nem is beszélve arról, hogy a 2015-ös maratoni vi-
lágbajnokságot Győrben rendezik. Ezt céloztam
meg, mint utolsó versenyt, de mindig csak egy évre
tervezek előre, remélem, bírni fogom a győri világ-
bajnokságig és a családom is segíteni tud –
mondta Csay Renáta, aki mindig nagy szeretettel
beszél imádott sportágáról. 

– A mai fiatalokat nagyon nehéz bármilyen spor-
tolásra rávenni, nem csak a kajak-kenura. Túl sok az
inger és nehezen lehet őket elrángatni a számítógép
elől, de ha valaki lejön a vízitelepre, kiül a stégre és
csak öt percig hallgatja a természetet, olyan élmény-
ben lesz része, amit máshol nem élhet át. És akkor
még vízre sem szállt…

Csay Renáta a győri maratoni kajak-kenu or-
szágos bajnokságon ismét maga mögé uta-
sította a hazai mezőnyt. A nyolcszoros világ-
és hatszoros Európa-bajnok sportolónő a
2015-ös világbajnokságon búcsúzna a ver-
senyzéstől.

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Mindig vissza-
vágytam,
a gyermekeim
születése után is.
Hiányzik a siker,
és mindig találok
valamit, ami
motivál



SPORT  MOZAIK

30 / + / 2011. június 10.

A Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
hivatalos sportszervezete
hétvégén rendezte meg
az első GYŐR-SZOL TC
egyéni horgászversenyt,
melyet a legügyesebb
horgász, Kocsis Sándor
közel 20 kilogrammos fo-
gással nyert meg.

Vasárnap Gyirmóton,
az Aranyhal horgásztavak
parkolójában gyülekeztek
versenyre a sporttársak.
Több mint negyvenen jöt-
tek el, mindenki egy céllal:
hogy közösen horgássza-
nak és jól érezzék magu-
kat. Ezért a házigazda is

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Rába ETO futsal -
csa pata „hazai” pá-
lyán és idegenben is
legyőzte az MVFC Be-
rettyóújfalut a döntő-
ben. A zöld-  fehérek
két mérkőzésen 14
gólt szereztek.

A Rába ETO a finálé első
mérkőzésén albérletben
fogadta riválisát, hiszen a
Győri Vásár miatt foglalt
volt a Magvassy Mihály
Sportcsarnok. Artur Melo
csapata azonban otthon

Az első igazolás A Győri ETO FC első
nyári szerzeménye André Lamas, a 22
éves brazil védekező középpályás. A játé-
kos előzőleg a Palmeirasban futballozott,
korábban a Corinthians csapatát erősí-
tette. Lamas, aki Ji-Paraná és Nicolas
Ceo lin után a harmadik brazil futballista a
zöld fehérek keretében, féléves szerző-
dést kötött az ETO-val. 

Világbajnokok emlékeztek A Pannon-Flax
Kupa–IV. Kristyán Zsuzsa emlékversenyen részt vet-
tek a Münchenben 1986-ban világbajnokságot nyert
férfi tekeválogatott tagjai: Csányi Béla, Madák Pál,
Mészáros József, Mráz László, Nagy László, Németh
Lajos, Pete László, Rákos József és a szövetségi ka-
pitány, Hankó György. A válogatott a GYŐR-SZOL TC
csapatával barátságos mérkőzésen emlékezett meg
Kristyán Zsuzsáról. 

Ellenállhatatlan a Rába ETO
érezte magát Ikrényben
is, és még az sem zavarta
meg a győrieket, hogy a
vendégek késői érkezése
miatt félórás csúszással
kezdődött a mérkőzés.
Kiegyenlített első félidő
után végül igazi örömjá-
tékkal 9–3-ra nyert az
ETO, melynek kapujá-
ban Balázs Zoltán ezút-
tal is parádézott. A gólo-
kon Al-Ioani (2), Dróth
(2), Amrani (2), Lódi és
Gyurcsányi osztozott,
Gál István pedig saját
kapujába talált be.

A második mérkőzé-
sen nem játszott ilyen pa-
rádésan a győri együttes,

Jó kapás Gyirmóton
mindent megtett, a gyö-
nyörűen rendben tartott,
náddal benőtt partú hor-
gásztavak egyikén tágas
stégek várták a horgászo-
kat. A helyfoglalás és ete-
tés után nem sokat kellett
várni az első fogásra. A ki-
válóan halasított vízben
egymás után akadtak ho-
rogra a pontyok és az
amúrok, de fogtak kesze-
geket és szép kárászokat
is. A verseny félidejében
az egyik horgász szákja
megtelt, ezért nála már
ekkor külön mérlegelést
kellett tartani. Sorra jöttek
a hírek, hogy melyik sté-

de 2–2 után már me-
zőnyfölényben futsalo-
zott. A találkozó végére
teljesen felőrölték a lát-
hatóan elfáradt hazai
csapat ellenállását, és
újabb gólokkal be is biz-
tosították győzelmüket
(5–2). Dróth mesterhár-
masa mellett Lódi duplá-
zott idegenben.

A három győzelemig
tartó párharc állása 2–0-
ra módosult, egy újabb
győri siker pedig már
címvédést ér. A döntő
harmadik mérkőzését
csütörtök este, lapzár-
tánk után játszották a
Magvassyban. 

Szezonzáró ovifoci
Az ETO-stadionban búcsúztatta a tanévet a Győri Ovifoci Klub.
Közel négyszáz, öt- és hatéves focistapalánta mutatta be a nagykö-
zönség előtt az év közben tanultakat. Hat pályán 20 óvoda 24 együt-
tese lépett pályára, a legügyesebbnek végül a győrszentiváni apró-
ságok bizonyultak, megelőzve a Brunszvik Teréz és a Sün Balázs
Óvoda csapatát. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a két díszven-
dég, Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat tagja és Berzi Sándor,
az MLSZ alelnöke, valamint Verebes József adta át az érmeket és a
kupákat a gyermekeknek. Az év ovifoci-csoportjának járó serleget
a Bisinger-óvoda képviselője vehette át, mivel ebben a tanévben ők
foglalkoztatták a legtöbb ovifocistát, emellett a fesztivál valamennyi
résztvevője emléklapot kapott.

gen mekkora halakat fog-
tak. Sok izgalom maradt
a mérlegelésre, hiszen a
verseny végére egyre töb-
ben rendelkeztek komoly
zsákmánnyal. Az első
GYŐR-SZOL TC egyéni
horgászversenyt 19 kilog-
rammos fogásával Kocsis
Sándor nyerte meg. A
második Bugovics József
14,5 kg, míg a harmadik
Tóthné Szalai Éva 12,5 kg
halat fogott a négyórás
horgászversenyen. A leg-
nagyobb halért járó serle-
get a 3,6 kg-os ponty
megfogója, Csonka Ist-
ván vihette haza.
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Hazai döntetlen Győrben folytatódott a BoxingONE
Championship. A házigazda Patent Gladiators a cseh
Prostejov Bulls együttesét látta vendégül és ért el dön-
tetlent. A hazai pontokat Pál Ádám, George Nyéki,
Zámbó Dániel és Szabó László szerezte.

Cselgáncssikerek Az erfurti Türingia Kupán a Széchenyi ESE
versenyzője, Sipőcz Richárd és a Győrszentiván sportolója,
Huber Anita az előkelő második helyet szerezte meg. A miskolci
országos judo diákolimpián Sipőcz Richárd és Szilli Nóra első, a
győrszentiváni Huber Ania, Edvy Laura és Kőhalmi Zoltán máso-
dik helyezettek lettek. Képünkön Szilli Nóra és Sipőcz Richárd. 

A magyar női kézilabda-válogatott
szombaton 17.30 órakor a Magvassy
Mihály Sportcsarnokban fogadja a né-
meteket a világbajnoki selejtezőmérkő-
zés visszavágóján. A párharc tétje hatal-
mas, hiszen a vesztes nemcsak az idei
brazíliai világbajnokságról, hanem a
2012-es londoni olimpiáról is lemarad. 

A párharc első mérkőzésén a magyar
válogatott szünetben még vezetett,
végül kétgólos vereséget szenvedett. A
26–24-es végeredmény azt jelenti, hogy
Mátéfi Eszter szövetségi kapitány együt-
tesének három góllal kell győznie, hogy
továbbjutást ünnepelhessen. A találkozó
után a magyar játékosok egyetértettek

JÚNIUS 11., SZOMBAT
Kézilabda

17.30 Magyarország–Né-
metország női kézilabda vi-
lágbajnoki selejtezőmérkő-
zés (Magvassy Mihály
Sportcsarnok)

Szabadidősport

AJÁNLJUK

9.00 I. Streethandball- és
streetball-fesztivál (ETO
Park parkolója)

Labdarúgás

18.00 Gyirmót FC–Buda-
örs NB II-es bajnoki mérkő-
zés (Gyirmót)

JÚNIUS 12., VASÁRNAP
Labdarúgás
17.00 Koroncó–WHB-Mén-
főcsanak megyei I. osztályú
mérkőzés (Koroncó)

17.00 Győrszentiván–Pér
megyei II. osztályú mérkő-
zés (Győrszentiván)

Kétgólos hátrányból
a világbajnokságért
szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

abban: bár nem lesz könnyű, de a tanul-
ságokat levonva ez a két gól ledolgoz-
ható lesz a szombati győri visszavágón.

„Tudtuk, hogy két összecsapás dönt a
továbbjutásról, és bizonyossá vált, hogy
nem lehetetlen legyőzni ezt a német csa-
patot. A vasárnap történtekből lehet ta-
nulni, fontos, hogy most is sok jó egyéni
teljesítmény akadt nálunk. Tőlünk, kapu-
soktól több kell majd, ahogy a védeke-
zésben is javulnunk kell” – értékelt a csa-
patkapitány Pálinger Katalin a németor-
szági találkozó után.

A játékosok bíznak benne, hogy a
visszavágóra megtelnek a Magvassy
lelátói, és a Győri Audi ETO KC rang -
adóihoz hasonló hangulat segíti őket a
továbbjutás kivívásában. A küldetés
nem lehetetlen, de mindenkinek a leg-
jobbját kell nyújtania a sikerhez.

Balingen, 1200 néző. V.: Mazeika, Gatelis. 
Németország: Englert – Klein 2, Melbeck 3, Müller 1,
Krause 4, Nadgornaja 5 (4), Hering. Cs.: Schülke, Althaus
1, Loerper 2, Mietzner, Jurack, Augsburg 2, Steinbach,
Wohlbold 1, Richter 5.  Magyarország: Pálinger – Kova-
csicz 1, Szamoránsky P. 2, Szabó V., Tomori 3, Szu-
csánszki 5 (3), Juhász 1. Csere: Herr O., Görbicz 1, Zácsik
2, Vérten 5, Hornyák Á., Bulath 1, Bódi 1, Ferling 2.

Németország 26 (11)
Magyarország 24 (12) 
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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, pénteken 14 órától 7
óráig. Munkaszüneti és ün-
nepnapokon az ügyelet fo-
lyamatos.  

Fogorvosi ügyelet
9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
Tel.: 96/417-316. Hétköznap:
20 órától 22 óráig, munkaszü-
neti és ünnepnapokon dél-
előtt 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

Kommunális telefonos
ügyfélszolgálat: A 96/888-
527 és a 96/888-528-as szá-
mok hétfőtől péntekig 7 és 16
óra között hívhatóak. 

Osztották
a lapot

A GYŐR-SZOL kezelésében lévő két
aranyparti szabad strand június elseje óta
hivatalosan is a fürödni vágyók rendelke-
zésére áll. Megmetszették a fákat, lefes-
tették a padokat, kihelyezték a hulladék-
gyűjtőket, a vízmélységet jelző bójákat, s
a helyszínre szállították az életmentéshez
szükséges csónakot. 
Az erre illetékes szakértők a dunai holtág
és a magánvállalkozásban üzemeltetett
főági strand vizének minőségét is für-
désre alkalmasnak minősítették, a vendé-
gek biztonságára augusztus végéig min-
dennap reggel nyolctól este nyolcig men-
tőőr vigyáz. A kikapcsolódást illemhely,
zuhanyzó és öltöző teszi zavartalanná. A
szabályok is a pihenni, fürödni kívánókat
védik. A szabad strand területére tilos
gépkocsival behajtani és kutyát bevinni.
Tilos tüzet gyújtani, üveggel a vízbe
menni, s mivel veszélyes a parton hagyott
horog, a horgászás sem megengedett. 

Győr belvárosában osz-
tották a járókelőknek új
lapunk, az 56 ezer pél-
dányban ingyenesen
meg jelenő Győr Plusz
első példányait a hosz -
teszlányok. A beszélge-
tésre megálló emberek
kevés politikát, s a ko-
rábbiaknál jobb terjesz-
tést kértek. Néhányan
elmondták: nem szeret-
nének olcsó bulvárhíre-
ket, mások sorsában
vájkáló írásokat.

· Uszoda-
vegyszerek 
· Fedések 

· Burkolatok 
· vízszűrők

· Vízlágyítók
· Vízkő-

mentesítők
· Vastalanítók
· Sótabletta

· Ministil 
sótalanító 

patron
· Gyantacsere

KalauzMár kinyitottak
a szabad strandok 

KOS A Kos szülöttek most nagyon
kihasználhatják ezt a hetet, a pezs-
gést, a jövés-menést. Megvalósít-
hatják terveiket, és ez sokakat irritálhat.
Ne foglalkozzanak ezzel, csupán élvezzék
az életet, a sikereiket. Párjukkal is töltse-
nek el vidám, romantikus napokat.

BIKA A Bika szülöttek örüljenek elért ered-
ményeiknek! Gondolkozzanak el,
hogyan tovább, készítsenek új ter-
veket jövőjükre nézve. Magukkal is
törődjenek kicsit. Lazítsanak a héten, ne
hajtsák túl magukat. Párjukkal töltsenek el
egy kellemes hétvégét, csak szerelmüket
erősítik ezzel.

IKREK Az Ikrek szülöttek kicsit álljanak
meg, gondolják végig újra céljaikat,
ne kezdjenek el hirtelen semmit.
Gondolják meg, mire költik pénzü-
ket, ha befektetnek, hosszú távban gondol-
kozzanak. Ha munkájukban váltani szeret-
nének, most tegyék meg. 

RÁK Ne keseredjenek el, kedves Rák szülöt-
tek, ne a negatív dolgokra koncent-
ráljanak. Döntsék el, kikről, milyen
ügyekről, szokásoktól kell most le-
mondaniuk. Tegyék meg ezt most, mind-
járt jobb kedvük lesz. Csak a pozitív dol-
gokra koncentráljanak.

OROSZLÁN Az Oroszlán szülöttek
most teli vannak tervekkel, ener -
giá val, új inspirációkkal, amiből
megvalósíthatják céljaikat. Ne engedjék el-
telni csak úgy ezt az időszakot, olyan he-
lyekre jutnak el és olyan embereket ismer-
nek meg, akikkel a későbbiekben nagy si-
kereket érhetnek el. 

SZŰZ A Szűz szülöttek tartsanak ki
még egy kicsit, a rossz időszaknak
nemsokára vége. Foglalkozzanak
egészségükkel, hiszen az elmúlt időszak
megpróbálta önöket. Ha munkát szeretné-
nek váltani, most itt az idő, ne várjanak
többet. Szerelmük most támogatja önöket.

Horoszkóp
MÉRLEG A Mérleg szülötteknek
most nagyon jó periódust élhetnek
meg. Szerelmükkel rendezhetik
problémáikat, illetve új szerelem vár
Önökre. Munkájukban is sikeresek, új ötle-
tekkel állhatnak elő. Pénzügyeik is pozití-
van alakulnak, de azért próbáljanak kicsit
spórolni.

SKORPIÓ A Skorpió szülöttek nem
tudnak most előbbre jutni munká-
jukban. Próbáljanak pihenni ezen
a héten, készüljenek arra az időre, mikor
végre tevékenyek lehetnek. Párjukkal is
feszültebbek, ne rajtuk töltsék ki a feszült-
ségeket.

NYILAS A Nyilas szülöttek nagyot
léphetnek most előre, fejlődhetnek
munkájukban, céljaikban. Párjuk is
örül ennek a változásnak. Tartsák nyitva
szemüket, vegyék észre a jó lehetőségeket.
A sok idegeskedés vérnyomásukra nincs jó
hatással. Amikor csak lehetőségük adódik
rá, pihenjenek.

BAK A Bak szülötteknek most nem
sikerül szinte semmi. Ne hergeljék
magukat, nem tudnak előrelépni.
Törődjenek többet egészségükkel, ottho-
nukkal, párjukkal. Munkájukra nagyon
koncentráljanak. Felelősséggel, megfontol-
tan cselekedjenek.

VÍZÖNTŐ A Vízöntő szülöttek még
mindig élvezhetik kreativitásukat.
Amit csak tudnak, valósítsanak
meg, mert ez kitűnő időszak erre. Párjuk is
elégedett lehet, ha a hét végén kárpótolják
egy jó programmal. Végre vége minden fél-
reértésnek életükben.

HALAK A Halak szülötteknek ez az
idő a tervezésről, a párkapcsolatról,
az egészségről szól. Munkájukban
is szükségük van az odafigyelésre, külön-
ben hibákat ejtenek. A hétvégén lazítsanak
sokat, regenerálódjanak. Így elkerülhetik a
kimerültséget.

Időhatározó
Száraz, napos idők jönnek a hétvégére váro-
sunkba. Nem lesz felhőtlen az ég, ám eső nem vár-
ható. 23 fokot mutatnak majd a hőmérők. Buda-
pesten és Pozsonyban, valamint a Balatonon
ugyanilyen időre számíthatunk, vasárnap Bécsben
egy-két fokkal hidegebb lesz. A Balaton vizének
hőmérséklete elérheti a 24 fokot. 

ÁLLÁST KÍNÁLUNK
Legyen tagja a régió legnagyobb vagyonvédelmi csoportjának!

Vagyonvédelmi rendszerek és biztosítási szolgáltatások értékesítésére
felsôfokú végzettséggel, jó kommunikációs készséggel, számítógépes
alapismerettel rendel ke zô, szorgalmas munkatársakat keresünk
vállalkozói for mában.

Amit biztosítunk: Meglévô ügyfélkapcsolati rendszer,
irodai infrastruktúra, szakirányú képzés, kiszámítható jövedelem.

Jelentkezni lehet: Patent PTC Kft.
sulyok.vera@patentholding.hu e-mail címen


