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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

5. oldal Az adózók több mint fele elégedett az adóhatóság működésé-
vel, értékelik az elmúlt években tett erőfeszítéseket, de vannak még fej-
lesztendő területek – sorolta egy közelmúltban készült felmérés eredmé-
nyeit dr. Réczei Géza, a PWC Magyarország tanácsadó cég igazgatója
lapunknak adott interjújában a megyei kereskedelmi és iparkamarában
tartott fórum után. 

7. oldal „Az utóbbi időben nagyon sok rémhír,
téves információ látott napvilágot a nyugdíjbiztosí-
tással kapcsolatban” – hangzott el a közelmúltban
egy fórumon a győri városházán. A fals hírekre az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) fő-
osztályvezetője reagált. 

3. oldal Győr készül a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezésére, amely nek jo gát
decemberben nyerhetjük el. A na-
pokban nemzetközi szemlebizott-
ság járt a városban.

8–9. oldal Júliusban kiderül,
hogy Győrt vagy Gönyűt választja
beszállítói parkja helyszínéül az
Audi Hungaria – erről dr. Johan-
nes Roscheck pénzügyi igazgató
beszélt lapunknak.

Középkorban
Írásunk a 11. oldalon

10. oldal Gasztonyi László és családja
Szent László királyt ábrázoló szoborral aján-
dékozza meg a várost. Lebó Ferenc bronzba
öntött alkotását június 27-én avatják fel.
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IMPRESSZUM

százalékos árbevétel- és eredménynövekedéssel szá-
mol a tavaly 2,2 milliárd forint forgalmat és 500 millió
forint adózás előtti nyereséget elért, úszómedencé-
ket és medencelefedéseket gyártó győri Aquacomet
Kft. Mivel ezek szezonális termékek, a nyári csúcsidő-
ben 80 munkatársat foglalkoztatnak.

15 50 millió forintot fordítanak a nyári szünetben a Győri
Nemzeti Színház felújítására. Az összegből kicse-
rélik a nagyszínpad padlóburkolatát és rekonstru-
álják az alsó gépészetet. A munka a hónap végén
kezdődik, és a tervek szerint az őszi évadnyitásra
el is készül. 

NAPRÓL NAPRA

Június 15.

Június 16.

Június 17.

Június 18.

Június 19.

Június 20.

Június 21.

Elsősegély. Győr 8 óvodájából 17
óvónő vett részt elsősegélynyújtó
képzésen a Henkel Magyarország
Kft. és a Léghajó Program jóvoltából.
A tanfolyamon részt vevő intézmé-
nyek matricát kapnak, így a szülők is
látják, elsősegélynyújtásból is felké-
szült az óvoda.

Múzeumok éjszakája. Több hely-
színen várta program a győrieket a
Múzeumok éjszakáján: a Xántus
János Múzeum a házi fegyvergyűjte-
ményét mutatta be, udvarán pedig
fellépett a Kajárpéci Vízirevü és az
Apnoe zenekar is.

Baleset. Négy ember megsérült,
ami kor két személyautó ütközött Győr -
szentivánnál. Az M1-es autópálya felé
haladó autós nem adott elsőbbséget
az egyik kereszteződésben.

Rendőrségnél. Hittantáborosok lá-
togattak el a rendőrség Szövetség
utcai telephelyére. A győri rendőrka-
pitányság munkatársai baleset- és
bűnmegelőzési oktatást, játékos ve-
télkedőket tartottak a gyerekeknek.

Szivárgás. Hipoklorit szivárgott a
győri rendező pályaudvaron egy va-
gonból. A kifolyt 75 liter veszélyes
anyag nagy részét, mintegy 70 litert
sikerült felfogniuk a tűzoltóknak.
Vizsgálják, hogy a tömítés meghibá-
sodása vagy a túltöltés okozta-e az
üzemzavart.

Táncfesztivál. Bozsik Yvette társu-
lata lépett színpadra a VIII. Magyar
Táncfesztivál második napján egy
erotikától sem mentes darabbal. Az
ötnapos fesztiválon több mint har-
minc produkciót láthatott a táncsze-
rető közönség.

Tűz. Kigyulladt az egykori Richards
helyén működő posztógyár egyik
csarnoka csütörtökön hajnalban. A
lángok mintegy háromezer négyzet-
méteren csaptak fel, a tűzoltók nagy
erőkkel vonultak fel. Egyetlen mun-
kás sem sérült meg, és a lakosság
sem volt veszélyben.

Rába-
közgyűlés
Négy új tagot válasz-
tott a Rába Járműipari
Holding Nyrt. hétről
hatfősre szűkült igaz-
gatóságába a nemrég
belépett többségi tu-
lajdonos, a magyar
állam képviseletében
eljáró Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt.
kezdeményezésére
összehívott rendkívüli
közgyűlés. A testület
elnöke továbbra is Pin-
tér István.

Hőségriadó
Pénteken éjfélig har-
madfokú hőségriasz-
tás van érvényben
Győrben is az országos
tisztifőorvos döntése
alapján. Az elmúlt na-
pokban a napi átlaghő-
mérséklet meghaladta
akár a 27 fokot is.

Elismerés
Justitia Regnorum
Fundamentum-díjat
adományozott dr.
Szabó Máté ombuds-
man dr. Kalas György-
nek, a győri Reflex Kör-
nyezetvédő Egyesület
munkatársának. Az el-
ismerést az emberi és
állampolgári jogok vé-
delme területén kifej-
tett kiemelkedő em-
beri helytállásért,
szakmai tevékenysé-
gért adományozza az
állampolgári jogok 
biztosa.

Győr-Moson-Sopron
megyei kisvállalkozók
pályázhatnak arra a 32
millió forintra, amelyet a
megyei kereskedelmi és
iparkamara ajánlott fel
vissza nem térítendő tá-
mogatásként tagjai szá-
mára. A nehéz gazda-
sági helyzetnek legin-
kább kiszolgáltatott
mikro- és kisvállalkozók
számlákkal igazolt költ-
ségeik fedezésére nyer-
hetnek pénzt. Egy-egy
pályázó legfeljebb éves
kamarai tagdíja ötszörö-
sét igényelheti.
Mihalicz Antal, a kamara
elnöke kedden délelőtt
sajtótájékoztatón indí-
totta útjára a támogatási
akciót, hangsúlyozva,
hogy a jelentkezés, az el-
bírálás és a kifizetés az
ilyenkor szokásos szi-
gorú szabályok szerint,
de a lehető legegysze-
rűbb és leggyorsabb
módon történik. Érde-
mes iparkodniuk a pá-

lyázóknak is, mert né-
hány közepes és nagy-
méretű cégtől eltekintve
minden rendezett hely-
zetű kamarai tag, az
újonnan belépők is ver-
senybe szállhatnak. 
A támogatási igényeket
a beérkezés sorrendjé-
ben bírálják el mindad-
dig, amíg van pénz a
kasszában.  
A kamara elnöksége jú-
nius közepén döntötte el,
hogy harminckét milliót
áldoz a támogatásra, s
az összeget nyolc pályá-
zati célhoz rendeli. A
nyolc témakör az ipar-
jogvédelem, a számítás-
technika, a minőségirá-
nyítás, a pályázatírás, az
üzleti kapcsolatépítés és
a képzés három formája.
A lehetőség mindenki
számára adott, a kamara
gazdaságfej lesztési
programjához kapcso-
lódó pályázat elindult, hi-
vatalosan december kö-
zepéig tart.  

Kamarai támogatás
kisvállalkozóknak

Nincs már szükség külön orvosi igazolásra a gye-
rekek táboroztatásához. Az új szabály szerint az
orvos helyett elegendő a szülőnek kitöltenie egy
nyomtatványt, amelyben nyilatkozik gyermeke
megfelelő egészségi állapotáról. A nyilatkozathoz
szükséges nyomtatványt a tábor szervezője adja
át a szülőnek. 

Táborozás előtt
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Megjött! Hogy ez jó vagy
rossz hír-e, azt mindenki
döntse el maga. Egy ismerő-
söm például szereti a nya-
rat, ő azt mondja, inkább le-
gyen melege, mint hogy fáz-
zon! Persze könnyen beszél
– ezt már csak én teszem
hozzá –, ugyanis az irodájá-
ban 18 fok van, a kocsijában
meg 19. Sokat dolgozik,
ezen a két helyen éli az
élete nagy részét – leg-
alábbis a hétköznapjait –, a
légkondicionáló berendezé-
sei pedig igazán jól működ-
nek. Ha kell, az újabban fő-
ként a sportolóknál divatos
krioterápiára is tudja hasz-
nálni őket: még az arcáról
is lefagyasztják a mosolyt, s
valljuk be, ilyet ebben a for-
róságban talán csak az uk-
ránokon és Kassai Viktor
arcán láttunk mostanában
a foci-EB közvetítéseit
nézve. 
Nem arról akarok most
okoskodni, hogy mennyire
káros a szervezetre, ha a
kinti, dél-afrikai klímából
hirtelen átlépünk a Zug -
spitze csúcsaira a szobában,
mindössze annyi jutott
eszembe, hogy mennyi min-
denről lemarad az, aki csak
üvegen keresztül látja a vi-
lágot. Nem tudja például,
hogy mennyire lehet iz-
zadni ebéd közben, kiflit
majszolva az aluljárófestés
szünetében, ahogy azt sem
hallja, mit motyog a hajlék-
talan a fa alatt, miközben
próbálja pár forintért el-
adni a „Fedél nélkül” újság
következő számát. Nem
látja az egyre kisebb szok-
nyában ringatózó csípőket,
a magukra ásványvizet lo-
csoló végzős egyetemisták
nevetését, vagy a pad alatt
nyelvét lógató német ju-
hászt. Nem kap el lopva egy-
egy szembejövő tekintetet,
nem csönget rá a biciklis a
járdán, s nem tudja, hogy
ha jól fülel, kihallatszik a
panasz és az öröm is az
előtte mindig rohanó lép-
tekből. És nem érzi, hogy
odakint 37 fok van, nem 18.

Wurmbrandt András

Hőségriadó

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr készül a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
megrendezésére, amely nek jo -
gát decemberben nyerheti el vá-
rosunk. A napokban nemzetközi
szemlebizottság mérte fel a le-
hetséges helyszín készültségét.

A győri önkormányzat és a Magyar
Olimpiai Bizottság 2011 júniusában
döntött arról, hogy megpályázza a
2017-es XIV. Nyári Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál rendezési jogát.
Ahhoz, hogy hazánk és városunk el-
nyerje a lehetőséget, szigorú rostákon
kell keresztüljutni. Ennek a folyamat-
nak az egyik fontos állomásához ér-
tünk a napokban, amikor háromtagú
szemlebizottság érkezett Győrbe.

Guro Lium, Katerina Nycova és
Jozef Liba, az Európai Olimpiai Bizott-
ság (EOC) delegáltjai három napot töl-
töttek a városban, és ez alatt az idő alatt
megismerhették pályázatunk részle-
teit. A küldöttség Borkai Zsolt polgár-
mester, MOB-elnök által vezetett be-
mutatón nyerhetett bepillantást Győr
elképzeléseibe, tájékoztatást kaptak a
már meglévő és a tervezett létesítmé-
nyekről, az infrastrukturális feltételekről,
a város adottságairól és minden, a pá-
lyázatban elvárt egyéb feltétel részletei -
ről. A szemlebizottság tagjai a második
napon a versenyhelyszíneket és az ed-
zéslehetőséget biztosító létesítménye-
ket látogatták meg, ahol az elkövetkező
évekre tervezett fejlesztésekről és azok
ütemezéséről is hallhattak.

A látogatás a Győrben tapasztaltak
kiértékelésével zárult. A delegáció tag-
jai elégedettek voltak a városban látot-
takkal és a fejlesztési elképzelésekkel
egyaránt. Mint mondták, Győr egy
hangulatos, barátságos és felkészült
város, ahol adottak a feltételek a szín-
vonalas nemzetközi rendezvényekhez.

Pályázatunkat erősnek, kellőképpen ki-
munkáltnak találták, és – ahogy fogal-
maztak – bár még van néhány kihívás
a szervezők előtt, Győr kitűnő helyszíne
lehet a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválnak.

Borkai Zsolt polgármester a szem-
lebizottsági látogatással kapcsolatban
lapunknak így nyilatkozott: „Nagyon
sokat készültünk erre a bemutatko-
zásra, mert tudjuk, hogy a személyes
találkozás a legjobb lehetőség arra,
hogy bemutassuk rendezési szándé-
kunk megalapozottságát. Szerettük
volna, hogy lássák, Győrre lehet számí-
tani, mert komolyan készül a házigazda
szerepre, és úgy tekint az ifjúsági fesz-
tiválra, mint az olimpiai mozgalom
egyik kiemelkedő rendezvényére.” A
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
hangsúlyozta, ez a rendezvény tulaj-
donképp a „nagy” olimpia kistestvére,

amelyen az ötkarikás játékokhoz ha-
sonlóan lobban fel a láng, csendül fel
az olimpiai himnusz, találkozhatunk a
nyitó és záró ceremóniával, és az olim-
piai zászlóval egyaránt.

A 2017-es esemény rendezési jogá-
ért Győrt egyedüliként nyilvánították hi-
vatalosan is kandidáló várossá, amely-
nek végleges pályázatát szeptember
közepéig kell benyújtania. Az esetlege-
sen felmerülő kérdések megválaszolá-
sára újabb egy hónap áll a szervezők

rendelkezésére, majd a végső döntést
az EOC izraeli közgyűlésének decem-
beri ülésén jelentik be.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál az olimpiai játékok hivatalos esemé-
nye, amely 1991 óta létezik, és hazánk
a kezdetektől részt vesz a versenyeken.
A rendezvényen 49 országból képvisel-
teti magát a 14–18 éves korosztály. A
magyarok hagyományosan jól szerepel-
nek, legutóbb Trabzonban például öt
arany-, három ezüst- és öt bronz érem
mellett az összesített éremtáblázaton
a hatodik helyet szerezték meg. A leg-
jobb eredményt egyébként a 2003-as
párizsi viadalon értük el, akkor 14
arannyal a második helyen végeztünk
a nemzetek között. A korábbi EYOF-
okon olyan sportolóink mutatkoztak be
a világnak, mint Risztov Éva, Verrasztó
Evelyn, Hosszú Katinka, Jakabos Zsu-
zsanna, Kiss Gergely, Verrasztó Dávid. 

Amennyiben Győr elnyeri a rende-
zés jogát, úgy az első város lehet ha-
zánkban, amely hivatalos olimpiai ren-
dezvénynek adhat otthont. A kedvező
döntésnek a város életére azonban to-
vábbi pozitív hatása is lenne, többek
között olyan létesítményekkel bővülne
Győr sport-infrastruktúrája, amely
nem csak az élsport és az utánpótlás
további erősödését, de a város lakói-
nak mozgáslehetőségét, kikapcsoló-
dását is szolgálná.

A rendezés joga:
rajtra kész a város
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GYEREKEK TESTVÉRVÁROSOK

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A vakáció beköszöntével sok
családnak gondot jelent, ki vi-
gyázzon a gyerekekre. A győri
önkormányzat a nyári napkö -
zikkel, étkeztetéssel és más
szabadidős lehetőségekkel
nyújt segítséget.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
lapunknak elmondta, az önkormány-
zat nem csak szeptember 1-jétől jú-
nius 15-ig figyel a gyerekekre, hanem
nyáron is. Fontos, hogy azok a fiata-
lok, akiknek a szülei dolgoznak, és
nincsenek a nagyszülőknél, sem tá-
borban, ne az utcán töltsék a napot,
hanem tartalmas és építő jellegű el-
foglaltságot találjanak maguknak. 

Páternoszter Piroska, az önkor-
mányzat humánpolitikai főosztályá -
nak vezetője kifejtette, az idei évben
újdonság, hogy a nyári napközit az al-
sósoknak korábban a város egy isko-
lájában biztosították, ezzel szemben
az idén ezt a felügyeleti formát főigaz-

szerző: papp zsolt

A két város együttműködésének további
erősítéséről tárgyalt a győri polgármester
és a wuhani alpolgármester. Kínai testvér-
városunk táncosai a Magyar Táncfesztivál
gáláján adtak ízelítőt Wuhan kultúrájából.

A két város együttműködésének fő területei a kul-
túra, a gazdaság és az oktatás. A kínai delegáció ve-
zetője Liu Yingzi wuhani alpolgármester volt, aki
Borkai Zsolt polgármesterrel folytatott megbeszé-
léseket. Mint mond  ta, a több ezer kilométeres tá-

szerző: gy. p.
fotó: siegfried dannecker

Grászli Bernadett, a Városi Művészeti Múzeum igaz-
gatója és Borsi Róbert önkormányzati képviselő is
részt vett a Győr egyik német testvérvárosában, Sin-
delfingenben rendezett gasztronómiai utcafesztivá-
lon. Az eseményen a testvérvárosok delegációinak
tagjai eszmét cseréltek az aktív időskor és a fiatal ge-
nerációk közötti együttműködési lehetőségekről,
programokról, a helyben meghozott lokális intézke-
désekről. A győri önkormányzat közigazgatási és köz-
rendvédelmi bizottságának elnöki tisztjét is betöltő
Borsi Róbert elmondta, lehetősége volt megtekinteni
a helyi tűzoltóság épületét, berendezéseit, és infor-
mációt szerezni az ottani munkafolyamatokról, mű-
ködési elvekről. 

Az utcafesztiválon a győri Látogatóközpont mun -
katársai is jelen voltak, a Rába-parti várost népszerű-
sítő ajándéktárgyakat, bemutató füzeteket osztottak,
és az arra járóknak lehetőségük volt megkóstolni a
pörköltet, valamint a térség pálinkáit, borait is.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola „Ép testben ép
lélek” című projektjével eredményesen vett részt a
Társadalmi Megújulás Opera tív Program kereté-
ben meghirdetett „Egészségre nevelő és szemlé-
letformáló életmódprogramok” című pályázaton.
Az egész tanévet átfogó rendezvénysorozat május
végén az ötödik évfolyam számára szervezett élet-
módtáborral folytatódott. A 80 fős diákcsoport ala-
posan feltérképezte a helyszínként választott Bala-
tonakalit. A táborozás szervezői nagy hangsúlyt
fektettek az egészséges táplálkozásra és a gyere-

Nyáron is figyel a gyerekekre a város

gatóságonként szervezik meg. A nap-
közik révén nem csupán étkeztetést,
de programokat is kapnak a gyere-
kek, amihez az önkormányzat nap-
közinként félmillió forint támogatást
nyújt, a gyermekétkeztetéshez pedig
további ötmillió forinttal járul hozzá.

A főosztályvezető kiemelte, azok-
nak a gyerekeknek, akiknek a szülei
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek, ingyenesen
biztosítják a nyári étkeztetést.  A fő-
igazgatóságonkénti napköziken túl al-

ternatív szabadidő-eltöltési lehetősé-
get kínál négy intézmény, az Eötvös
József Általános és Szakiskola (június
25–augusztus 3. között hétfőtől pén-
tekig, naponta 14.30–17.30 között), a
Fekete István Általános Iskola és
Óvoda (június 26–július 26. között
kedd és csütörtök 14–18 óra), az
Arany János Általános Iskola (július 4–
26., szerda–csütörtök 13.00–16.30
óra) és a Kovács Margit ÁMK (augusz-
tus 1–16., szerda–csütörtök 13.00–
16.30 óra), ahol sportolási lehetőség-

gel és más szabadidős tevékenysé-
gekkel várják a fiatalokat. Ehhez a kez-
deményezéshez az önkormányzat
egymillió forintot biztosított.

Háromszázezer forintos városi tá-
mogatással valósul meg a Kossuth
Lajos iskolások nyári tábora, amely-
nek keretében több izgalmas hely-
színre, például a Mobilisbe vagy a
Füles Bástyába is eljutnak a gyerekek.

Az iskolák egyébként a nyár folya-
mán három napon, június 28-án, jú-
lius 19-én és augusztus 9-én tarta-
nak ügyeletet, amikor a szülőknek le-
hetőségük van az ügyintézésre. Az
utolsó napon érkeznek meg az első-
sök számára ingyenesen biztosított
füzetcsomagok, melyeket a város 2,5
millió forintból biztosít nem csak az
önkormányzati, de minden győri ok-
tatási intézmény elsőseinek. 

Az önkormányzat négymillió fo-
rintból újította fel a bölcsődei és az
óvodai homokozókat, ez 131 homo-
kozót és 426 köbméter friss homokot
jelent, amely apróságnak tűnhet, de
a kicsiknek nagyon is fontos beruhá-
zás – zárta a főosztályvezető.

Erősödő kínai kapcsolatok

Győri delegáció
Sindelfingenben 

Életmódprogramok a diákoknak
kek mozgásban gazdag időtöltésére. Emellett a
négy nap alatt a hagyományostól eltérő szervezeti
formában, természetes környezetben az érvényes
tanterv egyes területeit is oktatták a diákoknak. Kü-
lönös hangsúlyt kaptak a kiscsoportos foglalkozá-
sok, a mérések, megfigyelések és az önálló isme-
retszerzés. A szokatlan, élményszerű tanulási hely-
zetek kiváló lehetőséget teremtettek a természet-
ismeret, honismeret, magyar irodalom, rajz, ének,
életvitel és testnevelés tantárgyak alkalmas fejeze-
teinek tapasztalatokra épülő elsajátítására. 

volság ellenére a két város között számtalan a ha-
sonlóság. Győrhöz hasonlóan Wu han is jelentős
történelmi múlttal rendelkezik, nagyon erős a spor -
tokban, és a kulturális élete is kiemelkedő. Mindeze-
ken túl az oktatásra és a képzésre is nagy hangsúlyt
fektetnek, vagyis számos olyan kapcsolódási pont
van, amelyek mentén a két város együtt tud mű-
ködni. A wuhani önkormányzat képviselői az emlí-
tett témákban tapasztalatcserén vettek részt a pol-
gármesteri hivatal tisztségviselőivel a városházán,
amelyen szó esett egy esetleges cserekapcsolatról
is. A jövőben a két város művészeti iskolái közötti di-
ákcserék valósulhatnak meg.
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Az adózók több mint fele
elégedett az adóhatóság
működésével, értékelik az
elmúlt években tett erőfe-
szítéseket, de vannak még
fejlesztendő területek – so-
rolta egy közelmúltban ké-
szült felmérés eredményeit
dr. Réczei Géza, a PWC Ma-
gyarország tanácsadó cég
igazgatója lapunknak adott
interjújában a megyei ke-
reskedelmi és iparkamará-
ban tartott fórum után. A
szakember megjegyezte:
„az adóhatóság egy hosszú
útnak még nem ért a vé-
gére, de jó irányban halad.”

Mit mutat a felmérésük, mi a
véleménye az adózóknak az
adóhatóságról?

Mindenki azt gondolja, hogy
az adóhatóság működését nega-
tívan értékelik az adózók. A PWC
Magyarország Kft. a közelmúlt-
ban 50 kérdésből álló felmérést
készített, a közel 600 válaszból ki-
derült, a legtöbben elégedettek
az adóhatóság működésével, ér-
tékelik az elmúlt években tett erő-
feszítéseket például az elektroni-
kus szolgáltatások területén.
Ugyanakkor a felmérés rámuta-
tott azokra a területekre is, ami-
ken javítani kell. Adórendszerünk
folyamatosan és gyorsan változik,
erre szinte képtelenség felké-
szülni. Ezt a revizorok tevékenysé-
gén lehet a legjobban észrevenni,
nekik naprakészen, pontosabban
„múltrakészen” kellene tudniuk a
szabályok alkalmazását. Ezen túl
iparág-specifikussá kell tenni az
adóhatóság működését, hiszen
nem lehet ugyanazon a szemüve-
gen keresztül ellenőrizni a banki

Amikor a revizor kopogtat
szektorban, a szolgáltatás vagy a
gyártás területén működőket. 

Hogyan lehet felkészülni
egy adóellenőrzésre?

A legfontosabb, hogy az adott
adónemekben, amikről számot
kell adnom, felkészült legyek, a
szabályokat teljesen ismerjem,
valamint tisztában kell lennem a
jogaimmal és a kötelezettségeim-
mel. Hogy mindent határidőben,
megfelelően teljesítsek, egy ta-
pasztalt könyvelőt célszerű alkal-
maznom. Az adóhatóság sok
esetben a könyvelés átvizsgálá-
sával kezdi az ellenőrzést, ha
abban talál hibát, már nem is
megy tovább. Ha eljön a revízió,
működjünk együtt a hatóság em-
bereivel, maradjunk a törvényes-
ség talaján: csak olyat állítsunk,
amit bizonyítani tudunk, és ami a
valóságban is megtörtént, az
adóhatóság ugyanis azt is keresi,
hogy a valóságban hogy történt
az ügylet.

Mit kell tenni, mikor ko-
pogtatnak a revizorok?

Meg kell érdeklődni, hogy mi
a vizsgálati programjuk, ponto-
san mit keresnek, és mennyi
ideig tart az ellenőrzés, hiszen a
cégnek a revízió idejére egy mun-
kaerőt ki kell vonnia, aki kisegíti a
hatóságot. Fontos a folyamatos
kommunikáció. So kan nem tud-
ják, de nyilatkozattételi joggal bár-
mikor lehet élni. Ha úgy látom,
hogy az ellenőrzés során valamit
rosszul csinálnak, akkor azonnal
jelezhetem. Ezek a nyilatkozatok
az eljárás részét képezik. Mielőtt
lezárják a jegyzőkönyvet, kezde-
ményezzünk szakmai konzultá-
ciót, nehogy bekerüljön egy
hibás gondolat, amit utána eset-
leg forintosítanak. Ha már meg-
van a jegyzőkönyv, még 15 na-
punk van, hogy teljes körű észre-
vételt tegyünk. Ebben szerepel-

jen, hogy milyen eljárási szabá-
lyokban nem volt komfortos az
adóhatóság, és melyik adónemet
értelmezte rosszul. Ez abban
segít a felettes szervnek, hogy ha-
marabb megtalálják a pontokat,
ami miatt esetleg vissza kellene
utalni az adóhatóságot az ellenőr-
zés újbóli lefolytatásához.

Milyen tipikus hibákat kö-
vetnek el a vállalkozások?

A már említett problémák
mind tipikusak, de még ezeken
felül nagyon gyakori, hogy a
cégek nem megfelelően doku-
mentálnak. Ha kötöttem egy
szerződést, azt időről időre felül
kell vizsgálnom. Például ha meg-
állapodok valakivel parkoló építé-
séről, de közben felmerülnek járu-
lékos munkák, szerződés-kiegé-
szítést kell írni, mert ha jön az el-
lenőr, jogosan kérdezheti tőlem,
miért fogadtam be olyan mun-
kákról szóló számlákat, amik az
alapszerződésben nincsenek
benne.

Meg kell említenünk a veszte-
séges vállalkozásokat is. Magyar-
országon sok olyan cég van, ami
elkezdi a működését, vesztesé-
get halmoz fel, a vezető megszün-
teti a céget, az eszközöket átteszi
egy másik vállalkozásba és így ját-
szik tovább. A veszteség kiválóan
alkalmas arra, hogy az adóalapot
eltüntesse, hogy ne kelljen adót fi-
zetni. Ma már az ilyen vállalkozá-
soknak igazolniuk kell, hogy min-
dent megtettek a veszteség elhá-
rítása érdekében. Ha ennek nin-
csenek meg az indokai, az adóha-
tóság joggal gondolhatja, hogy itt
a nyereség kiütése, egyszerű fik-
tív üzlet történt. Az ilyen vállalko-
zások, ha következő céget akar-
nak alapítani, az adóregisztrációs
eljárásnál nem kapnak adószá-
mot, vagy egy évig fokozottan fi-
gyelni fogja őket az adóhatóság.
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A kutyák viselkedése mindig a gaz-
dák magatartásától függ. Ha a
négylábú agresszív vagy harapni
akar, az a tulajdonosa felelőssége –
mondta lapunknak Tolnay József, a
győri Arrabona Sport és Hobbiku-
tyások & Hunnia Német Juhászku-
tya Egyesület elnöke a közelmúlt-
ban történt kutyatámadások kap-
csán. A szakember a győri kutyá-
sokról is beszélt.

Szórólapkihordóra támadt egy stafford -
shire terrier még június 6-án Felpécen. A
nőt a sikoltozásra felfigyelő, a kutyára szer-
számokkal támadó szomszé-
dok szabadították ki az állat
harapásából. Másfél héttel
később Hegyeshalomban
egy lánccal megkötött kutya
támadott meg egy hétéves
kislányt. A gyerek a gazdák fi-
gyelmeztetése ellenére ment
közel az állathoz.

Tolnay József szerint a ku-
tyák viselkedése mindig a
gazdák magatartásától függ, ők felelősek
a négylábú tetteiért, hiszen az ilyen szél-
sőséges viselkedés, például az agresszió
vagy a túlzott félelem is visszaszorítható
lenne.

A szakember úgy véli, nem mindegy,
hogy a kutyát szerető emberek milyen faj-
tájú, idegtípusú társat választanak. Ha
egy engedékeny ember határozott vezetőt
igénylő kutyát tart, a négylábú átveheti a
falkavezér szerepet, és nem fogad szót a
gazdája utasításainak. Ám megfelelő ne-
veléssel a karakán kutyák is engedel-

1. Belváros
a.) A Rába folyó jobb parti árterülete az ártéri korcsolyapá-

lyától a Béke hídig (E5-ös út hídja), valamint a Béke híd-
tól a vasúti hídig.

b.) Duna jobb partján a Széchenyi hídtól az Iparcsatornáig
terjedő szakasz.

2. Nádorváros
a.) A belvárosi Rába-parti terület folytatása a Szérűskert

út vonaláig.
b.) Szigethy A. út–Bartók B. út–Verseny u. és Herman O. u.

által határolt MATÁV-játszótér (4291/16 hrsz.) zárt ku-
tyafuttató.

3. Gyárváros
a.) Az Iparcsatorna szegélyterülete, az állatkert és a Pus-

kás Tivadar út iparcsatornai vége között.
b.) A Stadion út keleti oldalának házai, a Kiskúti út, a vidám-

park, a műjégpálya és a Nagysándor József út által ha-
tárolt füves terület, kivéve az aszfaltos sportpálya és ját-
szótér területe.

c.) A Nagysándor József u. és a Vágóhíd u. közötti szakasz
(hőtávvezeték alatt).

4. Marcalváros
a.) Az eddig be nem épített déli földterület a 83-as út és a

Régi Pápai út által határolt földrészlet a gépkocsiparko-
lóig.

b.) Szentlélek tér és a nádorvárosi köztemető nyugati oldal-
temető kerítés melletti füves terület.

c.) Ikva u. vége a temetővel szemben. Zárt kutyafuttató.
d.) Pápai út melletti zárt kutyafuttató.
5. Révfalu
a.) A Duna Lapos-érnek a Duna és a szivattyúház közti sza-

kaszától a nagyfeszültségi vezetékig húzódó árterület.
b.) A Dózsa rakparti töltés a Duna közötti árterület a BM-

csónakháztól a pataházi csatornáig.
6. Sziget–Újváros
a.) A Rábca folyó jobb parti töltésével párhuzamosan futó,

a töltés rézsűjének a folyó felé eső alsó szélétől 12 m
szélességben húzódó terület a pinnyédi hídtól az Achim
András utca vonaláig.

b.) A Rábca folyó mindkét partja a pinnyédi hídtól a torko-
latig.

7. Adyváros
a.) A Bán Aladár úti transzformátorháztól a Bán Aladár út

és a hőtávvezeték által határolt terület a Tó vendéglő
melletti autóbusz-decentrumig (kivéve a játszótér, a cö-
löpvár és a szánkozódomb területe).

b.) Földes Gábor u. és a Szigethy Attila út között (kereske-
delmi iskola mellett) zárt kutyafuttató (4778/115 hrsz).

c.) 4778/182 hrsz-on kialakított, Kassák L. utcai zárt ku-
tyafuttató.

d.) 4718/1 hrsz-ú számú területen lévő, Szabolcska u.–
Török István u. közötti területen lévő zárt kutyafuttató.

8. Szabadhegy
a.) Rózsák terén zárt kutyafuttató (1156 hrsz)
b.) Zöld u. 1/a mögött 279/92 hrsz.-ú területen zárt kutya-

futtató.
c.) Szőnyi M. u.–Zöld utcai csapadékvíz-elvezető árok kö-

zötti, a III. számú tározótó melletti területen lévő kutya-
futtató.

d.) Az új köztemető ÉNY-i kerítése és a 1938 hrsz-ú út kö-
zötti kb. 140 m hosszú, kb. 3.000 m2 nagyságú terület,
az 1940/3 hrsz-ú ingatlanból (Szabadi u. új köztemető
felőli vége–Szabó Béla u.–Betontelep–új köztemető ke-
rítése által határolt terület).

A gazda felelőssége, 
hogyan viselkedik a kutya

messé, fegyelmezetté válhatnak – mondja
Tolnay József. Kifejtette: legfontosabb a
fokozatosság és a következetesség. Elő-
ször a kutyának közömbössé kell válnia a
környezetére, nem szabad, hogy felzaklas-
sák a mellette történő hétköznapi esemé-
nyek, mint például az autók zaja, a tömeg,
másik állatok. Ez türelmes oktatással, ta-
nulással elérhető. Ezután nyugodtabban
tudja elsajátítani, hogy az egyes parancs-
szavakra mit várnak tőle az emberek. A
szakember szerint a legfontosabb a „hoz-
zám” parancs, hogy az eb a séta alatt visz-
szatérjen a gazdához.

Tolnay József hangsúlyozta, a fegyel-
mezés mellett ne feledkezzünk el a kutya
mozgásigényéről sem. „Az nem megol-
dás, ha mindössze tíz percre levisszük a

kutyát a ház elé. Nekik ugyanúgy szüksé-
gük van tréningre, mint a gazdáknak” –
mondja a szakember. Megjegyezte, Győr-
ben elég elkerített kutyafuttató áll a lab-
dázni, játszani szerető kedvencek és tulaj-
donosaik rendelkezésére.

Tolnay József szomorúan jegyezte
meg, hiába gondolkodnak felelősebben a
gazdák térségünkben, mint az ország ke-
leti felében, még messze le vagyunk ma-
radva Ausztriától. „Az emberek fejében
kellene rendet tenni” – mondta a kutyais-
kola-elnök.

Kutyafuttatásra
kijelölt területek

Az nem megoldás, ha
tíz percre levisszük 
a kutyát a ház elé
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„Az utóbbi időben nagyon sok
rémhír, téves információ látott
napvilágot a nyugdíjbiztosítás-
sal kapcsolatban” – hangzott el
a közelmúltban egy fórumon a
győri városházán. A fals hírekre
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (EMMI) főosztály-
vezetője reagált.

Az egyik „álhír” szerint a jövőben a
100 ezer forint feletti nyugdíjakat le-
csökkentenék mintegy 20 százalék-
kal, ebből pedig képeznek egy alapot,
ami fedezetet nyújtana az alapnyugdíj
kifizetésére. Hulák Zsuzsanna ezt a
tervet cáfolta, elmondása szerint az
alapnyugdíjat nem vezetik be a közel-
jövőben, maradnak a felosztó-kirovó,
azaz a generációk közötti megállapo-
dásra épülő rendszernél. Leszögezte,
ez nem arról szól, hogy a nyugdíjasok
eltartottak, hiszen ez in-
kább egy szerződés.

Egy másik „rémhír”
azzal riogatta az időse-
ket, hogy megadóztat-
ják a nyugdíjakat, illetve
aki jövőre megy nyug-
díjba, annak kevesebb
lesz az ellátási összege, mint idén
lenne. „Erre a híresztelésre az adott
alapot, hogy a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvényben 15
évvel ezelőtt elhelyezték azt a sza-
bályt, hogy 2013-tól – amikor a nyug-
díjpénztárak elkezdenek járadékot
szolgáltatni – a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerben olyan változás
következik be, hogy bruttó kereset
alapján bruttó összegben kellene
megállapítani a nyugdíjakat” – ma-
gyarázta a főosztályvezető.

Ehhez a szabályhoz a törvény hoz-
zárendelt két új, a jelenlegihez képest
szűkmarkú mértékskálát. „Arra tet-
tünk javaslatot, hogy ezt a szabályt
helyezzék hatályon kívül, továbbra is
ugyanúgy állapítsuk meg a nyugdíjak
összegét, mint eddig, és ugyanazzal
a mértékskálával” – mondta, és foly-

Rémhírek és cáfolatok
a nyugdíjról

tatta a harmadik téves információval,
miszerint akinek nincs gyereke, az
lehet, hogy nyugdíjat sem fog kapni.
Erről elmondta, hogy csak egy tanul-
mányban írták ezt kutatók, amely a le-
hetséges megoldásokat vázolta,
hogy miként lehetne ösztönözni,
hogy több gyermek szülessen azok-
ban a családokban, ahol a gyermek
felnevelésének tárgyi, szellemi és ér-
zelmi feltételei adottak.

A tájékoztató részeként dr. Molnár
Ágnes, az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóság nyugdíjügyekkel
foglalkozó osztályvezetője néhány
olyan változást ismertetett, melyek ja-
nuártól megvalósultak, és azt a célt
szolgálták elsősorban, hogy a nyug-
díjbiztosítási alapból finanszírozott el-
látásoknak hosszú távon biztosított le-
gyen a fedezete.

Elmondta, azért szűnt meg a kor-
határ előtti nyugdíj, mert a nyugdíjbiz-
tosítási alap forrása kizárólag a ke-
reső tevékenységet folytatók, a bizto-

sítottak járulékbefizetései, ezért cél-
szerű az ebből történő kifizetéseket
olyan keretek közé szorítani, hogy a
fenntarthatóság ne legyen veszély-
ben. A nyugdíjbiztosítási alapból az
öregségi nyugdíjakat finanszírozzák,
illetve a hozzátartozói ellátásokat. A
rokkantsági és baleseti rokkantsági
nyugdíjak helyett új ellátórendszert
vezettek be: a megváltozott munkaké-
pességű személyek egészségbiztosí-
tási ellátást igényelhetnek, és nem re-
habilitációs vagy nyugellátást. Az új
rendszer azzal jellemezhető legin-
kább, hogy nem a munkaképesség
csökkenésének százalékos mértékét
vizsgálják kizárólag, hanem egy
komplex minősítést vezettek be.
Részben az egészségi állapotot, rész-
ben a foglalkozási rehabilitáció esé-
lyeit vizsgálják.

Most nem vezetik be
az alapnyugdíjat

KÖZÜGY HIRDETÉS
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Ha otthon van, ki tud bújni a szerepéből?
Úgy értem, a családi kasszát tekintve is ön
a pénzügyi igazgató?

Ha valaki ilyen intenzíven foglalkozik valamivel,
mint ahogy azt mi tesszük, akkor nagyon nehezen
tudja kikapcsolni az agyát, hagyja hátra a megol-
dandó feladatait. Ettől függetlenül otthon a felesé-
gem a pénzügyi igazgató, de ez rendben is van így.

A család is szeret egyébként utazni vagy
csak ön, hiszen Győr előtt Brazíliában és az
Egyesült Államokban is dolgozott? Vagy ez
kicsit olyan, mint a katonaság: ahova a cég
küldi, ott teljesít szolgálatot?

Az ma már természetes, hogy egy autógyártónál
a menedzsment nemzetközi környezetben végzi a
munkáját. Különösen most, hogy bizonyos piacok
ilyen dinamikusan fejlődnek. A felső vezetés tevé-
kenységének alapvető eleme az ingázás az orszá-
gok között. Ugyanakkor egy-egy hosszabb kikülde-
téskor a végső döntést természetesen maga a me-
nedzser hozza meg, azaz ez azért más világ, mint a
katonaság, ahol nem lehet ellentmondani a pa-
rancsnak. Egyébként a családom is szívesen utazik,
szívesen ismerünk meg új országokat, embereket,
kultúrákat, hiszen az ember ebből csak tanulhat.
Amik vagyunk, amit tudunk, azt valahol tanultuk, és
egy külföldi munkavégzés alkalmával sokkal több
lehetőség van arra, hogy új dolgokkal találkozzunk. 

Úgy hírlik, június végén hét év után itt
hagyja a Rába partját. Elődjéhez, Heinrich
Frankéhoz hasonlóan most visszatér az in-
golstadti bázisra, vagy újabb állomáshelyre
szólítják, talán épp a cég fejlődési terveiben
újabban szereplő Mexikóba vagy Kínába?

Ez mind valóban nagyszerű kihívás lenne, de én
most szeretném egy kicsit a családomnak szen-
telni az időmet, és aztán majd meglátjuk, hogy
merre tovább.

Hogyan tekint vissza egyébként az itt töl-
tött közel hét évre? Mit emelne ki itteni tevé-
kenységéből? Ha voltak ilyenek, akkor
kérem, világítson rá a nehézségekre is egy
kicsit, hiszen a sajtómegjelenéseket vissza-
nézve csak mindig sikeresebb üzleti évek-
ről, növekvő gyártási darabszámokról és
egyre több munkahelyről olvashatunk, mi-
közben tudjuk, az éremnek azért mindig van
egy árnyaltabb oldala is.

El kell, hogy mondjam, hogy ez a hét év volt
életem legizgalmasabb, legintenzívebb és legszebb
időszaka. Remek dolog látni azt, hogy az ember
energiát fektet valamibe, és az meg is hozza az ered-
ményét. Öt évvel ezelőtt az új járműgyár még csak
álom volt, és az, hogy most átélhetjük ennek az el-

„Szükség van nagyszerű 
zseniális elmékre, de tud
kinek hol van a helye”

Júliusban meg fogják
tudni, hogy Győrt vagy
Gönyűt választottuk-e 
a beszállítói park
helyszínének

Ha sráckoromban nem volt benzin-
szagú a kezem, akkor nem is érez-
tem jól magam – világít rá dr. Johan-
nes Roscheck arra, hogy pályavá-
lasztását sokkal inkább személyes
ambíciói határozták meg, mintsem
a véletlen. Az Audi Hungaria 48 éves
pénzügyi igazgatója Ausztriában,
egy stájerországi kisvárosban szüle-
tett. „Már kisgyermekként lenyűgö-
zött a technika, sokáig pilóta vagy re-
pülőgép-technikus szerettem volna
lenni.” Így a középiskola után első el-
gondolása szerint ezen a területen
bontogatta volna szárnyait Mün-
chenben, végül mégis úgy döntött, a
földön marad, és Grazban, a későb-
biekben több alternatívát kínáló gé-
pészmérnök szakon folytatja tanul-
mányait. „16 évesen megszereztem
a jogosítványt, ezután kipróbáltam
az összes, sebesség nyújtotta lehe-
tőséget, és motorokkal kísérletez-
tem.” A műszaki egyetem után az
egyik legjobb, járműtechnikával fog-
lalkozó osztrák céghez, a Steyrhez
került, ahol futómű-technológiával
foglalkozott, de egyre inkább lenyű-
gözte a közgazdaságtan is, amelyből
1994-ben doktori címet szerzett. Ez-
után került Németországba. „Mindig
megvolt az indíttatásom ahhoz,
hogy kiszabaduljak a világba, és sze-
rettem volna nemzetközi környezet-
ben dolgozni. Ehhez akkor a legjobb
lehetőséget a német autóipar kí-
nálta.” A nemzetközi feladatok aztán
valóban meg is találták, dolgozott
Brazíliában, az Egyesült Államokban,
de volt az Audi AG igazgatótanácsi el-
nökének titkárságvezetője is. 2006-
tól irányítja a győri gyár pénzügyeit,
és hozzá tartoznak a controlling, a
beszerzés, az IT-management és a
vám területei is. „A szabadidő elég
drága dolog ebben az iparágban”,
ezért azt Venezuelából származó fe-
leségével és két lányával tölti. „Na-
gyon szerencsésnek érzem ma gam,
hogy van két egészséges gyer-
mekem, és bárhol is járjak a világban,
megnyugtat, hogy velük és az édes-
anyjukkal minden rendben van.”
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rizni. Ha bizonyítottunk, akkor lehet továbbfejlődni,
de ezek még csak távlatok, most még be kell fejez-
nünk a korábbi álmunk megvalósítását. 

A várossal és az egyetemmel kötött stra-
tégiai szövetségük mindenesetre arra
enged következtetni, hogy az Audi Hungaria
vezetői hosszú távon gondolkodnak. Ha már
itt tartunk, hogy áll most a beszállítói park
helyszínválasztásának az ügye?

A döntés érettségi fokára gondolva kijelenthe-
tem, hogy júliusban meg fogják tudni, hogy Győrt
vagy Gönyűt választottuk-e. Szerettünk volna előbb
döntést hozni, de most úgy állunk, hogy még egy
kis időre szükségünk van. 

Idén év elején megkapták Az év befekte-
tője-díjat, de nyugodtan megkaphatnák Az
év mecénása-díjat is, ha lenne ilyen a város-
ban, hiszen nemcsak munkahelyeket terem-
tenek és jelentős iparűzési adót fizetnek,
hanem támogatják a kultúrát, a sportot.
Személy szerint is szereti a kézilabdát és a
balettet, vagy a társadalmi felelősségválla-
lás is szigorú, gazdaságilag alátámasztott
érvek alapján működik?

Azon dolgozunk, hogy a vállalat ne csak cégként
eresszen gyökeret egy adott városban, hanem a tár-
sadalomban is töltsön be fontos és szükséges sze-
repet. Ez mindig egy adok-kapok viszony, ha fogal-
mazhatok így, hiszen mi megpróbálunk egyesüle-
teknek, szövetségeknek, csoportoknak valamilyen
módon támogatást adni, hogy pénzügyileg a hely-
zetük stabilabb legyen, és támogassa őket a fejlő-
désükben, ugyanakkor elvárásokat is támasztunk.
Alaposan megnézzük, hogy hova tesszük a pénzün-
ket, kik azok, akiket támogatunk, hiszen nagyon fon-
tos, hogy azok, akik mellé odaállunk, hasonlóan
gondolkodjanak, mint mi, nekik is fontosak legye-
nek azok az értékek, amelyek nekünk, hiszen csak
így működhetünk együtt. Ha a Győri Balettra vagy
a kézilabdás lányokra gondolok, akkor azt kell,
mondjam, hogy jó csapatok mellett döntöttünk, hi-
szen mindkét együttes világklasszis a maga nemé-
ben. Annyit hadd jegyezzek meg, hogy a női kézilab-
dázóknak nagyon nagy rajongója vagyok, nem is na-
gyon tudok ülve maradni egy-egy meccsen, legszí-
vesebben én is ott lennék a küzdőtéren. 

A kézilabdában akkor jó a teljesítmény,
ha megvalósul a csapatjáték. Ön milyen já-
tékosnak tartja magát az Audi pályáján?

Jó a párhuzam: a kézilabdázó lányok csapatjátéka
és az, amit mi nap mint nap itt véghez viszünk, abszo-
lút összehasonlítható. Lehet, hogy minden játékos na-
gyon tehetséges külön-külön, de a csapat együtt
mégsem sikeres. Nem csak a kézilabdában, nálunk is
szükség van nagyszerű játékosokra, zseniális elmékre,
de tudni kell, hogy kinek hol van a helye a rendszerben,
és az összteljesítmény az, ami igazán számít.

játékosokra,
ni kell, hogy

készültét, olyan, mintha együtt lenne a karácsony
és a húsvét. A pénzügyi világ valahogy úgy működik,
hogy amikor egy sajtókonferencián beszélgetünk
vagy elkészítjük az éves jelentésünket, akkor egy bi-
zonyos állapotot jelenítünk meg, mint egy fényké-
pet. Emögött azonban nagyon sok munka, számí-
tás, rengeteg lépés és újragondolás van.  Meg kell,
említsem a munkatársainkat is, akik nélkül nem tud-
nánk mindig jobb és jobb képet mutatni magunkról,
és akiknek a száma már meghaladta a nyolcezret.
Ami a leginkább kihívást és nehézséget jelentett ez
alatt a hét év alatt számomra, az a válság első évei-
nek időszaka volt. Büszke vagyok rá, hogy a vállalat
munkatársai közül senkit nem kellett elbocsáta-
nunk, annak ellenére, hogy csökkentek a termelési
darabszámaink. Nagyon sokat gondolkodtunk
azon, hogy milyen módon tarthatjuk meg a dolgo-
zóinkat, végül más utat választottunk, mint az ipar
szereplői általában, és ez meg is hozta a gyümöl-
csét. Ennek a stratégiának köszönhető, hogy ami-
kor a megrendelések ismét növekedni kezdtek,

gyorsan tudtunk reagálni, és rugalmasan növelni
tudtuk a kibocsátásainkat.

Hogy látja a győri gyár, illetve gyárak jö-
vőjét, hova, meddig lehet még fejlődni? Kér-
dezem ezt azért is, mert az Audi székhelyé-
nek helyet adó Ingolstadt méretét tekintve
Győrhöz hasonlít, és ha jól tudom, az ottani
munkatársaik száma meghaladja a 30 ezret.

Igazából nincsenek határai a bővítésnek. A jár -
mű gyárat tudatosan úgy terveztük meg, hogy le-
gyen bővítési lehetősége. A jelenlegi helyzet az,
hogy a világ legnagyobb motorgyárával rendelke-
zünk, és nyugodtan mondhatom, világklasszisok va-
gyunk ezen a területen. A hamarosan elkészülő
járműgyár pedig a komplexitását tekintve összeha-
sonlítható bármelyik másik gyárral a világon, de
ezen a területen még sokat kell bizonyítanunk, nagy-
ságrendekkel magasabb szintre akarunk ugyanis el-
jutni, mint ahol most vagyunk. Persze ehhez bizo-
nyítanunk kell a konszern vezetői felé is, hogy képe-
sek vagyunk rá – ezt nem egyszer fogják leellenő-

Interjú dr. Johannes Roscheckkel,
az Audi Hungaria Motor Kft.
pénzügyi igazgatójával
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Gasztonyi László és családja
Szent László királyt ábrázoló
szoborral ajándékozza meg a
várost. Lebó Ferenc bronzba
öntött alkotását László-napon,
június 27-én negyed hatkor
avatják fel a Káptalandombon.
Gasztonyi Lászlót, a Vill-Korr
Hungária Kft. ügyvezetőjét a
nem mindennapi adományról
kérdeztük.  

Családja a város egyik legna-
gyobb mecénása, jelentős ösz-
szegekkel támogatják többek
között a kultúrát, az egészség-
ügyet, az oktatást. Miért dön-
töttek úgy, hogy ezúttal szobrot
adományoznak Győrnek?

Tősgyökeres győriként, lokálpat -
rió taként nagyon szeretem ezt a vá-
rost. Szeretek itt élni, örülök, hogy fo-
lyamatosan épül, szépül, de komoly
hiányosságának érzem, hogy az ut-
cáin, terein kevés a szobor, az igé-
nyes köztéri képzőművészeti alkotás.
Korábban a Széchenyi téri Jedlik–
Czuczor szobor elkészítéséhez járul-
tunk hozzá, és több helyszín díszkivi-
lágítását, megvilágítását készítettük
el ajándékként.  

Miért Szent Lászlóra esett a
választásuk?

Szent László a város védőszentje.
A szent király ereklyéjének tisztelete

Szent László-szobor 
a Gasztonyi családtól 

az 1763-as földrengés után terjedt el,
a legenda szerint a hívek hozzá fo-
hászkodtak, hogy a veszedelemtől
mentse meg Győrt. Nem is érte sú-
lyosabb kár a várost, ezért 1763. jú-
nius 27-én Zichy Ferenc püspök hála-
adó ünnepséget rendezett, majd el-
rendelte, hogy minden évben hordoz-
zák körül az ereklyét a belvárosban.
Szent László-dombormű már van, de
hozzá méltó szobor nincs. Egy csa-
ládi vonatkozást is hadd említsek
meg, ötvenedik születésnapomra
édesanyámtól éppen egy Szent
László-rézkarcot kaptam ajándékba.
Ő védi, óvja a családunkat, a vállalko-
zásunkat. 

Lebó Ferenc szobrászmű-
vészt bízta meg a munkával… 

Lebó Ferenc győri alkotó, régi ba-
rátom, adott volt, hogy őt kérjem
meg. A két és fél méteres szobor két
méter magas talapzaton áll, bronzból
készült. A király egyik kezében bárd,
a másik kezében egy templom van,
amely arra utal, hogy Szent István
útját követve védi a hazát. A lovagki-
rályhoz méltó a szobor.

Méltó lesz a szobor felava-
tása is.

Nagy öröm számunkra, hogy ezen
a napon Szent László hermája mel-
lett a Szent Jobb is Győrben időzik. A
szobrot a szentmise és a körmenet
előtt Borkai Zsolt polgármester és
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes avatja, dr. Pápai Lajos megyés
püspök szenteli fel. 

szerző: gy. p.

Hazánk 45. és városunk 3. Lions
klubja alakult meg Patronus Lions
Klub néven. A 24 fővel létrejött klub
dinamikus, fiatalos lendülettel kezdi
meg tevékenységét. Céljai közt sze-
repel – a nemes Lions-célok mellett
– segíteni a látáskorlátozott fiatalo-
kat, az árvákat, a mozgássérülteket,
a támogatásra szoruló tehetséges
fiatalokat Győrben.

A Győr Arrabona LC alapító klub-
hoz hasonlóan részesei kívánnak
lenni a Kantharosz jótékonysági
bor árverést szervezők csapatának,
valamint csatlakozni szeretnének a

Újabb Lions klub
alakult Győrben

két győri Lions klub rendezvényei-
hez, céljaik megvalósításához.

A Patronus Lions Klub elnöke
Fehér Gábor lett, alelnöke pedig
Hanczné Mező Edina.

A Lionok a világ legnagyobb ön-
kéntes, jótékonysági szervezete.

Az Első Győri Lions Club 20
évvel ezelőtt alakult, és alapító
klubja a második, a Győr-Arrabona
Lions Klubnak, amely ma már 10
éves. Mindkét győri klub kiemel-
kedő sikereket és eredményeket
tudhat magáénak. 

2012-ben Az év klubja elisme-
rést kapott a Győr Arrabona LC, az
új Lions klub alapítója.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Egy olyan objektummal gazdagodott
a Széchenyi István Egyetem, amely
által nemcsak a hagyományos mé -
dia fogyasztás válik lehetővé, hanem
azokat a XXI. századi technológiákat
is használhatják a diákok, illetve a ré-
gióban élők, melyek ma már elenged-
hetetlenek” – mondta el dr. Rechni -
tzer János rektorhelyettes a több
mint 900 millió forintból megvalósuló
„Szimbiózisban a régiónkkal" című
európai uniós projekt egyik fejlesztési
elemének átadóján.

A közelmúltban megépült új Inno-
Share épületben helyet kapó Egye-
temi Könyvtár a beruházás részeként
új funkcióval, egy az országban egye-
dülálló Média Kutatótérrel bővült. A
kutatótérben 6 hangszigetelt média-
box található multimédiás eszközök-
kel felszerelve, illetve 15 egyéni kuta-
tószoba. Figula Anikó, az Egyetemi
Könyvtár igazgatója felhívta a figyel-
met arra, hogy a könyvtár nyilvános,
szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

A projekt által kialakítottak egy
egyetemi inkubátorközpontot is,
amelyről dr. Dőry Tibor, a Széchenyi

Az egyetem új
fejlesztését mindenki
használhatja  

István Egyetem Tudásmenedzsment
Központ igazgatója elmondta, a konk-
rét üzleti koncepcióval rendelkező
hallgatók, kutatók piacra lépését,
saját vállalkozás elindítását támogat-
ják. Őket ösztönözve dinamikusan fej-
lődő vállalkozásokat is szeretnének
befogadni, akik példát adnak a hallga-
tók számára. Az első betelepülők
megvannak, két társaság már beköl-
tözött az új épületbe – tette hozzá.

A projektben még folyamatban
lévő fejlesztések a közeljövőben lehe-
tővé teszik a gasztroenterológia és a
nőgyógyászati vizsgáló- és kutató-
technológia fejlesztését, és a képfel-
dolgozás matematikai háttérkapaci-
tásainak megteremtését. Kialakíta-
nak egy oktató- és kutatólabort a
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális
Intézetben (PLESZI), illetve nagy sáv-
szélességű adatkapcsolatot hoznak
létre az egyetem és a PLESZI között.

A projekt által az Audi Hungaria
Belső Égésű Motorok Tanszék is gaz-
dagodik: új berendezésekkel bővül,
például egy tribométer-laboratórium-
mal, illetve az egyetem további labor-
jaiba a járműipari mechatronikai rész-
egységek, alkatrészek vizsgálatához
szükséges eszközparkot vásárolnak. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Több száz fős sereg hív idő-
utazásra mindenkit ezen a
hétvégén az Aranypartra és
a belvárosba: Szent László
lovagkirályunk ünnepén
megelevenedik a középkori
hangulat, izgalmas progra-
mokban lesz része a kiláto-
gatóknak. Szerdán szakrá-
lis programokat rendeznek,
Szent László hermája mel-
lett a Szent Jobbot is körbe-
viszik Győrben.

Lovasok és gyalogosok indulnak
a belvárosba péntek délután 17
órakor, hogy hírét vigyék: két
napig korhű kosztümökbe bújta-
tott lovagok, nomádok és apró-
dok lepik el az Aranypartot.
Szombaton közel háromszáz fős
sereg vonul végig a belvárosi ut-
cákon 11 és 15 órakor, amely lo-
vasokból, gyalogosokból áll majd,
de jön velük a király udvarnépe, il-
letve zászlóforgatók és hagyo -
mány őrző lovagrendek is, és csá-
bítják magukkal az érdeklődőket
a Duna-partra, ahol a lovagok és
nomádok tábort vernek. A tábo-
rokban megelevenednek a haj-
dani királyi város hétköznapi pilla-
natai és ünnepi eseményei, kéz-
művesek, mesterségek bemuta-
tói, koncertek és játszóházak vár-
nak kicsiket és nagyokat.

Tóth Szilárd szervező elmond -
ta, 17 órától kezdődnek a párvia-
dalok különböző fegyverekkel,
például bottal, karddal, buzo-
gánnyal, és hagyományőrző cso-

Szent László-napi programok
16 óra Díszközgyűlés az Esterházy-palotában, ünnepi köszöntőt mond és a Szent László Érem

díjakat átadja Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere.
17  óra A Szent László-dombormű megkoszorúzása a Káptalandombon.
17.15 óra Szent László király szobrának felavatása a Káptalandombon.
18 óra Püspöki szentmise, körmenet: győri bazilika, Káptalandomb, belvárosi utcák. 
20.30 óra Ünnepi hangverseny a bazilikában.

Középkori forgatag a hétvégén
portok is bemutatják tudásukat.
Nagyon látványos harcokat ígér
egészen estig, amikor is tűz-
zsonglőrök, tűznyelők és hastán-
cosok kezdik szórakoztatni az
egybegyűlteket, és nem utolsó
sorban a királyi párt. Szent Lász-
lót is megtestesítik ugyanis, a ma-
gyar lovagkirályok legfőbb esz-
ményképét. 21 órától a király és
serege megküzd a hazájába be-
tört nomád hun csapattal. A mű-
sorban számos kaszkadőrelem
kap helyet, igazi fegyverekkel és
páncélokkal törnek egymásnak a
seregek. Végül Szent László király
megbünteti a hazánkra törő no-
mádokat, majd a harci jelenet
után folytatódik a tábori élet.

Szombaton körülbelül száz
íjász is érkezik, akik a Püspöker-
dőben mérik össze tudásukat.

Vasárnap délelőtt gyermek-
programok várják a családokat: a
Zabszalma együttes 10 órai kon-
certje után egy zenés interaktív
bábelőadást nézhetnek meg a
gyerekek Ének Szent György vi-

tézről címmel. Az előadás után
játszhatnak a hétfejű sárkánnyal
is, fakarddal és pajzzsal felfegy-
verkezve.

14 órától folytatódnak a pár -
via dalok lovas kaszkadőrjelene-
tekkel, amikor vágtázó lovagok
csapnak össze, és kopjatörést,
valamint hagyományőrző csapa-
tok bemutatóit láthatják az érdek-
lődők egészen 20 óráig.

Az érdeklődők mindkét napon
kipróbálhatnak kalodákat, a gye-
rekek ingyen lovagolhatnak póni-
kon, kisállatokat és szelíd tevét is
simogathatnak.

27-én, szerdán, László-napon
a hagyományokhoz hűen díszköz-
gyűléssel tiszteleg a város a lo-
vagkirály előtt, ahol átadják a
Szent László-díjakat, valamint a
püspökség szentmisével és kör-

menettel ünnepli a magyar törté-
nelem nagy alakját. A körmenet-
kor két nemzeti ereklyénket, a
Győrben „lakó” Szent László-her-
mát, valamint idén a Szent Job-
bot is körbeviszik.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

A Városi Művészeti Múzeum és kiállítóhelyei
szombaton éjszaka gazdag programmal
várják közönségüket. Az érdeklődők hat
helyszínen harminchat különleges esemény
közül választhatnak, tárlatvezetéssel tekint-
hetik meg az összes időszaki és állandó kiál-
lítást. Lapunk Grászli Bernadett igazgatónőt
kérdezte a múzeumi éjszaka részleteiről.  

A Múzeumok éjszakáján különleges tárlatvezetése-
ken tekinthető meg a Goya-kiállítás, a résztvevők
számos újdonságot hallhatnak a spanyol mesterről
és műveiről. Francisco de Goya tárlatához kapcso-
lódva a városi múzeum igazi spanyol kalandra hív
mindenkit az Esterházy-palotába. Az események iz-
galmas, misztikus világba vezetnek, az előadások
nyomán életre kelnek Goya kísértetei, inkvizítorai,
boszorkái, torreádorai, s a művész szerelmi titkaiba
is bepillantást nyerhetnek a látogatók.

Az idei múzeumi ünnepnapon is számos kreatív
program várja a családokat, a gyerekek a torreádor-
képzőben, a felnőttek az ékszerkészítésben próbál-
hatják ki magukat. A zenei kínálat is gazdagnak ígér-
kezik, a spanyolos esthez méltóan szól majd a latin
zene, de nem csalódnak a népzene, a világzene,
vagy éppen a klasszikus muzsika hívei sem. Fellép
többek között az Arrabona Ensemble, a Samba De
La Noche, a Konga City, s bemutatkoznak a Snét-
berger Zenei Tehetségközpont diákjai. Az estén két
új időszaki kiállítás is nyílik, Pézman Andrea grafi-
kusművész a Váczy Péter Gyűjteményben, Malasits
Zsolt a Napóleon-házban mutatkozik be.

A várható nagy melegre tekintettel sikerre szá-
míthat a fagylaltos Gáby Méry is, aki jó szokása sze-
rint ezúttal is elkészíti a Múzeumok éjszakájának fa-
gyiját, állítólag egy Malaga-kompozíciót. A felnőtte-
ket az Esterházy-palota tetőteraszán berendezett
koktélbárban jéghideg sangria várja. Érdemes
tudni, hogy ezen az éjszakán a Városi Művészeti Mú-
zeum programjai, állandó és időszaki kiállításai
1200 forintos jeggyel látogathatóak, félárú kedvez-
mény diákoknak, nyugdíjasoknak és pedagógusok-
nak jár. Az Esterházy-palota délután öttől hajnal ket-
tőig, a többi kiállítóhely éjfélig tart nyitva.  

Spanyol
kalandra hív 
a múzeum

Azonnal érezhető hatás, sófürdő terápia. Gerincsérv, 
ízületi gyulladás, merev nyak, váll- és derékfájdalom, izomláz kezelése!

Ajándékutalványok kaphatóak! 

Hatalmas 
születésnapi AKCIÓ

az ÉdenSpa Lebegőfürdőben!
2012. június 24–30-ig 

30% kedvezmény 
minden gyógykezelés árából!

Nyitva: kedd-szombat 11:00–19:00 
Bejelentkezés: 06-96-310-786 • 9025  Győr, Fürdő tér 1. • info@edenspa.hu 
Látogasson el weboldalunkra: www.edenspa.hu
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SZÍNHÁZ INTERJÚ

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Győri Nemzeti Színház produk -
ció ja, a Jekyll és Hyde című musical
nyitja meg Szeged idei szabadtéri
játékait. Frank Wildhorn lebilincse-
lően izgalmas darabját Molnár
László állítja a Dóm tér méretes
színpadára, a főszerepeket a ren-
dező mellett Janza Kata és Tunyogi
Bernadett játssza, a monumentális
díszlet Kentaur munkája, a jelmeze-
ket Tordai Hajnal készítette. A fesz-
tivál július 6-án esedékes nyitó elő-
adása szabadtéri ősbemutató lesz,
a legendás musical hazai változatát
tíz évvel ezelőtt a fővárosban lát-
hatta először a közönség. A ren-
dező, valamint Jekyll és Hyde alakí-
tója akkor is Molnár László volt. Az
interjúkat az utolsó győri próba
előtt készítettük.    

Molnár László – Jekyll és Hyde

Mennyire hasonlít a most
bemutatás előtt álló darab
ahhoz, amit tíz évvel ezelőtt
rendezett?

Szinte teljesen új produkciót lát-
hat a közönség, leginkább a Kentaur
által tervezett díszlet változtatja meg
az előadást. Hat a darabra a Dóm tér
hatalmas mérete, nem egyszerű fel-
adat ekkora térben rendezni, átlátni
a dolgokat. Kentaur nagyon nagy se-
gítségemre volt, maximalisták va-
gyunk, egy nyelvet beszélünk. 

Főszereplőként milyen érzé-
sekkel játssza, énekli el újra a
musicalt?

Bevallom, ma fárasztóbb elját-
szani a kettős főszerepet, mint har-
mincöt évesen, hiszen ez a musical-
irodalom legnehezebb férfiszerepe.
Sok dal, sok rohangálás a színpa-
don. Kell a jó kondi, mert a rendezés
mellett sokat kivesz az emberből a
szerep. Egyébként úgy érzem, ösz-
szehasonlíthatatlanul jobbak va-
gyunk, mint annak idején. Mint a jó
bor, a színész is megérik, ahogy idő-
södik. Ma máshogy gondolkodunk
a szerepről, hiszen sok mindenen túl
vagyunk.  

Ön inkább Dr. Jekyll vagy Mr.
Hyde?

Jekyll és Hyde, avagy győri
teátristák a szegedi Dóm téren 

Reggel Jekyllként kelek fel, es-
tére, ahogy a színházi hatások érnek,
„behájdulok”. 

Janza Kata – Lucy 

Mit jelent önnek Lucy sze-
repe? 

Életem meghatározó szerepe.
Amikor először mentem meghallga-
tásra, Emmának jelentkeztem, de át-
küldtek Lucy válogatására. Így
estem bele ebbe a nagy női fősze-
repbe. Amikor nem játszhattam,
akkor is ott ültem a nézőtéren és vár-
tam, hogy ismét énekelhessem.
Most végre újra megadatott szá-
momra, nagy boldogság ez. 

Másképp készült most a da-
rabra, mint tíz éve?

Az elmúlt években szerzett tapasz-
talat, az érzelem meglátszik a mostani
előadáson. Sokkal jobban élvezem,
mint akkor. Nagyon nehéz énekelni,
nagyon meg kell tanulni. Akkoriban az
énektechnikára figyeltem, ma inkább
az érzelmeimre hagyatkozom, sokkal
jobban el tudom engedni magam.
Most az a fantasztikus, hogy Tunyogi
Bernadettel és Molnár Lászlóval egy
szemvillanásból tudjuk, mit akar a
másik. Ez nagy adomány.

Mit jelent a szegedi szabad-
térin játszani?

Fiatalon, huszonnégy évesen ott
játszottam először nagy főszerepet,
tíz éve a budapesti Operett Színház

tagjaként nyaranta ott vagyunk a
Dóm téren. Nem szokatlan szá-
momra a hatalmas színpad és a
több ezer néző. Nagyon várom már,
hogy a kedvenc darabommal, a ked-
venc színpadomon léphessek fel.
Nem tudom, ezek után lehet-e még
szerepálmom.

Tunyogi Bernadett – Emma

Ugyanazt a szerepet játssza,
mint a darab tíz évvel ezelőtti,
magyarországi bemutatóján.
Milyen érzés volt megint ját-
szani, újra átélni a darabot
Győrben?

Az eltelt tíz év alatt legalább
nyolcvanszor énekeltem a szerepet,
nemcsak itthon, Németországban,

Angliában is. Legutóbb három éve
játszottam. Most ami nagyon új, az
a csodálatos díszlet, a jelmez, ezáltal
újabbak a szituációk. De a lényeg
megmaradt.

Emma egy kedves, szeret-
hető lány...  

Kérem, ne írja meg a végét, nem
szeretném, ha lelőnénk a poént.
Nehéz szerep, könnyűnek tűnhet
elénekelni, de nem az. Megpróbá-
lom magamévá tenni, mindig meg-
keresem a szerepben önmagam, a
hangomat, a játékomat.  

Van kedvenc dala?
Ezért a szerepért Emerton-díjat

kaptam, mindegyik dalát szeretem.
Talán a női duett az, ami különleges,
mert a musicalirodalomban nagyon
ritka. Janza Katával igazán jó együtt
énekelni. 

Hogy érzi magát Győrben, a
színházban?

Már játszottam az Evitában, fel-
léptem gálaműsorban. Szeretem a
várost, jó tudni, hogy színész nagy-
szüleim sokáig itt éltek.

A győri közönség joggal kérdezheti, hogy miért nem itt, helyben láthatjuk
először a musicalt? Forgács Péter színházigazgató ezzel kapcsolatban
így fogalmazott: „Ez egy közös produkció Szegeddel, komoly vállalkozás,
amilyen még nem volt. A Győri Nemzeti Színház a Dóm téri szabadtéri
játékokon elsőként és összesen három előadáson mutatkozik be. Úgy
tudom, a mi előadásunkra vettek eddig legtöbben jegyet. A győri közön-
ség az október 20-i premieren láthatja először a musicalt.” 

szerző: gy. p.

Idén a megszokottnál jóval
nagyobb hazai és nemzet-
közi médiafigyelem irányul
Sopronra. Június 26-án
ugyan is huszadszorra
nyitja meg kapuit Magyar-
ország legnagyobb vidéki
kulturális eseménye, a
VOLT Fesztivál. 

A jubileum alkalmából a nyitó-
napon 20 zenekar és 10 DJ lép
színpadra, egyenként 15-30
perces programmal, amelyet a
Petőfi Rádió közvetít. Az este
során színpadra lép a Kerekes
Band, Müller Péter Sziámi és ze-
nekara,  valamint Czutor Zoltán.
Őket követi a többiekénél hosz-
szabb, 40 perces koncerttel az
Európa Kiadó. Menyhárték az
első VOLT Fesztiválon a meghir-
detettől eltérően nem vettek
részt, az elmaradt koncertet
most, 19 év után pótolhatja be
a közönség. Speciális, erre az al-
kalomra összeállított program-
mal érkezik a Moby Dick, amely-
nek vendége lesz többek között
Hobo és Pohl Misi, a Lord front-
embere is. Utánuk következik a
Magna cum Laude. Ha már gá-
laműsorról beszélünk, három
számmal megjelenik a színpa-
don a Neoton Família, majd ér-
kezik a Belga, a Compact Disco,
a Brains, a Quimby, a Kiscsillag
és Leskovits Gábor, a Hősök, az
Animal Cannibals, Kardos-Hor-
váth Janó, a We are Rockstars,
majd éjjel 1-kor a Punnany Mas-
sif zárja a sort. Ugyanezen a
napon az OTP Bank és a Petőfi
Rádió színpadán „A Tisza Cipő
bemutatja: Hungarian DJ All -
stars” címmel többek között Pa-
lotai, Cadik, Andro, Fine Cut Bo-
dies, Hot X, Bernáthy Zsiga és
Naga áll a lemezjátszók és lap-
topok mögé. 

Június 26-án, a VOLT Feszti-
vál nyitónapján jelenik meg a
Nagy VOLT Album. A VOLT
Fesztivál 19 évét bemutató kiad-
ványban cikkek, interjúk mellett
művészi fotókon elevenedik
meg a VOLT Fesztivál eddigi tör-
ténete. A szerzők szerint ez az
album nem csak a VOLT-ról
szól, de aki kézbe veszi, képet
kaphat két évtized popkultúrájá-
ról, hangulatáról. A majd 300 ol-
dalas album a VOLT Fesztiválon
jelentős kedvezménnyel vásá-
rolható majd meg.

VOLT
huszadszor
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FESZTIVÁL PROGRAMOK

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Energikus bulit ígér Geszti
Péter, ő is fellép ugyanis leg -
újabb zenekarával, a Gringo
Sztárral szombaton este a
Szentiváni Fesztiválon. A zene-
kar „kozmopuritán” popzenét
játszik, névválasztásuk Ringo
Starrt idézi fel, illetve arra utal,
hogy Geszti „visszavándorolt”
a zenei világba.

Jellemző most is önre a „szö-
veggyártó kisiparos” becenév?

A ’90-es években volt az, de máig
emlegetik. Pedig már nem szöveget
gyártok, hanem dalszöveget írok, il-
letve gondolatritmusokat rakok össze
főleg rap stílusban a popzenében, és
megpróbálok mémeket gyártani a
kommunikációs szakmában.

Miért „vándorolt” vissza a
zene világába?

Mert függőségi viszonyban va-
gyok a zenével, és hiányzott az éle -
temből. Ráadásul sok ötletem várt
évek óta arra, hogy megvalósuljon,
úgyhogy muszáj volt újra zenélni,
amihez megint nagyon jó társakat ta-
láltam. A zene a legjobb mentális koz-

metikum, mert az embert fiatalon
tartja, konzerválja, és sokkal dinami-
kusabb, szabadabb személyiség tud
maradni, ha zenél.

Többféle zenei stílus egyvele-
gét játssza a Gringo Sztár, és po-
zitív életérzést fogalmaz meg. Mi
jellemzi még az együttest?

Tavaly ilyenkor indultunk el a nagy
létszámú, remek zenészekből álló
csapattal. Az alapzenekar a Jazz+Az
egykori tagjaiból áll, hozzájuk pedig
két nagyszerű énekesnőt találtam,

Geszti: Muszáj volt újra zenélni

Gereben Zitát és Sapszon Orsolyát.
Manapság a popzene már nem na-
gyon érdekli a médiát, ha csak nem
valamilyen valóságshow köntösébe
öltözik, de a Gringo Sztár esetében a
legfontosabb, hogy az a fajta eklek-
tika, ami jellemzi a mi zenei anyagun-
kat, a sokszínűség – hiszen van
benne jazz, latin, etno, pop, reggie –
a koncerteken sokfajta hangulatot
hoz létre, szórakoztató bulit generál.

A felmérések szerint pesszi-
mista nép vagyunk. A Gringo

Sztár direkt szembe megy ezzel,
és van a daloknak valamiféle
szemléletformáló célja, vagy
egyszerűen csak önkifejezés?

Nyilván szándékunk, hogy a dala-
inkon keresztül hassunk az embe -
rekre, örömet okozzunk a zenénkkel.
Egy pozitív életszemléletű zenekar-
nak az a dolga, hogy az embereknek
úgy adja át a zenét, hogy gazdagab-
ban menjenek el a koncertről, mint
ahogy eljöttek. Nem vagyok misszio-
nárius, de azt szeretném üzenni ezzel
az egésszel, hogy mindig meg kell ta-
lálni még a nehéz jelenben is azt, ami-
ért holnap is érdemes felébredni. 

És görbe tükröt is állít...
Van olyan dal, amelyik ironikus

vagy önironikus, mondjuk a Pálinka
sunrise, vagy a Sprechen sie Disco
című dalunk, de vannak olyanok is,
amik sokkal komolyabbak, például
lírai balladáink is, amelyek közül több
is az idő múlásával foglalkozik, és
vannak üzeneteink a mai tinédzserek
számára is.

Mit üzennek?
Ki kell olvasni belőlük. Például a

Szabadulj fel című dal arról szól,
hogy minden emberben van egy
kicsi láng, egy pici szikra, amit hagyni
kell égni és megvilágosodni.

Június 29. péntek
16.00 óra Walter Lynch ír püspök emléktáb-
lájának koszorúzása Helyszín: győri bazilika
16.30 óra Ceoltóirí Chluain Tarbh (IRL) zene-
kar koncertje – Tradicionális ír zene. Helyszín:
Széchenyi tér
16.40 óra The Budapest Highlanders Pipe
Band zenél a Látogatóközpont előtt és mars -
zenével a Széchenyi térre vezeti a közönsé-
get. Helyszín: Látogatóközpont/Tourinform -
Baross út – Kazinczy utca – Széchenyi tér
17.00 óra Megnyitó ünnepség Közreműkö-
dik: NYME Apáczai Csere János Kar kórusa
17.30 óra Makám Együttes koncertje Hely-
szín: Széchenyi tér
17.30 óra Fotónapló – Írország Szabó Béla fo-
tóművész kiállítás-megnyitója a Városi Művé-
szeti Múzeumban Helyszín: Es ter házy-palota
19.00 óra The Budapest Highlanders Pipe
Band koncertje Helyszín: Széchenyi tér
20.00 óra Greenfields Együttes koncertje-
Helyszín: Széchenyi tér 
20.30 óra Coincidance – Szentivánéji álom
tánc produkció. Helyszín: Víziszínpad (Rába-part)
Esőnap: 2012. június 30.20.30, Belépőjegy:
1.500 Ft Jegyértékesítés: Látogatóközpont/
Tourin form Győr (Győr, Baross Gábor út 21.)
Tel.: 96/311-771 E-mail: gyor@tourinform.hu,
továbbá a helyszínen a mű sor kez  dést meg-
előző egy órával. www.coin cidance.hu/gyor 

21.00 óra Ír kocsmazenét játszik a Celtic
Moon Zenekar (IRL). Helyszín: Széchenyi tér 

Június 30. (szombat) 
10.00-12.00 óra Játszó-tér. Játék, mese,
zene és tánc gyermekeknek a Bran Együttes
vezetésével. Kelta kézműves foglalkozások a
Szürke Falka Kulturális Egyesülettel. Helyszín:
Széchenyi  tér
16.00-19.00 óra Játszó-tér Koboldok és tün-
dérek – arcfestés Városi Művészeti Múzeum
foglalkozása. Helyszín: Széchenyi tér Vaskori
kelta hagyományoka Szürke Falka Kulturális
Egyesület bemutatója – kézműves foglalko-
zások. Helyszín: Széchenyi tér. Európa tár-
sas – óriási társasjáték – a Karzat Színház ját-
szóháza. Helyszín: Széchenyi tér  
17.00 óra Irish Feet Ír Sztepp Tánccsoport
előadása. Helyszín: Széchenyi tér
18.00 óra Ceoltóirí Chluain Tarbh (IRL) zene-
kar koncertje – Tradicionális ír zene. Helyszín:
Széchenyi tér
19.00 óra LochNesz Band koncertje. Hely-
szín: Széchenyi tér
20.00 óra Ír kocsmazenét játszik a Celtic
Moon Zenekar (IRL) Helyszín: Széchenyi tér 

Július 1. (vasárnap) 
19.00 óra Celtic Moon Zenekar (IRL) koncertje
Helyszín: Pódium Étterem (Famulus Hotel)
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A hát- és derékfájás, a különböző ge-
rincbetegségek egyre több ember
éle tét keserítik meg, s mind többen
kénytelenek szakorvost felkeresni. Az
orvossal való találkozás során azon-
ban sokszor nincs lehetőség arra,
hogy valamennyi kérdésünkre részle-

szerző: dr.horváth zsuzsanna belgyógyász,
háziorvos, diabetológus
fotó: illusztráció

Megérkezett a kánikula. Napközben 32–36 fokos a
levegő hőmérséklete, de éjjel sem csökken 15 fok
alá. Az UV-B sugárzás pedig olyan erős, hogy tűző
napon 15 perc alatt le lehet égni.  Ezek a napok kü-
lönösen megviselik nemcsak egy beteg ember
szervezetét, hanem az egészségeseket is, ezért fon-
tos, hogy a kánikula ellen mindenki védje magát.

Hőszabályozás
Testünk hőmérséklete közel állandó. Ezt az agy-

ban található hőszabályozó központ biztosítja úgy,
hogy a hőtermelés és a hőleadás egyensúlyban le-
gyen. A hőleadás a bőrön keresztül történik hősu-

tes és – ami talán még fontosabb –
érthető választ kapjunk.
E hiánypótló kötet közérthető módon
veszi sorra a leggyakoribb panaszo-
kat, ismerteti eredetüket és a lehet-
séges kezelési módokat. Dr. Erbszt
András 160 oldalas, színes illusztrá-

gárzás és párologtatás révén. Magasabb hőmér-
sékleten a párologtatás a hőleadás fő módja izza-
dás formájában a bőrön át. Ebből következik, hogy
egyes betegségek, melyek során a verejtékezés
akadályozott, növelik a rosszullétek esélyét: elhízás,
bőrbetegségek, alultápláltság, kiszáradás, szívelég-
telenség, bizonyos gyógyszerek (pl. vízhajtók, aller-
gia elleni gyógyszerek) szedése, és az alkoholfo-
gyasztás.  Nagy melegben óránként akár 1 liter fo-
lyadék is elpárologhat, ezért legfontosabb teendő
a folyadék folyamatos pótlása. Naponta legalább
két-három liter folyadékot kell meginni. Legjobb a
szénsavmentes ásványvíz, mely az izzadás követ-

keztében elveszített sókat is tartal-
mazza. Szénsavas üdítő, kávé és al-
koholos ital, sör nem ajánlott, mert
fokozzák az izzadást. Akkor is mu-
száj inni, ha nem szomjas az ember.

Étkezzünk egészségesen!
Nagy melegben az étvágy csök-

ken. A kalória- és zsírdús, fűszeres
ételek fogyasztása mindenképpen

kerülendő, mert fokozzák az izzadást. Naponta in-
kább többször együnk keveset, könnyen emészthető
ételeket. Reggelire sovány felvágottat, zsírszegény
tejet, túrót és sajtot, müzlit, kefirt, joghurtot, gyümöl-
csöt, paprikát, paradicsomot javasolnak a dietetiku-

sok. Meleg levesek helyett javasolt a hideg gyü-
mölcsleves, csirkéből, pulykából és halból készített,
párolt vagy roston sült ételek fogyasztása a zsírban
vagy olajban sültek helyett. Köretnek párolt zöldség,
rizs vagy főtt burgonya ajánlott.

Védekezzünk hatékonyan!
Délelőtt 11 és 15 között lehetőleg ne menjünk ki

a tűző napra. Világos színű, pamutból készült ruházat,
idősebbeknek hosszú ujjú ing viselése javasolt, sze-
münket védjük UV-szűrős napszemüveggel. A lakás-
ban vagy a munkahelyen a klíma ne legyen 28 fok
alatt, mert a nagy hőmérséklet-különbség megter-
helő. Az autó klímáját se állítsák emiatt 20 fok alá. Az
autóban utazáskor legyen folyadék. Napozáshoz elő-
ször magas (kb. 30-as) faktorszámú védőkrémet
használjunk, melyet fokozatosan lehet csökkenteni
20-as, 8-as erősségűre, természetesen ez  bőrtípus-
tól  is függ. Felhős időben is lehet égni, mert a felhő-
kön is áthatolnak az UV-sugarak. A nap szórt fényétől
nem véd meg teljesen, ha árnyékba ülünk. Zuhanyoz-
zunk langyos vízzel, naponta akár többször is.

Napszúrás esetén
A fejet ért közvetlen napsugárzás hatására alakul

ki, tünete lehet fejfájás, hányinger, hányás, szédülés,
egyensúlyzavar.  Egy elsötétített szobában jó hatású a
pihenés, hideg vizes borogatás,  bőséges folyadékbe-
vitel, így 1-2 nap alatt helyreáll a szervezet működése. 

ciókkal ékesített könyve közérthető,
könnyed stílusának és életszerű pél-
dáinak köszönhetően megbirkózha-
tunk a legkülönbözőbb gerincproblé-
mákkal. Választ kapunk arra, hogy mi
okozza a tüneteket, pontosan mi fáj,
és mikor kell orvoshoz fordulni. 

Olvasni jó!

Gerinc fájdalom nélkül

A hét orvosi témája:

Naponta inkább többször
együnk keveset, könnyen
emészthető ételeket

Megérkezett a kánikula
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A hét kérdése:
a nyári fülbetegségekről

Válaszol: Dr. Garai Tibor fül-orr-gégész 
főorvos

szöveg: kovács veronika
fotó: illusztráció

Lyukas dobhártyával megfelelő óvintézke-
dés nélkül ne menjünk vízbe, tanácsolja dr.
Garai Tibor, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház fül-orr-gégész főorvosa, akit a sze-
zonbetegségek mellett a fültisztításról is
kérdeztünk. 

Melyek a nyári szezonra jellemző leggyako-
ribb fülbetegségek?

A hallójárat-gyulladásoknak a nyár a szezonja, bár
más évszakban is előfordulhatnak ilyen megbetege-
dések. A kiváltó okok között első helyen a hallójáratba
került víz, másodsorban a klíma, a lehúzott ablakú 
autóban keletkező huzat játszik szerepet. A hallójárat-
gyulladások erős fájdalommal, esetenként hőemelke-
déssel, lázzal, átmeneti halláscsökkenéssel járnak,
gyógyulási idejük egy hét is lehet. Az orvos főleg anti-
biotikus fülcseppeket, fájdalomcsillapítót ad a be -

A krónikus köhögés néhány lehetséges oka

tegnek. Fontos szabály a
strandidőben az is, hogy
akinek lyukas a dobhár-
tyája, idült középfülgennye-
désben szenved, annak
nem mehet víz a fülébe. Ez
egyébként méretre készült füldugóval megelőzhető.

Sok félreértés kering a fültisztítással kap-
csolatban. Szabad-e a fület tisztítani?

Nem szabad fülpiszkálót használni. Gyakori hiba,
hogy fültisztítási szándékkal az emberek a fülzsírt
belepiszkálják a fülükbe, s ezáltal halláscsökkenést,
gyulladást, fájdalmat  okoznak maguknak. A ma
már kapható spray-k jobbak, előnyösebbek, de
azok is inkább csak felpuhítják a fülzsírt, a fülmosás
szükség esetén az orvos dolga. 

A gyerekek fülét se tisztíthatják a szüleik?
Általános szabály, hogy nem szabad a fülbe be-

lenyúlni. Sajnos gyakran előfordul, hogy a más
okból gyulladt, fájó fülbe kell beavatkoznunk a ren-
delésen, hogy megszabadítsuk a gyereket a tisztí-
tás címén odapiszkált zsírtól. Ez a kezelés gyulladt
állapotban különösen érzékeny művelet lehet. Eb -
ben az esetben is igaz, hogy jobb megelőzni a bajt. 

Hetek óta köhög, és nem tudja,
hogy megfázásról vagy valami
komolyabbról van szó? Még a
nem dohányzók 40 százaléka is
köhögött már életében akár 8
héten át is. Az alábbiak segít-
hetnek eligazodni, mi okozhat
hosszan tartó köhögést.

Asztma és allergia
Az asztma krónikus tüdőbetegség,

amely a légutak gyulladásával és duz-
zanatával, beszűkülésével jár. A tüne-
tek a következők: fokozódó légszomj,
kilégzéskor megjelenő sípoló légzés,
mellkasi nyomás, tüsszögés, köhögés,
különösen reggel. A hirtelen fellán-
goló tünetek esetén asztmás roham-
ról beszélünk. Az asztma bármely élet-
korban előfordulhat, de általában

gyermekkorban kezdődik. A kiváltó
okok egyénenként változnak, lehet
mozgás, nátha, cigarettafüst vagy
más légszennyeződés, valamint bizo-
nyos ételek. Az asztmások gyakran al-
lergiások is. Ha az egyéni érzékenység
és megfigyelés alapján nem lehet el-
dönteni, hogy allergia okozza-e a kö-
högést, az orvos allergiatesztet végez.

Krónikus obstruktív tüdőbe-
tegség (COPD)

A krónikus obstruktív tüdőbeteg-
ség kialakulásában egyaránt szerepel
a krónikus hörghurut és a tüdőtágulás.
A krónikus tüdőbetegeknél a tüdőben
levő légutak és a tüdőhólyagocskák
gyulladtak, vagy elpusztultak. Oka el-
sősorban a dohányzás, de nem do-
hányzóknál is előfordulhat. A hörgők
sok váladékot termelnek, amelyet a

szervezet ki akar üríteni, ez okozza a kö-
högést. A szövetek károsodása meg-
nehezíti a kilégzést, ezért lép fel lég-
szomj. A COPD-ben szenvedő bete-
gek fogékonyabbak a légúti fertőzé-
sekre, ilyenkor fulladásos rohamok is
felléphetnek.

Refluxbetegség (GERD)
A refluxbetegség, más néven

GERD oka, hogy a gyomorszáj tökélet-
len záródása miatt a gyomorsav felke-

rül a nyelőcsőbe. Fő tünete a gyomor -
égés, de a köhögés is gyakran kísérő
jelensége lehet a refluxnak.

Légúti fertőzés
A nátha, az influenza, valamint

egyéb légúti fertőzések gyakori kísérő
tünete a köhögés. Egyéb ismert tü-
nete az orrdugulás és a láz. A köhögés
azonban általában lassabban múlik el,
mint a többi tünet, mert a hörgők és a
légcső hosszabb ideig marad érzé-
keny és gyulladt. Súlyos légúti beteg-
ség a tüdőgyulladás, melyet baktériu-
mok vagy vírusok okoznak. A tüdő-
gyulladás egyik formája a myco -
plasma pneumonia, mely általában a
40 év alattiakat támadja meg. Általá-
ban felső légúti panaszokkal kezdődik
és a tünetekhez száraz, visszatérő kö-
högés társulhat.

A zene mint orvosság
Egy vizsgálat kimutatta, hogy az em-
beri agy a zenére majdnem úgy reagál,
mint a gyógyszerre. A
zene képes szabályozni
egyes testi funkciókat,
összhangot teremteni a
mozgáskészségek
terén, valamint stimulálni az agytevé-
kenységet. Klinikai vizsgálatok és zene-
terapeuták elbeszélésein alapuló bizo-
nyítékok szerint a zene csillapítja a fáj-
dalmat, csökkenti a vérnyomást, eny-
híti a depressziót, kevesebb nyugtatóra
és fájdalomcsillapítóra lehet szükség
műtét alatt és után.

Örökölt kövérség?
Azok a családok, ame-
lyek tagjai többlet-
súlyt cipelnek magu-
kon, általában meg-
győződéssel vallják,

hogy a kövérség örökletes tényező. Szak-
értők szerint viszont a hízásnak legfel-
jebb egy százaléka ténylegesen örökölt.
Kimutatták, hogy ha a vizsgált alany
naponta egy órát gyors lépésekkel gya-
logol, a genetikai hatás érvényesülése a
felére csökken. Míg az örökletes hízás
50 százalékkal növekszik, ha az alany
naponta négy órát üldögélt a tévé előtt.

Veszélyes a farkasalma
Egy népszerű gyógynövény toxikus ösz-
szetevője okozta a hagyományos gyógyá-
szatot kedvelő Tajvanon
az összes húgyúti rákos
esetek több mint felét –
állapították meg ameri-
kai kutatók. Az arisztol-
savat potenciális rákkeltő hatású vegyü-
letként tartják számon, és ez az anyag ta-
lálható meg a farkasalmában. 
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A Republic meghozta a nyarat
Ennyi embert egyszerre még aligha látott a Városház tér, a
Baross híd és a Szent István út. Képriportunk a Győri Nyár
programsorozatot megnyitó múlt szombati Republic-koncer-
ten és az azt követő tűzijátékon készült. A győrieken kívül jöt-
tek érdeklődők az egész régióból, sőt, a fővárosból, Szlo -
vákiá ból, de még Ausztriából is. A különböző generációk
együtt énekelték a több mint 20 éves zenekar dalait. 
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Képriportunk a VIII. Magyar Táncfesztivál első két napján készült, ahol
cseh és kínai táncosok, valamint a Magyar Nemzeti Balett szólistái,
a táncművészeti főiskola növendékei, a pécsi és a győri művészeti
iskola diákjai és a házigazda Győri Balett művészei léptek pódi-
umra. Az ötnapos programon harmincnál is több produkció
szerepel: klasszikus és kortárs balettet, néptáncot, hip-
hopot és show-táncot is láthat a közönség.
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HIRDETÉS PIAC

szerző: győr-szol
fotó: szigethy teodóra

Piac címmel új rovatot indí-
tunk, melyben hétről hétre
újabb információkat, érdekes-
ségeket szeretnénk megosz-
tani olvasóinkkal a GYŐR-
SZOL Zrt. piacok és vásárcsar-
nok üzletágának életéből, a
pia con árusítókról és vásárlók-
ról. Minden héten megszólalta-
tunk egy-egy őstermelőt, kis-
kereskedőt, hogy önök is tud-
ják, kitől mit vásárolhatnak
akár a Herman Ottó utcai vá-
sárcsarnokban, a városréti
pia con az Árkád mellett, vagy
akár a belvárosi virágpiacon. 

Visszavonhatatlanul itt a nyár, ami
azt jelenti, hogy tele a piac zöldség-
gel, gyümölccsel, virággal. Menjünk
ki vásárolni, enni egy sült kolbászt,
inni egy jó kávét, vagy egyszerűen
csak körülnézni a termelők, árusok
között, akik szívesen, kedvesen kínál-
ják portékáikat. Ha nincs ötletünk,
hogy mit főzzünk hétvégére, itt biz-
tos megjön az ihlet. Ha teraszunkat
szeretnénk színesebbé tenni, ne áll-
junk ellen a kísértésnek, szebbnél
szebb virágok várják, hogy hazavi-
gyük őket, és csak pár száz forintot
kell áldoznunk minderre. 

Menjünk a piacra, hiszen ez csa-
ládi programnak is kiváló! A gyere-
kek is szeretik ezt a hangos, színes
kavalkádot – pláne, ha a cseresz-
nyén, krumplin, hagymán kívül egy

buborékfújó is bekerülhet a kosárba.
És ha elfelejtettünk kosarat hozni,
természetesen azt is vehetünk itt
olyan árustól, aki akár a szemünk lát-
tára készíti el a kiválasztott formát.
Azért fogjuk szorosan gyermekünk
kezét, ne veszítsük szem elől egy pil-
lanatra sem!

Menjünk a piacra! Itt különleges
hangulatot élhetünk át: rekeszek,
ládák, zöldség, gyümölcs, savanyú-
ság, virág és virágföld, árusok és
vevők; igazi színorgiában lehet ré-
szünk, amint körbesétálunk az árusí-
tóhelyek között. De ha magyar készí-
tésű hústerméket szeretnénk vásá-
rolni, természetesen abból is megta-
lálhatjuk a megfelelőt. Nem csak tő-
kehúst, de kolbászokat, szalámit,

füstölt árut és szalonnát is találunk a
magyar gyártók termékei között. Ter-
mészetesen baromfihúst is kínálnak
az őstermelők, van itt kacsa, liba,
tyúk, csirke vagy akár friss tojás.
Mézből is kapható sokféle, és az
igazi ínyencek kecskesajtokból is vá-
logathatnak. Mindig van túró, tejföl,
házi tej is a kínálatban. 

Menjünk piacra! A piac egy hatal-
mas zsibvásár zűrzavarát idézi, a
benne található áruválaszték és a vi-
szonylag alacsony árak mindenképp
azt sugallják, hogy a piacra el kell
jönni vásárolni. Ez nem egy olyan
hely, ahol csak a turistákat szédítik a
különféle csecsebecsékkel, hanem
olyan, ahol még létezik a vevő–eladó
kapcsolat, s az a közvetlenség, ami a
kereskedelem alapját képezi. 

Menjünk piacra – 
a piac minket vár!

Hetente újabb és újabb zöldségek, gyümölcsök árait láthatják olvasó-
ink idényjellegű árukból összeállítva.
E heti kosár
Zöldborsó 500 Ft/kg, uborka 150 Ft/kg, zöldpaprika 150 Ft/db, para-
dicsom 700 Ft/kg, vegyes zöldség 350 Ft/cs, újburgonya 300 Ft/kg,
zeller 180 Ft/db, karalábé 180 Ft/db, alma 300 Ft/kg, cseresznye 700
Ft/kg, füstölt házi sonka 2.500 Ft/kg, tepertő 2.000 Ft/kg. 
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 22., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:00 P'amende 
11:30 Esély 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Euro 2012 
14:10 Marslakók 
14:45 Tálentum 
15:15 Angyali érintés 

16:00 Balatoni nyár 
17:00 Olimpiai eskütétel 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012 
23:55 Melissa és Joey 
00:20 Waczak Szálló 
00:55 Rejtély 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:10 Fókusz Reggel 
06:40 Jó reggelt, skacok! 
07:30 Reflektor Reggel 
07:40 Reggeli - Csak csajok 
08:20 A szerelem rabjai 
09:25 Győzike 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 

14:20 Jégkirálynő a hokipályán 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle 
20:10 Fókusz 
20:55 Barátok közt 
21:30 CSI: Miami helyszínelők 
22:30 Gyilkos elmék 
23:40 Helyszíni szemle 
00:40 Reflektor 
00:55 Törzsutas 
01:25 Nagyágyúk 
02:15 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 
13:15 A láthatatlan ember 
14:20 Marina  
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 40 nap és 40 éjszaka 

23:05 Aktív 
00:05 Tények Este
00:45 EZO.TV
01:40 40 nap és 40 éjszaka 
03:15 Alexandra Pódium 

05:30 Gyilkos sorok 
06:20 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:10 A nagy házalakítás 
08:00 Gyilkos sorok 
08:55 Nyomtalanul  
09:50 Doktor House 
10:45 Columbo: Diplomáciai 

mentesség 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 

Allison ezúttal nagyon fur-
csán kezd viselkedni. Amikor
Joe ezt észreveszi, rájön,
hogy a felesége egy bombát
épít, amikor éppen a vendé-
geknek kellene vacsorát 
főznie.

14:05 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:35 Jóbarátok     
20:00 Jóbarátok     
20:30 Doktor House 
21:20 Suttogások a sötétben  
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
01:05 Houdini - A halál cimborája 
02:45 A nagy házalakítás 

JÚNIUS 23., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 A dinoszauruszok királya 
10:30 Asztro Show 
11:25 Törzsutas 
12:00 Autómánia
12:35 Édes, drága titkaink 
13:35 Lost - Eltűntek 
14:35 Chuck 
15:35 Agymenők 
16:05 Agymenők 
16:35 Tűzpróba 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Fókusz Plusz 
19:30 Mackótestvér 
21:15 Kenguru Jack 

Charlie és Louis két kisstílű
gengszter. A környék ura
időnként megbízza őket ille-
gális munkákkal, de mindent
elszúrnak. Kapnak egy utolsó
lehetőséget, el kell vinniük
egy köteg pénzt Ausztráliába.

23:05 Rajzás  
01:05 Hülyeség nem akadály 
01:35 Hülyeség nem akadály 
02:05 Fókusz Plusz 

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade 
10:25 Egyik kutya, másik nem! 
10:55 Babavilág 
11:25 9 hónap 
11:55 Duval és Moretti 
12:55 Top Speed 
13:25 Autóguru 
13:55 Sheena, a dzsungel királynője
14:55 Bűbájos boszorkák 
15:55 Rejtélyek kalandorai 
16:55 Sas kabaré 
17:55 Nagytakarítás 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:35 Karate kölyök 2. 
21:50 Euro túra 

23:30 Luxusdoki 
00:25 A médium 
01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat 

04:15 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály  

05:20 A Nagy Ő - The Bachelor 
06:05 Ki ez a lány? 

06:55 Elvált Gary 
07:20 Elvált Gary 
07:50 Zsírégetők 
08:45 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
09:45 Columbo: Elfelejtett hölgy 
11:40 Váratlan szerelem 
13:25 Lucky Luke 
14:50 Candleford-i kisasszonyok 
15:50 Candleford-i kisasszonyok 
16:50 Dugipénz 
18:55 Mint a villám 
21:00 Életveszélyben 
22:50 A halott lány 
00:35 Főnökök főnöke 
02:30 Az utolsó órában 
03:05 Smallville 
03:50 Az utolsó órában 

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Ellobbanó mécsvilág 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Majális után... 
10:00 Család-barát
10:50 100 éve történt 
11:00 Csellengők 
11:25 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híróra
12:15 Költők társaságában
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Önök kérték! 
15:05 Hagyaték 
15:35 Földanya üzenete 
16:30 Ízőrzők: Milota 
17:05 Linda 
18:00 Híróra
18:30 Közbeszéd
19:05 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

ság szabaddá tesz benneteket
19:30 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

ság szabaddá tesz benneteket
20:00 Ménes élet 
20:50 Híradó 
20:55 Dunasport
21:10 Beszterce ostroma  
22:40 Thermák, az antik világ 

menedékei 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Szellem a palackból... 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Euro 2012 
10:40 Útravaló
11:00 Kajak-kenu Európa-bajnokság 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
13:05 Boxutca
13:40 Forma-1 Európai Nagydíj - 

Időmérő edzés 
15:25 Út Londonba 
15:50 Mesélő cégtáblák 
16:15 A Szabadság Napja 

Budapesten
16:40 A világ madárszemmel 
17:40 Doc Martin 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Euro 2012 
23:20 Süti, nem süti 
00:55 Nagyon zene 
01:50 Porrá leszünk 

05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Gyerekjáték: A vers 
06:55 Görgey Gábor: Wiener Walzer 
07:45 VI. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál Budapesten  
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Száműzött magyar irodalom 
12:40 Vannak vidékek 
13:10 Heuréka! Megtaláltam! 
13:35 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Talpalatnyi zöld
14:35 Pannon expressz 
15:05 Táncvarázs - ISIS Open 

Táncverseny - Szombathely 
16:00 Selyemharisnya 
18:00 Híróra
18:30 Hogy volt!?
19:30 Francia szobalány 
21:05 Kultikon +  
22:00 Őszi szonáta 
23:30 Eichinger Quartet 
00:00 Vers
00:05 Himnusz 
00:10 Rémálmok nyomában 
01:20 Duna anzix 
01:40 Munka-Társ 
02:05 Talpalatnyi zöld

Duna Televízió, június 22., 
péntek, 22:40

Thermák, az antik világ
menedékei
Olasz dokumentumfilm

A nagy mediterrán civilizációk életében
mindig is fontos szerepet játszott a víz.
Különösen a termálvíz, amit valami kü-
lönleges, isteni dolognak tartottak, mi -
vel nem ismerték az eredetét. A termál-
fürdők kultúrájuk csúcsát a Római Biro-
dalom alatt érték el, amikor is Róma ter-
málfürdői, impozáns épületei a jólét és
a civilizáció jelképei lettek. A víz jóté-
kony hatását már akkor is ismerték és
nagyra tartották a római polgárok.

Viasat3, június 22., péntek, 21:20

Suttogások a sötétben Amerikai thriller

Ann Hacker pszichiáter egyik páciense szörnyű törté-
neteket mesél barátjáról, aki még az életét is fenyegeti.
A pszichiáternőnek viszonya lesz egy pilótával, Doug-
gal, aki teljesen megváltoztatja életét, s aki nem más,
mint betegének brutális szeretője.

RTL Klub, június 23., szombat, 19:30

Mackótestvér Amerikai animációs film

Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket és kí-
méletlenül vadászik rájuk. Egy sikeres vadászat után
azonban büntetésből maga is medvévé változik. Új
testében Kenai számára megváltozik a világ, az élet
egészen más oldalát fedezi fel. 

M1, június 23., szombat, 23:20

Süti, nem süti
Amerikai romantikus vígjáték

Ray Winkler (Woody
Allen) szerencsétlen,
kisstílű bűnöző, leg-
többször inkább tányér-
mosó. Szedett-vedett
társaival megosztja
újabb csalhatatlan, nagy tervét: nyissanak pizzé-
riát, de nem ám akárhol. Egy bankkal szemben. A
vendéglátás csupán fedőszervként működne, éjje-
lente alagutat ásnának a bank széfjéig. Az első prob-
léma akkor adódik, mikor kiderül, hogy Ray fele-
sége (Tracey Ullman) nem is tud pizzát sütni. Jó,
akkor legyen valami süti, az is megteszi. 

HETILAP
HIRDETÉSFELVÉTEL

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

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK, VIZSGAELÔKÉSZÍTÔK

VII. 02–13., VIII. 13–24.

• Ausztriai, németországi egyetemi továbbtanulásra felkészítô
szuperintenzív német, nyári kurzusok július 2-tôl, kéthetente
folyamatosan

• Rendkívüli akciók a 15 éves Hatos és Társa Nyelviskolában
(információk a honlapon)

• Üzleti spanyol nyelvtanfolyam egyénileg vagy tanulópárban

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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JÚNIUS 24., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:10 Tuti gimi 

13:10 Gossip Girl - A pletykafészek
14:15 Leépített szépség 
16:10 Énekes izompacsirta 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11 
20:05 A macskanő 
22:05 Vezet a ritmus 
00:35 Gyilkos áldás  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Zöld világ 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Beyblade 

10:20 EgészségMánia 
10:50 Talpig nő 
11:20 Kalandjárat 
11:50 Borkultusz 
12:20 Stahl konyhája 
12:50 Több mint TestŐr 
13:20 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:20 Monk - Flúgos nyomozó 
15:20 Bűbájos boszorkák 
16:15 Karate kölyök 2. 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:05 Titkok könyvtára 2. - 

A visszatérés Salamon  
kincséhez 

21:55 Gattaca 
23:55 Elit egység 
00:50 EZO.TV
01:25 Napló 

05:15 Zsírégetők 
06:00 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
06:55 Columbo: Diplomáciai 

mentesség 
08:15 Véznák kontra dagik 
09:20 EgészségŐr 
09:50 Anya, csak egy van!
10:20 Szex és New York light 

Charlotte meglepetést akar
okozni a lányoknak, amikor
bejelenti, hogy feladja munká-
ját a galériában és teljesen a
gyermekprojektnek szenteli
magát. A lányok, főleg Mi-
randa hidegen veszik a hírt.

10:55 Szex és New York light 
11:30 A nagy házalakítás 
12:25 A nagy házalakítás 
13:20 Babe 2 - Kismalac a 

nagyvárosban 
15:00 A vörös Pimpernel 
15:55 A vörös Pimpernel 
16:55 Mint a villám 
19:00 Négy Esküvő 2.
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Ezt jól kifőztük! 
23:30 Második nekifutásra 
01:25 EgészségŐr 
01:55 Anya, csak egy van!
02:20 Ezt jól kifőztük! 
03:50 A célszemély 

VIASAT3
04:00 Archibald és társai 
04:55 Heuréka! Megtaláltam! 
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Madarak tolláról 
07:00 A csitári hegyek alatt... 
07:40 Így írtok ti      
08:55 Magyar elsők 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Isten kezében 
10:30 Pünkösdi szentmise 

Gyimesbükkön 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:15 Nyelvőrző
12:45 Akadálytalanul 
13:10 Csellengők 
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Szerelmes földrajz
14:40 Hazajáró 
15:10 Tizenötezer pengő jutalom
16:25 Emberek a havason 
18:00 Híróra
18:35 Önök kérték!
19:35 Gigi 
21:30 Dunasport
21:50 A kígyó 
23:45 Djabe 15 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 
00:55 Zarándokutakon 
01:25 Namika 
02:20 Határtalanul magyar 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Barangolások öt kontinensen
05:55 Esély 
06:25 Lovastúra 
06:55 Balatoni nyár 
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 „Így szól az Úr!” 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 A hajnal hírnökei 
10:05 A Biblia a magyar képző-

művészetben 
10:15 Református magazin 
10:45 Unitárius ifjúsági műsor 
10:50 Evangélikus templomok 
11:05 400 éves a Dunántúli 

Református Egyházkerület 
11:30 Az utódok reménysége 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Kajak-kenu Európa-bajnokság 
13:40 Forma-1 Európai Nagydíj - 

Futam 
16:25 Euro 2012 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Euro 2012 
23:20 Zsákutca 
01:10 Szenthelyi Miklós 

születésnapi koncertjei

JÚNIUS 25., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
10:40 Rex Rómában 

Davidénak egy védelem alatt
álló nőt kell bekísérnie az
ügyészségre, de még mielőtt
belépne a házba, óriási rob-
banás történik. Valaki azt
akarta megakadályoz ni, hogy
a nő tanúvallomást tegyen?
Vagy véletlen baleset történt?

11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:25 Euro 2012 
15:10 Marslakók 
15:45 Angyali érintés 
16:30 Capri - Az álmok szigete 
17:30 Balatoni nyár
18:10 Everwood 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Zsaruvér és Csigavér I.: 

A királyné nyakéke  
21:20 Kékfény 
22:15 Az Este 
22:50 Aranyfeszt 
23:20 Karinthy Frigyes 125  
23:55 Barbarossa 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:10 Fókusz Reggel 
06:40 Jó reggelt, skacok! 
07:30 Reflektor Reggel 
07:40 Reggeli - Csak csajok 
08:20 A szerelem rabjai   
09:25 Győzike 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:15 A macskanő 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 Castle 
20:10 Fókusz 
20:55 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont 

22:30 CSI: A helyszínelők 
23:35 PokerStars.net - Big Game 
00:35 Reflektor 
00:55 Saint Ange  

05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:10 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
08:55 Nyomtalanul 
09:45 Doktor House 
10:35 Babe 2 - Kismalac a 

nagyvárosban 

12:15 A nagy házalakítás 
13:10 A médium 
14:05 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Doktor House 
21:20 Rocky 
23:35 CSI: A helyszínelők 
00:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
01:20 Rocky 

VIASAT3
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV
12:40 Parányi varázslat 
14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 NCIS 

Egy katonai cirkáló egy vitor-
lásra bukkan a nyílt vízen,
amelyen két holttest található.
Az NCIS-t riasztják az eset-
hez, majd Leon gyorsan rájön,
hogy Gibbs egyik hajójáról
van szó, amelyet még a ke-
resztlányának adott, és Mike
Franksnél hagyott Mexikó-
ban. Gibbs és Leon persze
mindent megtesznek azért,
hogy igazolják, Mike önvéde-
lemből lőtte le a két férfit...

22:15 NCIS: Los Angeles 
23:15 Bostoni halottkémek 
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV

05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Élő egyház
07:00 Isten kezében 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon +  
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Füred ékkövei 
10:00 Család-barát 
11:00 Száműzött magyar irodalom 
11:30 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Az állatok világa 
17:05 Linda 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Közbeszéd
19:05 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

ság szabaddá tesz benneteket
19:30 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

ság szabaddá tesz benneteket
20:00 A Tenkes kapitánya 
20:25 A Tenkes kapitánya 
20:55 Híradó 
21:00 Dunasport
21:10 Miloš Forman: Amibe nem 

halsz bele...   
22:05 Ezzel a két kézzel, a két 

kezemmel    

JÚNIUS 26., KEDD
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár 
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Srpski Ekran 
12:55 Unser Bildschirm 
13:30 Budapest természeti értékei 
14:00 Kékfény 
14:55 Marslakók 
15:25 Angyali érintés 
16:15 Capri - Az álmok szigete 

17:15 Balatoni nyár 
18:10 Everwood 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Grace nélkül az élet 
21:40 Az Este 
22:15 Tudorok  
23:10 Barbarossa 
00:45 A rejtélyes XX. század 
01:15 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka 
09:15 Stahl konyhája 
09:20 Babapercek 
09:25 Teleshop
10:30 EZO.TV
12:05 Vásott szülők 

14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 A felejtés bére  
23:30 TotalCar
00:00 Tények Este 
00:35 EZO.TV
01:10 Kelj fel komám, ne aludjál! 
02:35 TotalCar 
03:00 Vers éjfélkor 

04:10 Dawson és a haverok 
05:00 Gyilkos sorok 
05:45 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:00 A nagy házalakítás 
07:50 Gyilkos sorok 
08:40 Nyomtalanul 
09:30 Doktor House 
10:20 Candleford-i kisasszonyok 
11:15 Candleford-i kisasszonyok 
12:15 A nagy házalakítás 
13:10 A médium 
14:05 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:35 Jóbarátok    
20:00 Jóbarátok 
20:30 Doktor House 
21:20 Doktor House 
22:15 New York-i nyomozók 
23:10 CSI: A helyszínelők 
00:05 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
01:00 Doktor House 
01:55 New York-i nyomozók 
02:40 Zsírégetők     
03:30 Dawson és a haverok 

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Tokaj szőlővesszein... 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Hazajáró 
16:25 Jelfák 
16:40 Zebra
17:00 Linda 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Déva titka
20:00 Vivát Benyovszky! 
21:05 Híradó
21:10 Dunasport
21:15 Meghallgatás
22:40 Lamantin Jazz Fesztivál 
23:15 Koncertek az A38 hajón 
00:05 Koncertek az A38 hajón 
01:00 Vers
01:05 Himnusz
01:10 Tengerek világa 
01:30 Lélek Boulevard 
02:00 Nyelvőrző
02:25 Zebra
02:45 Kézjegy 
03:30 Kívánságkosár

05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Reggel 
06:40 Jó reggelt, skacok! 
07:30 Reflektor Reggel 
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai   
09:25 Győzike 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:15 A merénylet árnyékában 

Marina Oswald (Helena Bon-
ham Carter) élete pokollá vál-
tozik, miután férje sikeres me-
rényletet hajt végre az Egye-
sült Államok elnöke ellen. Két
kislányával együtt kitaszítot-
takká válnak, úgy tekintenek
rájuk, mintha ők is gyilkos
árulók lennének.

16:15 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 Castle 
20:10 Fókusz 
20:55 Barátok közt 
21:30 A mentalista 
22:30 A Grace klinika 
23:40 Reflektor 
23:55 Emberrablás 
00:45 Emberrablás 
01:35 Emberrablás 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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JÚNIUS 27 ., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
10:50 Útravaló 
11:05 Hacktion 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika 
12:55 Ecranul nostru 
13:30 Lesz egyszer egy Ifipark?
14:25 Euro 2012  
14:55 Marslakók 
15:25 Angyali érintés 
16:15 Capri - Az álmok szigete 
17:15 Balatoni nyár 
18:10 Everwood 
18:55 Marslakók 

19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012 
23:55 Az ötödik sarok 
01:25 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:15 Gyilkos sorok  
06:05 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:55 A nagy házalakítás  
07:50 Gyilkos sorok  
08:40 Nyomtalanul  
09:30 Doktor House  
10:25 June vidám élete  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  

Egy tinédzsert kábítószer bir-
toklásáért tartóztatnak le, de
miután a barátja túladagolás-
ban meghal, már gyilkosság-
gal vádolják.

15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok     
20:00 Jóbarátok 
20:30 Doktor House  
21:20 Rocky II.  
23:35 CSI: A helyszínelők 
00:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
01:20 Rocky II.  
03:25 Zsírégetők  

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV 
12:30 Winnetou 2 - Az utolsó 

renegátok 
14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 

18:30 Tények 
19:30 Aktív 
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Doktor House 
22:15 Született feleségek 
23:15 Aktív 
00:15 Tények Este 
00:50 EZO.TV 
01:25 Doktor House 
02:20 Született feleségek 

VIASAT3
05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm 
07:00 Srpski Ekran 
07:30 Híradó 
07:35 Teremtő szorgalom 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:00 Hal, madár, ember 
17:00 Linda  
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:05 Jávorszarvas a verandán 
20:00 Tüskevár 
20:30 Tüskevár 
21:00 Híradó 
21:05 Dunasport 
21:15 Menetrendszerinti 

gyilkosságok 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Vers 
00:40 Himnusz 
00:45 Eladott életek 
01:35 Arcélek 
02:05 Tengerek világa 
02:35 Család-barát 
03:30 Kívánságkosár 

06:10 Fókusz Reggel 
06:40 Jó reggelt, skacok! 
07:30 Reflektor Reggel 
07:40 Reggeli - Csak csajok 
08:20 A szerelem rabjai 
09:25 Győzike 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:15 Női vonalak 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa    
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 Castle 
20:10 Fókusz 
20:55 Barátok közt 
21:30 Esküvő, rock, haverok 

23:35 Reflektor 
23:50 Gazdagék 
00:45 Gazdagék 
01:40 Gazdagék 

JÚNIUS 28., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop
06:10 Fókusz Reggel 
06:40 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel 
07:40 Reggeli - Csak csajok 
08:20 A szerelem rabjai   
09:25 Győzike 
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai 
14:05 Feketelistán 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle 
20:10 Fókusz 
20:55 Barátok közt 
21:30 Szerelem sokadik látásra 

Oliver (Ashton Kutcher) elég
jóképű, de kétségbeejtő,
hogy férfi létére még mindig
a szüleivel lakik. Emily
(Amanda Peet) épp az ellen-
kezője, mindig ösztönösen
dönt, többnyire rosszul és
éppen ezt élvezi. Egy repülő-
gépen egymásba botlanak és
ez megpecsételi sorsukat.

23:40 Totál szívás 
00:45 Reflektor 
00:55 Infománia 

05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion 

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:25 Euro 2012 
15:10 Marslakók 
15:45 Angyali érintés 
16:30 Capri - Az álmok szigete 
17:30 Balatoni nyár
18:10 Everwood 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Az Este
23:25 Euro 2012 
23:55 Mona Lisa 
01:35 Everwood 

04:10 Dawson és a haverok  
05:00 Gyilkos sorok  
05:50 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:55 A nagy házalakítás  
07:45 Gyilkos sorok  
08:40 Nyomtalanul 
09:30 Doktor House 
10:25 Columbo: Személycsere  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium 
14:05 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok 
20:30 Doktor House 
21:20 CSI: New York-i 

helyszínelők  
22:10 CSI: A helyszínelők 
23:05 Nikita 
23:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:45 CSI: New York-i 

helyszínelők 
01:40 Nikita 
02:25 Zsírégetők  
03:15 Dawson és a haverok  

06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop
10:45 EZO.TV 
12:20 Fesd újra, Van Gogh! 

14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Nicsak, ki beszél most! 
23:05 Propaganda 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Nicsak, ki beszél most! 
02:45 Segíts magadon! 
03:10 Vers éjfélkor  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 A meghódított Kárpát-

medence
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Darabokra szaggattatol 
09:40 Balassagyarmat kincsei 
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Hogy volt!?
15:05 Szerelmes földrajz
15:35 Magyar elsők 
15:55 India és Nepál
17:00 Linda  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 A világörökség kincsei 
20:00 És mégis mozog a föld  
21:00 Híradó
21:10 Dunasport
21:20 A miniszter félrelép  
23:00 MüpArt - A Csík Zenekar és 

barátai a Művészetek 
Palotájában 

RTL Klub, június 27., szerda, 14:15

Női vonalak
Amerikai–német vígjáték

Lehet, hogy nem létezik kóros telefonfüggőség nevű be-
tegség, de a Mozell lányok miatt érdemes volna beve-
zetni. A hölgyek a telefonálás összes lehetséges módo-
zatát felvonultatják (vezetékes, drót nélküli, mobil, kon-
ferencia, társvonal, üzenetrögzítő), hogy a családi köte-
lékeket fenntartsák. Most éppen azért lógnak mindhár-
man a dróton, mert az apa kezdi egyre jobban elveszí-
teni a kapcsolatot a valósággal. A lányok aggódnak érte,

de a gyakorlatban csak Eve,
a középső lány áll mellette,
s ő informálja testvéreit –
természetesen telefonon –
apjuk állapotáról.

M1, június 27., szerda, 23:55

Az ötödik sarok Amerikai–angol romantikus dráma

Az 1964-ben, New York Bronx negyedében játszódó történetben a bör-
tönből frissen szabadult fiatalember, Heinz minden igyekezete arra
irányul, hogy ismét találkozhasson Lindával, azzal a lánnyal, akit
egykoron erőszakkal próbált magáévá tenni. A lelkileg labilis Heinz
továbbra is érez valamiféle vonzódást egykori barátnője iránt.

RTL Klub, június 28., csütörtök, 14:05

Feketelistán
Amerikai filmdráma

Hollywood már
nem a régi fényé-
ben ragyog. Megfé -
lemlített és meg-
gyanúsított művé-
szek várják rettegve, mikor jön el értük
a rendőrség, hogy koholt vádakkal az
Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló
Bizottság elé állítsák őket. David Merill,
az ismert és sikeres filmrendező karri-
erje egyik pillanatról a másikra össze-
omlik, amikor az FBI kommunistaelle-
nes hadjáratának célpontja lesz.

M1, június 28., csütörtök, 23:55

Mona Lisa Angol krimi

Börtönből szabadulását követően George első útja
feleségéhez és leányához vezet. Az asszony azon-
ban rövid úton kirakja a férfi szűrét, ezért George kénytelen régi cim-
borájánál meghúzni magát, ameddig előző főnökétől, az azóta már
igazi gengszterré előlépő Mortwelltől állást kap.

www.gyorplusz.hu
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A VÁROSI LEVÉLTÁR idén is csatlakozik a Múzeumok éj-
szakája programjaihoz, s szombaton öttől tízig megnyitja
intézményét az érdeklődők előtt. A „Színház az egész világ”
című kiállítás a győri színjátszók történetét, az első kőszín-
ház megalapítását mutatja be az 1950-es évekig. A témá-
hoz előadások kapcsolódnak és kapható lesz egy, a győri
színház történetéről szóló kiadvány. Látogatható lesz a kö-
zépkori börtön is, ahol felelevenítik a legendás lőcsei fehér
asszony történetét. 

NÉMETH HAJNAL AURÓRA ékszereit kü-
lönleges divatbemutatón láthatja a győri kö-
zönség a Múzeumok éjszakáján. A Magyar Is-
pitában szombaton este nyolckor sorra kerülő
performansz manökenjei Bombicz Barbara,
Csurák Erzsébet, Grászli Bernadett, Keglo-
vich Zita, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna és
Serfőzőné Tóth Andrea lesznek. A fiatal mű-
vésznő ékszereit olyan nők viselik, akik
sokat tettek Győr kultúrájáért. A perfor-
mansz részeként a meséket és az ékszere-
ket Auróra saját modelljein is bemutatja,
közreműködik Stummer Márton zeneszerző,
gitárművész.

A RÁBA PAÁL LÁSZLÓ KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI KÖR évadzáró kiállítása június 25-
én 17 órakor nyílik meg a József Attila Mű-
velődési Házban. A tárlat július 9-ig, hétköz-
napokon 9 és 17 óra között látogatható.

NEMZETKÖZI KENYÉRFESZTIVÁL és
kézműves találkozó helyszíne lesz június 24-
én, vasárnap a Veres Péter Mezőgazdasági is-
kola a Régi Veszprémi út 1–3. szám alatt. A lá-
togatók megismerhetik a kenyér kultúrájának
múltját és jelenét, Ausztria, Szlovákia, Cseh-
ország, Románia és a győri régió gasztronó-
miai értékeit. A kiállítás mellett szórakoztató
programok várják az érdeklődőket a sorrend-
ben tizedik kenyérfesztiválra. 

MALASITS ZSOLT KÉPZŐMŰVÉSZ gyűj-
teményes kiállítása nyílik a Napóleon-házban
szombaton 18 órakor. A hazatalálás művé-
szete című tárlat a győri művész 25 éves alko-
tói munkásságát mutatja be. A kiállítást
Grászli Bernadett művészettörténész nyitja
meg. Az eseményen az alkotó tárlatvezetést
tart, és koncertet ad a Spontán társulás, Li-
pics Viola (hegedű), Jagudits Balázs (hárfa),
Tanai Péter (bőgő), Delbó Eszter (tánc), Zoller
Tamás (tánc).

A VILÁG NAGY HEGYEI címmel
tart vetített képes előadást Ne-
deczky Júlia pszichológus, hegy-
mászó június 28-án, csütörtökön
17 órától a Galgóczi Erzsébet Vá-
rosi Könyvtárban. 

JANCSI ÉS JULISKA meséjével ismerked-
hetnek meg a gyerekek a Hajci-hő-ség prog-
ramsorozatban, június 27-én tíz órától a Gyer-
mekek Házában. A Grimm testvérek történe-
téhez játék, vetélkedő, kézművesség kapcso-
lódik.  A MOBILIS félárú jegyekkel várja látogatóit

a Múzeumok éjszakáján, június 23-án, dél-
előtt 10-től éjfélig. Különleges programnak
ígérkezik a retrojárművek kiállítása, Németh
János grafikus foszforeszkáló festményeinek
este fél kilenckor megnyíló tárlata, valamint a
tűzzsonglőrök bemutatkozása. Az érdeklődők
lézershow-t készíthetnek, és tűzzel írhatnak a
levegőbe. Este tíztől éjfélig Opra Vilmos zenés
lézershow-ja szórakoztatja a közönséget. 

LENGYEL NÉPI EGYÜTTES ad műsort va-
sárnap délelőtt 11 órakor a Radó-szigeten.
A koncert a zenepaviloni nyári matinésoro-
zat állomása.   
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GASZTRONÓMIA HIRDETÉS

Éttermek, jó 
szívvel ajánlva 
szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A Gault és Millau étteremkalauz
2012-es, magyarországi kötetét a
minap a győri La Maréda étterem-
ben is bemutatta Molnár B. Tamás
főszerkesztő, a Magyar Gasztronó-
miai Egyesület alapítója. A helyvá-
lasztás nem véletlen, Szabó László
Apáca utcai vendéglője a Michelin-
csillaggal felérő GM-szakácssapká-
ról lemaradt ugyan, de a jeles kalauz

álruhás kritikusai a környék legjobb-
jának találták. A több mint három-
száz tesztelt hazai étterem közül két
budapesti, a Costes és az Onyx ér-
demelték ki a három sapkát, a szin-
tén fővárosi Mák, Csalogány 28 és
Nobu a kettőt. Az egysapkásak lis-
táján már vidéki vendéglátóhelye-
ket is találni, szám szerint kilencet.
A győri ínyenceknek útba eshet a
fertőrákosi Ráspi, a balatonszemesi
Kistücsök és a veszprémi Villa Me-
dici. A La Maréda a klasszikus húsz-
pontos skálán fél ponttal maradt el
tőlük. 

A világ egyik leghíresebb étte-
remkalauzát francia gasztronómiai
újságírók, Gault és Millau alapítot-
ták a hatvanas években. A két kriti-
kus a korszellemnek megfelelően
forradalmat csinált Párizs meg a
szabad világ konyháiban, aminek

szele Molnár B. Tamás szerint az ez-
redforduló után érkezett meg hoz-
zánk. Akkoriban Európa másfél ezer
legjobb étterme között egy sem volt
magyar. A 2004-ben alapított hazai
gasztronómiai egyesület Kulináris
Charta című röpirata az ország civi-
lizáltságának fokmérőjeként hatá-
rozta meg az étkezési kultúrát, moz-
galmat indítva a kádári gulyáskom-
munizmus önámító öröksége ellen.
A világon mindenütt mérvadónak
számító GM kalauz meghonosítása,

továbbá a Hagyomány és Evolúció
verseny életre hívása az egyesület
két leglátványosabb sikere.  

Molnár B. Tamás szerint öröm,
hogy egyre több a jó, vagy jó szívvel
ajánlható hazai étterem, de az euró-
pai középmezőnytől még mindig
messze vagyunk. Külön elismerés il-
leti azokat a vidéki vendéglősöket,
akik a szerényebb fizetőképes ke-
reslet ellenére is tartják a minősé-
get. Ilyen a La Maréda, amelynek fő-
szakácsa, Horváth Szilveszter meg-
nyerte az idei Hagyomány és evolú-
ció versenyt, helyet szerezve a le-
gendás Bocuse d’Or európai mező-
nyében. A könyvbemutatón a fiatal
séf ízelítőt adott művészetéből, de
azt nem tudta megmondani, mi lesz
megszerzett kvótájának sorsa. Az
induláshoz az eltökéltségen túl né-
hány millió forint kellene.      
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Kagyló provanszi fűszerekkel,
paradicsommal és gombával 

Kacsamellrozé narancs mártással,
meggyes-káposztás rétessel

Hozzávalók négy sze-
mélyre: 2 kg fekete-
kagyló, 1 csomag új-
hagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, olívaolaj, só, pro-
vanszi fűszerkeverék, 7 db
gomba, 3 db paradicsom,
1,5 dl fehérbor, 1 kg bur-
gonya héjastól  

Elkészítése: Az ösz-
szevágott újhagymát és
fokhagymát olívaolajon
megpirítjuk, hozzáadjuk a
kockára vágott gombát és
paradicsomot. Sózzuk, fű-
szerezzük, fehérborral fel-
öntjük. Beletesszük a
kagylókat és lefedve öt
percig pároljuk. A kinyílt
kagylókat külön sült, héjas
burgonyával tálaljuk.

A rozéra sütött, narancsmártással és
meggyes-káposztás rétessel tálalt ka-
csamellnek Répás Barbara a Hírlapi
kacsa fantázianevet adta, s azoknak
ajánlja, akik élvezni akarják a házi
szárnyas húsának karakteres ízét, de
csak mértékkel kívánnak fogyasztani
belőle. A narancsmártáshoz szükséges
Cointreau is megér néhány szót, a ke-
serű és édes narancsok héjából ké-
szülő francia likőr mifelénk elsősor-
ban a Margarita hozzávalójaként is-
mert. Ha szert tettünk egy üvegnyire,
akkor már csak tequila, lime és jég kell
a népszerű koktélhoz.
A feketekagyló főszereplője a tenger
gyümölcseiből készülő mediterrán éte-
leknek. Fehérjékben, ásványi anyagok-
ban és vitaminokban gazdag ínyenc-
ség, ami séfünk szerint egyszerűen és
gyorsan elkészíthető különleges alkal-
makra, vendégváráshoz, nyári kerti
parti fogásaként. Aki olyan szerencsés,
hogy egy adriai apartmanban tölthet
egy hetet, a kikötői halboltokban ol-
csón juthat friss áruhoz, de Győr nagy-
áruházaiban, például a Metro halas
részlegén is barátságos áron szerez-
hető be a csillogó, kékesfekete héjú
csemege.
A klasszikus, fehérborban párolt feke-
tekagylóhoz Répás Barbara fokhagy-
más, paradicsomos, gombás szószt ké-
szített. Provanszi fűszerkeverék ké-
szen is kapható, otthon is elkészíthető
két evőkanál bazsalikom, petrezse-
lyem, oregánó, kakukkfű, majoránna,
valamint egy evőkanál rozmaring, zsá-
lya, borsikafű és tárkony összekeveré-
sével. Jó tanács, hogy csak friss kagy-
lót használjunk, főzés előtt azt dobjuk
el közülük, ami kinyílt, főzés után meg
azt, amelyik nem nyílt ki. Kagylóevés-
nél a fél kagylóhéj a húsos kanalunk,
amit kedvünkre belemeríthetünk a
szószba is.  

Kacsa és kagyló

Június séfje: 
Répás Barbara

Szerző: Gaál József
Recept: Répás Barbara
Fotó: O. Jakócs Péter

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg
kacsamellfilé, só, bors, 1 csomag
réteslap (mirelit), 20 dkg meggy-
befőtt (magozott), 70 dkg fejes ká-
poszta, 1 db narancs, 1 dl na-
rancslé, 0,5 dl Cointreau 

Elkészítése: A kacsamell
inait kivágjuk, a bőrt és a hájréte-
get éles késsel keresztirányban,

rézsútosan bemetsszük, hogy a
bőr ropogós, a hús jóízű legyen.
Az előkészített mellet előmelegí-
tett serpenyőben először bőrös
részével lefelé süssük 4–7 percig,
majd fordítsuk meg. Átsült álla-
potban kissé kemény, közepe
rozé, rózsaszín lesz.  A lereszelt ká-
posztát forró olajon megpároljuk,
sózzuk, borsozzuk, hozzákeverjük

a meggyet. Ezzel a töltelékkel tölt-
jük a réteslapokat. A sütés 160
fokon 25 percet vesz igénybe.  

A narancsmártáshoz a narancs
húsos részét kivágjuk és gyorsfor-
ralóban a narancslével, narancs-
héjjal és Cointreau-vel beforraljuk
mártás sűrűségűre. Tálaláskor a
rétes mellé szeleteljük a kacsamel-
let, ráöntjük a forró mártást.  
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Azt mondtad, csak a macskára vagy
allergiás. Nyertes: Pozsgai Sándor (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Bizonyítványosztás

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 ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL, ÚTKEZELŐ

szerző: pannon-víz 

Igazi vizes ünnepnek ígérkezik a győri Duna-
nap. A szervezők június 28-án, csütörtökön
délután fél kettőtől ötig várják a folyók szerel-
meseit a Győri Hittudományi Főiskola, a pap-
nevelde alatti rakparton, ott, ahol Mosoni-
Duna és a Rába találkozik. Az érdeklődők
megismerhetik a vízgazdálkodás, a vízvéde-
lem céljait, a vízzel foglalkozó szervezetek, ha-
tóságok munkáját, és felidézhetik a Mosoni-
Duna 2002-es árvizét. 

Bizonyára sokan kíváncsiak a vízminőségi
kárelhárítás eszközeire, melyek eddig csak a
híradókból lehettek ismerősek, de most a gya-
korlatban is kipróbálhatók. A program búvárok
bemutatójával, kézműves foglalkozásokkal, fa-
likút-kiállítással és mikroszkópos vízvizsgálattal
egészül ki. Idén egy nívós fotótárlat is nyílik a
rakparton, Magyarósi Péter fotóművész Dunát
idéző munkáit láthatják az érdeklődők. A láto-
gatók nyerhetnek is, a Pannon-Víz standján egy
csodálatos Duna-fotóalbumot sorsolnak ki. 

kép és szöveg: tóth lászló 

Hőségriadó idején a Pannon-Víz munkatársai
Győr, Csorna és Kapuvár városközpontjaiban friss
csapvizet osztanak, párakapukat üzemeltetnek és
felkészülnek a kánikulai csúcsfogyasztásra. A nyári
kánikulában sem lesz vízkorlátozás, a Győrt ellátó
vízműtelepek kapacitása bőségesen fedezi az igé-
nyeket.

Míg idefent a hőmérő higanyszála a 40 fokot kö-
zelíti, odalent a 30-40 méteres mélységben csak
12 Celsius-fokos a parti szűrésű kutak vize. A ve-
zetékes víz egyre inkább érték, takarékoskodnak
vele a családok. Ezt jelzik a vízszolgáltató adatai is,
a fogyasztás a hőségben is visszafogott. 

A tavalyi szezon vízfogyasztási csúcsát 2011. jú-
nius 16-án állítottuk be, Győrben ekkor 40 ezer 42
köbméter fogyott. Idén már megközelítettük ezt a
csúcsot, de egyelőre nem értük el. 

Az ár levonulta és a takarítási munkála-
tok befejeződése után ismét használható az
Aranypart I. szabad strand napozásra, pihe-
nésre. A víz minőségét azonban még ellen-
őriznie kell a a megyei kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének,
amely csak ezután ad engedélyt a fürdő-
zésre. Szerdai lapzártánkig nem érkezett in-
formáció a vizsgálat eredményéről. Az
Aranypart II. szabad strandot továbbra is
felkereshetik a pihenni vágyók, itt a víz mi-
nősége jó, fürdőzésre alkalmas.

szerző: győr-szol
fotó: nagy csaba

A GYŐR-SZOL Zrt. városüze-
meltetési üzletágának munka-
társai folyamatosan figyelemmel
kísérik Győr közigazgatási terü-
letén a szúnyoglárvák számának
alakulását.

A legutóbb elvégzett méré-
sek a tocsogókból vett vízminta
alapján literenként 45-55 darab
szúnyoglárvát mutattak. Kifejlő-
désük akadályozása, illetve a ké-
sőbbiekben megjelenő, kifejlett
példányok számának csökken-

Szúnyoggyérítés 
a levegőből

tése érdekében a társaság a sze-
zonban második alkalommal,
múlt héten pénteken szúnyog-
gyérítést végzett. A város kör-
nyéki árterekben, nádasokban,
tocsogók környékén, mintegy
200 hektáron biológiai lárvairtás
volt. A beavatkozás elsősorban
Pinnyéd, Sárás, a Püspökerdő, a
Holt- Rábca, a Bécsi úti nádas, a
bálványosi csatorna körzetét
érintette. Bár kifejlett szúnyogok
jelenléte Győrben pillanatnyilag
nem érzékelhető, pénteken a
kora esti órákban megelőző jel-
leggel légi kémiai szúnyoggyérí-

tés is volt, amely körülbelül 1600
hektáron elsősorban szintén a
vizes élőhelyeket érintette. A
GYŐR-SZOL Zrt. ezekkel a meg-
előző jellegű beavatkozásokkal
hozzá kívánt járulni a Győri Nyár
nyitórendezvényeinek zavartalan
lebonyolításához. 2011-ben a
társaság összesen hat alkalom-
mal végzett légi kémiai szú-
nyoggyérítést, a beavatkozások
költsége hozzávetőlegesen
mint egy 20 millió forintot tett ki.
Az eddigi adatok alapján az idei
költségek várhatóan meghalad-
ják ezt az összeget.

Friss, enyhet
adó víz 

Levonult az ár 
az Aranyparton

Duna-nap a rakparton 

Többek között záró- és terelővonalakat,
gyalogos átkelőhelyet, elsőbbség -
adásra figyelmeztető jeleket, kerékpár-
sávokat festenek fel a városban a Győri
Útkezelő Szervezet munkatársai. Július
végéig mintegy 20 ezer négyzetméter-
nyi felület újul meg. A munka idején he-

Újrafestik az útburkolatokat a városban
lyenként félpályás útlezárásra kell szá-
mítani – mondta lapunknak Máthé-
Tóth Péter, a szervezet műszaki veze-
tője. Idén mintegy 50 millió forintot for-
dítanak városfestésre. Azért többet,
mint tavaly, mert most olyan helyeken
kell felfrissíteni az útburkolati jeleket,

ahol a tartós plasztikfestékkel kell dol-
gozni. Ez drágább, mint az oldószeres
festék, de tartósabb is, 8-10 évente kell
csak pótolni. A leggyakrabban körfor-
galmakban használnak ilyet. Máthé-
Tóth Péter közölte, a szervezet munka-
társai nappal és éjjel is dolgoznak, ám

a munka minimális zajjal jár, nem za-
varja a pihenőket. A műszaki vezető fi-
gyelmezteti a közlekedőket, aki a bójá-
val határolt területre behajt és autójára
felfröccsen a festék, az nem, de akinek
a járművére a szél fújja a szálló cseppe-
ket, az kaphat kártérítést.



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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Ablaktisztítást, takarítást,
szőnyeg- és kárpittisztítást vállalok
intézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kárpit-
és szőnyegtisztító gépek kölcsönöz-
hetők. Érdeklődni: Fazekas Mihály,
+36-20/9833-577.

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval vállalok.
30/529-7589.

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű elszál-
lítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. Tel.: 20/944-6667. 

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjte-
ményembe.  Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 06-20/947-3928. 

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 0036-70/564-2280.     

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyvek kedvező áron. 

Tankönyvfelvásárlás! Általános isko-
lától az egyetemig! Szigethy A. út 90.,
Pálffy-iskola mögött. H–P. 9–12-ig.

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-
telés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.  

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom.  Tel.: 70/500-1291  

ÁLLÁS

Érettségizett, telefonos ügyfélkap-
csolati munkatársat felveszünk. Ru-
galmas munkaidő, cafetéria. 06-
70/2678-190, furyliza@gmail.com. 

EGYÉB 

Kedvenc ebére,
kutyájára családi ház-
ban vigyázok, amíg ön nyaral!
20/538-6211

Pénzügyi tanulmány –
ésszerűen megvalósított álmok.
Pontosan tudja, mire megy el a csa-
lád pénze havonta? Szeretne spó-
rolni kiadásain? Vegye igénybe
pénzügyi elemzésünket, amely kife-
jezetten az ön családjának ad biztos
hátterű, hosszú távú javaslatokat.
Minimális díjazás, ingyenes tanács -
adás! 06-70/323-3277 

Június 24-én a győr-kertvá-
rosi lőtéren Szent László ki-
rály-napi emléklőversenyt
tartunk. A helyszínen tehet-
ségkutatás és tagtoborzás
lesz sportlövést kedvelők ré-
szére, 10 órától.

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, EOZIN-
MÁZAS  ZSOLNAYT, ezüst-
tárgyakat, könyveket, régi
fali- és asztali órákat, antik
bútort, csillárt, teljes hagya-
tékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.

50 cm3-es, garanciával,
szervizkönyvvel.   

Tel.: 70/942-8039

Angoltanárokat 
keresünk 

Győr, Szombathely 
és Zalaegerszeg körzetében! 

Olyan angol szakos tanári végzettség-
gel rendelkező, lelkes kollégák jelent-
kezését várjuk, akik hosszú távú
együttműködés keretében a fenti te-
lepüléseken induló képzéseinknél
tudnak csoportokat vállalni. Az órák
reggeli/ délutáni kezdéssel vagy hét-
végén kerülnek megszervezésre. Ke-
resünk még agilis, talpraesett, jó
problémamegoldó készséggel rendel-
kező tanfolyamszervező kollégát.
Önéletrajzokat a  badovszky.aniko@
tu domanynyelviskola.hu címre várunk. 

A 21 éves Tudomány
Nyelviskola csapata

Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 2012. július 12-én 
licit útján bérbe adja a Gárdonyi Géza 

Általános Iskola büféjét
2012. 0 8. 01–2013. 06. 30-ig, amely időtartam a felek kölcsönös 

megállapodása alapján további négy év együttes időtartamra meghosszabbítható.
A hirdetmény a Nádorvárosi Főigazgatóság gazdasági irodájában (Győr, Baross

Gábor út 49., telefon: 96/417-313), valamint interneten
(http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/gardonyi_geza_altalanos_iskola_iskolai_

bufejenek_arveresi_hirdetmenye.html) tekinthetők meg.

§ Dr. Császma Viktória
egyéni ügyvéd tájékoztatja ked-
ves meglévő és leendő ügyfeleit, hogy
megnyitotta irodáját Győrben, az Árpád
út 81. alatt. Képviselt területek: pol-
gári, családi, munka, gaz-
dasági, közigazgatá si és
szabálysértési jog. Tel.: 06-
96/310-643. Mobil: 06-70/580-7132,
06-30/376-1660. 
Honlap: www.drcsasz  maviktoria.hu.

A könyvek nagyon jó állapotban van-
nak. Listát e-mailben kérésre kül-
dök. Érd.: 06-30/403-3079.                            

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól.
30/422-6164.

ÜZLET 

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra vagy
alkalmakra kiadó. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27
m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre vagy iro-
dának hosszú távra kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győrszentiván-kertvá-
rosban kert lakható házzal, sür-
gősen eladó. Irányár: 4,5 M Ft.
20/489-2269

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-

házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708.

Cséren 100 m2-es, földszintes, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irányár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag ab-
lakos, redőnyös, egyedi mérős pa-
nellakás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 06-
20/3468-994.

Győr-Nádorváros elején 4
szobás, 113 m2-es,  első emeleti, vi-
lágos téglalakás eladó a tulajdonos-
tól. Zárt udvaron kocsibeállási lehet-
zőség. 06-30/401-2042

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben.  Érd.: +36-
30/9370-230. 

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

LAKÁSCSERE

Szabadhegyi, 1+fél szobás, 61 m2-
es, komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne kettő
vagy 1+2 fél szobás bérleményre
(hird. szám: 112). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Révfalui, 1 szobás, 36 m2-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses, nyugdíjasház-
ban lévő lakást cserélne adyvárosi,
marcalvárosi vagy gyárvárosi, 45–
55 m2-es, 2 szobás, távfűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra. Lift nélküli épületben maxi-
mum 2. emeletig (hird. szám: 114).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420

TÁBOROZÁS

FOTÓTÁBOR kezdőknek is Pápate-
széren! Megismerheted a fotózás
apró titkait!  Időpont: július 2–6. Je-
lentkezni a www.laposafoto.hu,
vagy a 70/286-3665-ös telefonon.
Napi programok!

SZOLGÁLTATÁS

NONSTOP zár-
szerviz! Szerelés, javí-
tás, csere! 70/297-5024

GARÁZS 

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

A várakozásoknak megfelelően
Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Ko-
vács Katalin és Fazekas Krisztina al-
kotja majd az 500 m-es magyar női
kajaknégyest a londoni olimpián. Ezt
Storcz Botond szövetségi kapitány je-
lentette be a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség keddi sajtótájékoztatóján.
Szabó, Kozák és Kovács négy éve,
Pekingben is tagja volt az ezüstér-
mes négyesnek, akkor Douchev-Ja-
nics Natasa volt a negyedik ember.
Ezúttal őt a Győri Graboplast VSE
versenyzője, Fazekas Krisztina vál-
totta az egységben.  

Döntöttek a londoni olimpiai és pa-
ralimpiai csapat összetételéről a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
szombati közgyűlésén, és az is el-
dőlt, hogy a játékok július 27-i meg-
nyitóján Biros Péter háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó viszi
majd a magyar zászlót.

– Természetesen nagyon nagy meg-
tiszteltetés ez a feladat, hiszen gyakor-
latilag az egész világ látja, hogy ki viszi
a magyar zászlót – mondta a válogatott
honlapjának Biros Péter. – Szép dolog,
örülök is neki, de máris szeretnék min-
denkit biztosítani arról: mi az aranyére-
mért megyünk, és ez a feladat nem
fogja elterelni a figyelmemet arról, hogy
miért utazunk Londonba.

Az olimpiai játékok helyszínei
hűen tükrözik a Londonra oly
jellemző kettősséget, melyet a
több évszázados patinás épüle-
tek és a modern városrészek
kontrasztja jelent. A játékok köz-
pontja kétségtelenül az Olim-
piai Park lesz, amit egy kisebb
városrész elbontása után épí-
tettek fel London keleti részén,
mely a város egyik legszegé-
nyebb része. Itt 8 különböző
helyszínen zajlanak majd a ver-
senyek, s minden épületet ki-
mondottan az olimpiára tervez-
tek és építettek. A londoni olim-
pia egyik vezérmotívuma, a
fenntarthatóság jegyében egy
részüket a játékok után lebont-
ják, mint például a kézilabda-
és kosárlabda-mérkőzések hely-
színéül szolgáló arénát is. A park
hatalmas méretei ellenére azon-
ban nem képes befogadni azt a
több mint 10.000 versenyzőt,
akik a 302 versenyszám valame-
lyikében mérettetnek meg, ezért

Olimpikon
Gyorbol

Biros Peter viszi a magyar zaszlot
A küldöttek határoztak arról, hogy

az olimpiai delegációt Borkai Zsolt
MOB-elnök vezeti, helyettese – és a
csapatvezető – Molnár Zoltán, a
MOB főtitkára lesz. A csapatvezető
helyettese Nagy Zsigmond, a MOB
nemzetközi igazgatója. A küldöttség-
vezetés további tagjai: Magyar Zoltán,
Deutsch Tamás, Leyrer Richárd és
Tóth Miklós MOB-alelnökök, Mihók Il-
dikó marketingigazgató, Szabó
Bence sportigazgató, valamint Török
Olivér sajtóattasé. A paralimpiai csa-
patot Gömöri Zsolt, a Magyar Para-
limpiai Bizottság (MPB) elnöke vezeti,
helyettese Tóth Ildikó csapatvezető, a
paralimpiai attasé pedig Kovács Bri-
gitta, az MPB gazdasági vezetője lesz. 

Az idei nyár két jellegzetes figurája lesz Wenlock
és Mandeville. Wenlock az olimpiai játékok kaba-
lája. Bár a modern olimpiai játékokat hivatalosan
1896-tól rendezik meg, az ókori játékok újjáéle-
déséért küzdő mozgalmak már a 19. század kö-
zepén elindultak. Ezek közül is az egyik legsike-
resebb az 1850-től az angliai Much Wenlock-
ban megrendezett versenyek voltak, hiszen töb-
bek között Pierre de Coubertin is itt figyelt fel az
olimpiai mozgalomra, ezért is esett a rendezők
választása erre a névre. A kabalán épp úgy felfe-
dezhetők a híres londoni fekete taxik tetőlámpái,
mint az olimpiai ötkarika színeit idéző csuklópán-
tok, vagy éppen az Olimpiai Stadion tetejének jel-
legzetes formája. 

Mandeville a londoni paralimpiai játékok ka-
balája. A paralimpiai játékok története 1948-ig
nyúlik vissza, amikor a London melletti Stoke
Mandeville-i kórház brit hadirokkantjainak rész-
vételével a londoni XIV. Olimpiai Játékok nyitó-
napjával egy időben íjászversenyt rendeztek. Jól-
lehet az első hivatalos paralimpiai játékig 1984-
ig kellett várni, de a Stoke Mandville-i rendezvé-
nyek úttörő kezdeményezésükkel így is a névadói
lettek a 2012-es paralimpiai játékok kabalájának.
Mandeville szintén magán hordozza a londoni fe-
kete taxik tetőlámpáját, illetve a paralimpiai moz-
galom logójának színvilágát is.

A szervezők nem csupán két jelképet, hanem
két önálló karaktert is alkottak. Michael Mor-
purgo angol meseíró tollából megszületett
Wenlock és Mandeville története „Egy szivár-
ványból", mely elolvasható vagy videón megte-
kinthető az olimpia hivatalos weboldalán:
www.london2012.com.

Kabalak
a szivarvanybol

Ikonikus helyszinek
olyan jellegzetes londoni helyszí-
nek is otthont adnak olimpiának,
mint a Hyde Park, a Greenwich
Park (London legrégebbi királyi
parkja), a Lovas Testőrség Felvo-
nulási Tere, vagy éppen a Wemb-
ley stadion és Wimbledon. Bizo-
nyos sportágak helyigényük
miatt pedig a fővároson kívülre

szorultak, így került a helyszínek
közé például Eton Dorney (eve-
zés és kajak-kenu), a cardiffi Mil-
lennium Stadion és az Old Traf-
ford. A XXX. Nyári Olimpiai Játé-
kok összesen 32 helyszínen zaj-
lanak majd, melyeket az olimpiai
falu és a közvetítésekhez épített
komplexum egészítenek ki.

Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com

’
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szerző: lakner gábor
fotó: patent győri lk

Szenzációsan szerepeltek a Pa-
tent Győri Lövészklub verseny-
zői a stockholmi futócéllövő vi-
lágbajnokságon. A győriek
közül Sike József aranyérem-
mel, Boros László egy ezüst- és
egy bronzéremmel tért haza
Svédországból. Sike József győ-
zelmével az első megyei arany-
érmes lett a sportlövő világbaj-
nokságok több mint százéves
történetében. 

Sike József vitathatatlanul a sportág
egyik legnagyobb alakja, aki tekin-
télyt parancsoló eredménylistával
büszkélkedhet. A 44 éves, Szegeden
élő sportlövő tavasz óta a Patent
Győri Lövészklubot erősíti. 

– Először Egerben, még általános
iskolásként mentem le a lőtérre. Kicsit
féltem is, hogy a korom miatt nem
vesznek fel, de végül csatlakozhattam
a helyi lövészklubhoz. A futócéllövé-
szet rögtön megtetszett, hiszen sok-
kal dinamikusabb volt, mint a többi
szakág: mozgó célra kellett lőni, rá -
adásul távcső segítségével – emléke-
zett vissza Sike József, aki az egri kez-
detek után tíz éven át a fővárosi MHSZ
Lövészklubban versenyzett, első
egyéni Európa-bajnoki címét is ekkor
szerezte. Ezt követően – egyéves sze-
gedi kitérő után – a Honvéd Lö-
vészklubban folytatta a ver-
senyzést, ahol számos ki-
váló eredménnyel öregbí-
tette saját maga és a
klub hírnevét. 

– Nagyon szép
időszak volt, amit
a Honvédnél töl-
töttem, szinte
minden világver-
senyről, amin
csak elindultam,
éremmel tértem
haza. Nyertem két világ-
bajnokságot, hat Európa-
bajnokságot – ebből az elsőt
még MHSZ-versenyzőként –
és hat Világkupát. Két olimpián is
részt vehettem, Barcelonában ötödik,
Atlantában negyedik helyezést értem
el. Nehéz rangsorolni az eredménye-
ket, az első Európa-bajnoki sikerem
nagyon emlékezetes, akárcsak az első
egyéni világbajnoki címem, persze a
csapatérmek is szépen csillognak. Az
olimpiai szereplésekre is szívesen
gondolok vissza, hiszen ezek a verse-
nyek jelentik a csúcsok csúcsát. Na-
gyon kedves a harmadik világbajnoki
győzelmem is, amit Svédországban,
immár győri színekben versenyezve
értem el – mondta Sike József, aki ti-
zenöt év elteltével váltott klubot. 

Sike József sporttörténeti sikere
– A család és a munka mellett na-

gyon nehéz a versenyzés, egy idő
után bele is fárad az ember. Mégsem
sikerül abbahagyni, valami mindig to-
vábbvisz a nehéz pillanatokban, és
folytatásra ösztönöz. A Honvédnál a
vége felé már nem volt túlságosan
biztató a helyzet, ekkor keresett meg
Laczik Zsolt, a győriek vezetőedzője.
Jó feltételeket és komoly hátteret kí-
nált, emellett az is nagyon fontos volt,
hogy előre megtervezett programot
tett le az asztalra. Megfelelő edzés-
munka esetén biztosította a részvé-
telt a világversenyeken. Úgy éreztem,
ilyen szerevezett körülmények
között van értelme dol-
gozni, így csatlakoz-
tam a klubhoz – vi-
lágította meg a
váltás hátterét a
sportlövő. 

Sike József
gyorsan letette
névjegyét a Rába
partján is, hiszen
aranyérmet nyert a
férfiak ötvenméteres,
negyvenlövéses szá-
mában a stockholmi fu-
tócéllövő-világbajnok-
ságon. Leg-
utóbb

tíz éve nyert egyéni világbajnokságot,
így ilyen kitűnő rajtban ő maga sem
reménykedett. 

– Előzetesen úgy gondoltam, egy
egyéni érem felérne egy kisebb cso-
dával, hiszen nagyon sűrű az élme-
zőny. Az újrakezdés
aztán komoly pluszlen-
dületet adott, és végül
nagyon jól sikerült a vi-
lágbajnokság. A dobogó
tetején állni mindig nagy
élmény, a győzelem
pedig olyan fantasztikus
érzés, amit nem lehet
igazán megszokni. Mivel

utolsóként álltam lőállásba, így a
teljes mezőny figyelte a teljesít-

ményem. A végén megtap-
soltak az ellenfeleim, amit
szintén nagyon jó volt átélni
– elevenítette fel a stock-
holmi eseményeket az
immár háromszoros világ-

bajnok, aki nem került isme-
retlen közegbe.

– Régebben is jártam
Győrbe edzeni, hiszen az or-
szágban egyedül itt vannak

olyan elektronikus céltáb-
lák, amilyenekre a

– A sportlövő-világbajnokságok
több mint százéves történeté-
ben még nem volt felnőtt me-
gyei aranyérmes. Örülök, hogy
végre lett, tulajdonképpen
ebben reménykedtünk, amikor
Sike Józsefet leigazoltuk –
mondta lapunknak Laczik
Zsolt, a Patent Győri LK vezető-
edzője. – Bíztunk benne, hogy a
környezetváltás hatására képes
lesz megújulni a negyvennégy
éves kiválóság, a sportlövészet
ugyanis nem függ a kortól, so-
káig lehet magas szinten űzni.
Sike Jószef igazi sportember,
aki mindig segíti a fiatalokat is.
Összesen három érmet szerez-
tünk Stockholmban, a korábbi
junior világ- és Európa-bajnok
Boros László egy ezüst- és egy
bronzéremmel tette le névje-
gyét a felnőttek mezőnyében.
Bízunk benne, hogy megtalálta
a helyét a felnőttek között, és
kiegyensúlyozottabban fog tel-
jesíteni, hiszen már magának
és nekünk is bizonyított. A csa-
patérem ezúttal nem jött össze,
de ez nem a mi versenyzőinken
múlt, a győrieknek kiválóan si-
került a formaidőzítése. 

nemzetközi versenyeken is lövünk. A
klubtársaim is régóta ismerem, roko-
naim is élnek a városban, így olyan,
mintha hazajárnék Győrbe. Továbbra
is Szegeden élek, de természetesen
az edzésmunka egy részét Győrött

végzem majd – fogalmazott Sike Jó-
zsef, akinek véleményét klubtársáról,
a rendkívül tehetséges Boros László-
ról is megkérdeztük.

– Úgy érzem, Laci elfogadja a se-
gítő szándékú véleményeket, és eze-
ket nagyon gyorsan beépíti az edzés-
munkájába. Ha jól sikerül a felkészü-
lése, akkor rendszeresen odaérhet a
mezőny elejére, hiszen a kvalitásai
megvannak ehhez. Képes komoly
versenyeken egyéni csúcsokat lőni,
téthelyzetben is ki tudja magából
hozni a legjobbat, ami jelzi, hogy jó
versenyzőtípus. 

Ilyen szervezett 
körülmények között

van értelme dolgozni

Az edző értékel
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Háromhetes szünet után megkezdte
felkészülését a következő szezonra a
Győri ETO FC. Pintér Attila hétfő dél-
előtt tikkasztó hőségben vezényelt ed-
zést játékosainak, akiknek napi két tré-
ningen kell részt venniük. A zöld-fehé-
rek vezetőedzője elmondta, az első hét
a ráhangolódás jegyében telik majd. 

– Tovább kell csiszolnunk a csapat-
játékunkat, ki kell javítanunk azokat a
hibákat, amelyek a bajnoki címünkbe
kerültek. Az új játékosok érkezésével
fel kell építeni a csapatmozgást, sta-
bilitásra törekszünk támadásban és
védekezésben egyaránt – fogalma-
zott Pintér Attila. 

Remekül szerepeltek a Győri Graboplast VSE ver-
senyzői a szegedi válogatóversenyen, a győriek
közül nyolc sportoló kvalifikálta magát a hétvégi zág-
rábi Európa-bajnokságra. Az egyesületet ekkora lét-
számú küldöttség még soha nem képviselte konti-
nensviadalon. A férfiak közül Kammerer Zoltán, Lan-
tos Ádám és Nagy Péter, a hölgyek közül Csay Re-
náta, Fazekas Krisztina, Farkasdi Ramóna, Lakatos
Zsanett és Takács Kincső harcolta ki az Európa-baj-
noki részvételt. A Győri Graboplast VSE csapata az
ifjúságiak között is remekelt, az EB-válogató vala-
mennyi kenusszámát megnyerték.

Eredmények. C-1 200 m: 2. Lantos Ádám. C-2
1000 m: 1. Nagy Péter, Sáfrán Mátyás (Graboplast
VSE, KSI). C-2 200 m: 1. Nagy Péter, Lantos Ádám.
C-2 500 m: 2. Széles Gábor, Devecseri Ádám (Gra-
boplast VSE, Dunaferr). K-2 200 m: 2. Kadler Vik-
tor, Kristian Andrianov Dushev, 3. Horváth Bence,
Szomolányi Máté. K-4 1000 m: 1. Tóth Dávid, Kam-
merer Zoltán, Kulifai Tamás, Pauman Dániel (MTK,
Graboplast VSE). 

Az UEFA Futsal Cup 2012/2013-as küzdel-
meinek egyik helyszíne Győr lesz, így a ma-
gyar bajnok Rába ETO rendezőként vehet
részt a kupaküzdelmekben. Erről Laurent
Morel, az UEFA Futsal Versenybizottságá-
nak menedzsere értesítette dr. Drucskó Zol-
tánt, az egyesület ügyvezető elnökét. Az ese-
ményt szeptember 4. és 9. között rendezik
meg a Magvassy Mihály Sportcsarnokban.
A zöld-fehérek időközben szerződést hosz-
szabbítottak Marcos Angulo vezetőedzővel,
az új kontraktus egy plusz egy évre szól. 

Hétvégén a fővárosi Illovszky Rudolf Stadionban
rendezték meg a Megyei Jogú Városok II. Focitor-
náját. Az önkormányzati színekben szereplő lelkes
focibarátoknak nem csupán egymással, hanem a jú-
niusi kánikulai hőséggel is meg kellett küzdeniük.
Idén a hajrában Győr, Hódmezővásárhely, Pécs és
Szolnok focistái maradtak állva. A bronzmeccsen
Hódmezővásárhely 5–2-re nyert Győr ellen, az első
helyért folytatott küzdelemből pedig a Szolnokot fe-
lülmúló Pécs került ki győztesen. A gólkirályi címet
nyolc találattal a győri Pintér Ádám érdemelte ki.

Győri ETO FC: komoly erősítések
Új játékosokból pedig nincs hiány,

a keretben történt változásokról Kle-
ment Tibor, a Győri ETO FC ügyveze-
tője számolt be lapunknak. 

A zöld-fehérek hároméves szerző-
dést kötöttek a szlovén támadó kö-
zéppályással, Rok Kronaveterrel, aki
eddig a német másodosztályú Cott-
bus csapatában futballozott. Ugyan-
csak három évre szerződött Győrbe
a szerb középpályás, Nemanja And-
ric, aki a Rad Beograd csapatától ér-
kezett. A legutóbb Újpesten futbal-
lozó Lipták Zoltán öt évre kötelezte el
magát az ETO-hoz, a válogatott hát-
véd szabadon igazolható volt. A ke-

rethez csatlakozott az U19-es váloga-
tott védő, Lang Ádám is, aki Veszp-
rémből szerződött Győrbe. Az ETO
egyéves kölcsönjátéka után végleg
megvásárolta a cseh válogatott
Marek Strestiket. A győriek tárgyal-
nak a Videotonnal Elek Ákos és Len-
cse László leigazolásáról is, de lap-
zártánkig még nem született meg-
egyezés a két klub között. A Rába-
partiak arról sem tettek le, hogy ka-
pust szerződtessenek.

Győrött kezdte meg a felkészü-
lést az eddig kölcsönben szereplő
George Ganugrava, Lasa Totadze
és Mihai Nicorec is, de közülük csak

az utóbbi játékára tart igényt a szak-
mai stáb. Nicolas Ceolin igazolatla-
nul hiányzott, Fouad Bougouerra
pedig külön engedéllyel külföldön
tárgyalt lehetséges csapatával.
Linas Pilibaitis és Jarmo Ahjupera
szerdán csatlakoztak a kerethez.
Rati Aleksidzének lejárt a szerző-
dése, a grúz csatár az ETO-val ké-
szül, de sorsa még nem dőlt el. Köl-
csönben Siófokon szerepelhet Kiss
Máté, Molnár Tibor, Varga Tamás és
Windecker József, az ETO kölcsön -
adná továbbá Nacsa Pétert és
Simon Andrást, Molnár Péternek
pedig új csapatot keresnek. 

Rekordlétszám 
a zágrábi EB-n

Vízilabda. A Graboplast Győri Ví-
zisport Egyesület vízilabda-szakosztálya
felvételiző edzőtábort szervez a Lipóti
Termál- és Élményfürdőbe július 9–13.
és július 16-20. között. Bővebb felvilágo-
sítás Lajtai Andor edzőnél kérhető a
20/285-5593-es telefonszámon. 

Házigazda
a Rába ETO
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Labdarúgás. Győ-
rött az ETO Parkban
rendezték meg a
labdarúgó diákolim-
pia III. korcsoportos
országos döntőjét.
A háromnapos ren-
dezvényen húsz
U13-as csapat ve-
télkedett egymás-
sal. Az első végül a
székesfehérvári Vö-
rösmarty Mihály Ál-
talános Iskola lett,
megelőzve a győri
Adyvárosi Közokta-
tási Főigazgatóság
és a Siófoki Integrált
Oktatási Központ
együtteseit. 

Magyarországon a sporthorgász kö-
zösség elismert lapja az országos
szövetség által kiadott, népszerű Ma-
gyar Horgász című havilap. Új soroza-
tunkban ezt az újságot mutatjuk a be
a győri származású főszerkesztő,
Szalay Ferenc segítségével.

– A Magyar Horgász első száma
1947 januárjában jelent meg először
– kezdte a visszaemlékezést Szalay
Ferenc. – Az újság feladata kezdetek-
től fogva a horgászkultúra terjesz-
tése, a horgásztársadalom érdeké-
nek szolgálata, információval történő
ellátása és a szakkérdések tárgya-
lása. A havi megjelenés a korabeli pa-
pírkvóták szűkössége miatt 1951 és
1953 között negyedévesre változott,
ám ezt követően a horgászok nagy
örömére újra havonta jelentkezik az
újság. A Magyar Horgász napjaink-
ban hazánk legnagyobb példány-
számú havilapjai közé tartozik. Az
újság olvasótábora ennek többszö-
röse, hiszen például a családtagok is
szívesen veszik kézbe a Magyar Hor-

Tíz ország közel háromszáz versenyzője lépett tatamira az V. Serdülő Judo
Európa-kupán. A kétnapos rendezvényen, melyet Győrött, a Magvassy
Mihály Sportcsarnokban rendeztek meg, összesen hat magyar aranyérem
született. A győri versenyzők közül a fiúk nem kerültek be az első hétbe, a
lányok közül 44 kg-ban Tóth Kitti (Győrszentiván) harmadik, míg Huber
Anita (Győrszentiván) hetedik helyezést ért el. A 48 kg-osok mezőnyében
Szili Nóra (SZESE) ötödik helyen zárta a világkupát. A rendezvénnyel a ta-
valy elhunyt győri Vági Miklósra, az Európai Judo Szövetség bíróbizottsá-
gának szaktekintélyére, a barcelonai olimpián is közreműködő kitűnő nem-
zetközi bíróra emlékeztek.

szerző: bögi viktor

A nyár és a jó idő beköszöntével sok
hölgy szeretne megszabadulni feles-
leges zsírpárnáitól, melyek főként a
has és a hát alsó részén, valamint a

fenék és a combizmok területén ra-
kódtak le. A következő 30 perces
programmal, melyet heti négy alka-
lommal ajánlott elvégezni, hatéko-
nyan dolgoztathatják meg izmaikat.
A tréning egyszerű, rövid, intenzív, s

Teke. Az Elekthermax Vasas SE, a férfi NB I nyugati csoportjának győz-
tese visszalépett a Szuperliga-indulástól. A szövetség döntése alapján
a második helyezett GYŐR-SZOL TC csapata osztályozómérkőzést játsz-
hat a szombathelyi Horváth-Gravitáció együttesével a feljutásért. Az első
összecsapást Győrött, a Pannon-Flax-pályán rendezik meg szombaton
14 órától, míg a visszavágót egy hét múlva játsszák Szombathelyen. 

Bemutatkozik 
a Magyar Horgász

gászt, ezzel együtt a horgászegyesü-
letekhez eljutó példányokat az érdek-
lődő tagság szintén olvassa. A cikke-
ket állandó szakértők írják, a megyei
tudósítók főleg a szövetségekhez és
az egyesületekhez kapcsolódó nyilvá-
nossági kérdésekben vannak a segít-
ségünkre. Büszkén állíthatom, hogy
munkatársaink az ország legjobb
horgász szakírói, akik tapasztalatai-
kat, tudásukat, a különböző trükkö-
ket örömmel osztják meg a Magyar
Horgász hasábjain az olvasókkal. Tö-
rekvésünk, hogy minden szakág kép-
viselve legyen a lapban, így hónapról
hónapra cikkek jelennek meg többek
között a pergetés, a legyezés, a pon-
tyozás és a versenyhorgászat téma-
körében. Az újság összeállításakor
mindig figyelembe vesszük, hogy az
adott időszakban melyik halfajnak,
milyen módszernek van szezonja –
részletezte Szalay Ferenc. 

A Magyar Horgász népszerű rova-
taival sorozatunk következő részében
ismerkedhetnek meg olvasóink.

A nyári strandformáért
megfelelő táplálkozás mellett garan-
tált eredményeket hoz. Minden fel-
tüntetett gyakorlatból három soroza-
tot végezzenek 15-20 ismétlésszám-
mal, a sorozatok között 10 másodper-
ces pihenőkkel!

0–7. perc: könnyű kocogás, futás.
8–11. perc: döntött törzsű evezések
egykezes súlyzókkal. 12–15. perc: át-
húzások egykezes súlyzókkal. 16–19.
perc: fekvenyomások egykezes súly-
zókkal. 20–23. perc: oldalemelések
egykezes súlyzókkal. 24–27. perc:
guggolások egykezes súlyzókkal. 28–
30. perc: hasprések. Aki egy kicsit is
hajlandó „áldozni” önmagára, bizo-
nyosan találni fog fél órát a nap vala-
mely időszakában arra, hogy saját
testének „szobrásza” legyen. További
információkat a www.speed-fit.hu
honlapon olvashat. Várjuk szeretettel
Stúdiónkban! Speedfit – Fitnesz min-
denkinek!

Sikeres világkupa

Női kosárlabda. Az előnevezések alapján négy női és két férfi magyar csapat
indulhat ősztől a nemzetközi kosárkupákban. A bekért szándéknyilatkozatok sze-
rint a nőknél az UNI Seat Győr és a Sopron az Euroligában, míg a Pécs és a Baja
az Európa Kupában kíván részt venni. A férfiaknál a Szolnok és a Körmend egy -
aránt az Eurochallenge Kupában szerepelne. A végső döntés a szövetség pén-
teki elnökségi ülésén születik meg. 

Kínálatunk:
csonti, pinki, giliszta, etetôanya-
gok, csalik, horgászbotok, orsók,
zsinórok, merítô és tartószákok,
egyéb felszerelések, valamint
kutya-, macska-, madáreleség,
póráz, nyakörv és kiegészítôk.

MEGNYITOTT Újvárosban, a Gyepszél utca végén

Nyitva: hétfô—péntek 6—10 és 
14—18 óráig, szombat 6—14 óráig.

vasárnap 6—11 óráig.

5.000 Ft feletti vásárlás esetén 

10% kedvezményt adunk.



KALAUZ  HOROSZKÓP,  HIRDETÉS, LEVENDULA

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön
17 órakor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 
Kodály Z. u. 32/A.

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy félszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

KOS
A héten jobb, ha levezetik valamilyen
sportban a feszültségeiket, különben párkap-
csolatuk, barátságuk vagy munkahelyi kap-
csolataik bánják rosszkedvüket, idegességü-
ket. Gondoljanak inkább céljaikra.

BIKA
Életük pozitív irányba halad. Tartsák
nyitva jól a szemüket, a szerelem ideje ez,
akár rátalálhatnak az igazira is. Engedjék el
viszont azokat a kapcsolatokat, amik már
nem működnek. Pénzügyeik jól alakulnak.

IKREK
Ideje, hogy magukkal foglalkozzanak,
ez a pihenés ideje. Menjenek el nyaralni, töl-
tődjenek fel. Családjukkal kellemes perceket
tölthetnek, most ne az elvégzendő feladatok -
ra koncentráljanak, hanem a regenerálódásra. 

RÁK
Vigyázzanak lelkükre a héten, ne en-
gedjék, hogy elragadja önöket a pesszimiz-
mus. Ne hozzanak fontos döntéseket. Kon-
centráljanak családjukra, párjukra, szervezze-
nek közös programot. 

OROSZLÁN
Anyagi helyzetük nagyon jól alakul,
nem várt bevétel jön a házhoz. Munkájukban
új feladatok várják önöket, használják ki az
adódó lehetőségeket. Párjukkal is szép idősza-
kot élnek, figyeljenek jobban egymásra.

SZŰZ
Kerüljék a munkahelyi konfliktusokat,
nem hiányzik ez önöknek, figyeljenek jól mun-
kájukra. Családjukkal is többet foglalkoznak,
de ne feledkezzenek meg önmagukról sem.

MÉRLEG
Eljött a pihenés ideje. Menjenek el
szabadságra, nyaralni, feledjék el egy időre a
munkahelyüket. Párkapcsolatukban pozitív
fordulat várható, tervezzenek együtt közös
programokat. Figyeljenek pénzükre jobban. 

SKORPIÓ
Ez a hét nem alkalmas fontos kérdé-
sek megvitatására. Gondolják inkább végig
életüket, és tegyenek benne rendet. Otthonuk
előtérbe kerül, ingatlannal kapcsolatos teen-
dőikre alkalmas ez az időszak.

NYILAS
Menjenek pihenni egy kicsit a héten,
túl sok volt az előző időszak önöknek. Párjuk
is örülne ennek, fordítsanak egymásra több
időt. Utazzanak el, lazítsanak, vagy egysze-
rűen élvezzék egymás társaságát.

BAK
Figyeljenek jobban a munkájukra, ne
halogassanak, legyenek nagyon precízek,
megéri a befektetett pluszenergia. Családjuk-
ban kerüljék a konfliktusokat, ha még nincs
párjuk, önökre találhat a szerelem. 

VÍZÖNTŐ
Figyeljenek jobban a munkájukra, le-
gyenek kicsit pontosabbak. Otthon viszont
csak a családdal foglalkozzanak, lazítsanak,
tervezzenek vidám programokat. 

HALAK
Otthonukban most minden rendben,
nyugodtan tervezhetnek, családjukkal lehet-
nek, ők is örömmel vennék ezt. Ha tehetik, la-
zítsanak, menjenek el szabadságra. Vigyázza-
nak pénzügyeikre, ne költekezzenek a héten. 

Horoszkóp

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

Segítünk kiválasztani 
az önnek legideálisabb

klímaberendezést, légtisztítót
lakásába, irodájába!

A SINCLAIR és a japán DAIKIN 
cég teljes termékskáláját 

kínáljuk önnek kedvezô áron.

Valamennyi készülék 3 év teljes körû
garanciával.

Rövid szállítási határidô.

Anemo Optima Kft. 
9024 Gyôr Kálvária u. 4—10.

Tel.: 96/200-220, 20/921-5861

Nyílt napot szervezett a bencés fő -
apátság  a Pannonhalmi Arborétumban
és Gyógynövénykertben a levendulahe-
tek megnyitása alkalmából. Július 13-ig
az apátságban évszázados hagyomá-
nyokkal rendelkező, sokoldalú gyógynö-
vénnyel ismerkedhetnek meg a kilátoga-
tók interaktív programok keretein belül. 

A levendulaültetvények ölelésében a
főapátság 2010-ben egy kettős haszno-
sítású gyógynövényes bemutató kertet
alakított ki, melyben a gyógynövények
termesztése azok bemutatását, a vendé-

Levendulahetek Pannonhalmán
gekkel való megismertetését is szolgálja.
Az ide látogatók a Gyógynövényházban
kialakított teázó és bemutató helyszín se-
gítségével megismerkedhetnek az ősi
receptek alapján elkészített teákkal, il-
letve a különféle levendulaitalokkal is, és
betekintést nyerhetnek a bencés gyó-
gyító hagyományokba. A főapátság a le-
vendula aratásához kötődően évente
megrendezi a levendulahetek program-
sorozatát, amely a nyugat-dunántúli tu-
risztikai régió kiemelt kulturális és örök-
ségturisztikai rendezvénye.


