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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

29. oldal Nagy tehetség kispályán címmel
sportrovatunkban bemutatjuk Dróth Zoltánt, a
Rába ETO egyik húzóemberét. 

12–13. oldal Hatékonyabban csökkenti a gyulladásos aktivitást a
biológiai terápia a reumatológiában – írja Vény nélkül című mellékle-
tünkben a szakorvos. Az allergológus pedig azt javasolja, hogy esős
és szeles időben ne nyissuk ki az ablakot. Rovatunkból az is kiderül,
hogy a kisgyerekeknél csak a nagyon magas lázat kell csillapítani, hi-
szen a láz a szervezet védekezésének fontos eleme.

11. oldal Három napra ismét a gyerekek veszik bir -
tok ba Győrt, a polgármester július elsején adja át a
vá ros kulcsát az aprónépnek, megnyitva a negyedik
Győr kőcfesztivált. Tíz helyszínen ezer program várja a
ven dégeket. A belépőjegy egy mosolygós fotó.

6. oldal Radek József azt taná-
csolja, ne robogjunk végig lehaj-
tott fejjel a városon, hanem gyö-
nyörködjünk szépségeiben. A
nyomdaipari vállalkozó esténként
a belváros terein sétál.

9. oldal Színes, szabadtéri
programra várnak mindenkit
pénteken a táncbiennálé kereté-
ben. Velekei László már honla-
pon is tanítja a másfél perces
táncot az érdeklődőknek.
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rászoruló családnak osztanak élelmi-
szert ma a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány munkatársai együttműködve az
önkormányzattal. Emellett a színház
előtti téren gyűjtenek adományokat 11
órától, a figyelemfelkeltő akcióban a te-
átrum művészei is részt vesznek.

100 1000 munkavállaló vehet részt azon a képzésen, ame-
lyet a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
indít európai uniós forrásból. A mikro- és kisvállal-
kozásoknál dolgozó jelentkezők gyakorlatias meg-
közelítésű, piacképes munkavállalói kompetenciá -
kat sajátíthatnak el.

Fagyi A Körút fagyizó Kinder
pingui fagyija nyerte A Győri
Nyár Legfinomabb Fagylaltja
2011 versenyt az újságolva-
sók szavazatai alapján. A ván-
dordíjat a nyári fesztivál nyitó-
koncertje előtt adták át. 

Éjszaka. A tárlatvezetésekre
alig lehetett odaférni, annyi
volt az érdeklődő a Múzeu-
mok Varázslatos Éjszakáján
Győrött. 

Diploma. Kétszázhetvenöt
hall gató vette át diplomáját az
Apáczai-karon. Az idei tanév-
ben először végeztek hallgatók
az emberi erőforrás ta nács adó
mesterképzési szakon. 

Rédly Elemér. Korára és
egészségi állapotára tekintet-
tel, vele egyetértésben fel-
mentette a püspök a győr-
szabadhegyi plébánosi teen-
dők alól dr. Rédly Elemért, aki
a hittudományi főiskolán to-
vábbra is tanít.  

Gyerektábor. Kilencmillió fo-
rintból, a győri önkormányzat
és több városi cég összefogá-
sával megújult a győrújbaráti
gyerektábor.

Energia. Kedvezményes áron
kínálja villamosenergiai és
föld gázszolgáltatásait a T-Ho -
me – jelentették be a társaság
sajtótájékoztatóján. 

Kánikula. Extrém, 8,1-es ér-
téket is elérő UV-B sugárzás
volt Győrött, s az ország
egész területén. A hőmérsék-
let elérte a 32 Celsius-fokot. 

Nulladik nap. A Győri Balett
és a Győri Filharmonikusok
Magyar Rapszódia című,
nagy sikerű előadása vezette
be a II. Győri Táncművészeti
Biennálét.

Megnyitó. A Szlovák Nem-
zeti Balett A hattyúk tava
című klasszikus balettet mu-
tatta be a táncbiennálé nyitó-
napján. 

NAPRÓL NAPRA

Június 17.

Június 18.

Június 19.

Június 20.

Június 21.

Június 22.

Június 23.

Helyreigazítási kére-
lemmel fordult a Ma-
gyar Hírlaphoz Borkai
Zsolt nevében ügy véd -
je, miután a lap főszer-
kesztő-helyettese írá-
sában keményen tá-
madta a polgármes-
tert. Az ügyről kérdez-
tük dr. Rákosfalvy Zol-
tán ügyvédet.

Mi alapján nyújtot-
ták be a helyreigazí-
tási kérelmet?

A cikkben több pon-
ton megsértették a pol-
gármester úr jó hírne-
vét. Több tényállítás-
ban is azt a látszatot

keltették: Borkai Zsolt a
jogszabályok megkerü-
lésével, a pályáztatási
rendszer előírásainak fi-
gyelmen kívül hagyásá-
val, tisztségét felhasz-
nálva befolyásolta a pá-
lyázatokat elbírálókat.
Ez nem így történt, a
színházigazgatói vá-
lasztás a szabályok sze-
rint zajlott, ezért kér-
tem helyreigazítást.

Konkrétan mit kért?
Először is azt, tisz-

tázzák, hogy a győri
színház új igazgatójá-
nak megválasztása a
vonatkozó szabályok
maradéktalan betartá-
sával, a pályáztatási

Színház-ügy:
helyreigazított
a Magyar Hírlap

rendszer előírásainak fi-
gyelembevételével, a
szakmai szempontok
előtérbe helyezésével
zajlott. Ennek ellenke-
zőjét valótlanul állítot-
ták, nincs is rá semmi-
lyen bizonyítékuk,
ahogy arra sem, hogy
Borkai Zsolt azzal győz-
ködte a döntnököket,
ne szavazzanak Eper-
jesre, mert Orbán Vik-
tor megígérte neki a bu-
dapesti Nemzeti Szín-
ház vezetését. 

Hol tart az ügy?
A lap részben kö-

zölte a kérelmünket, el-

nézést kértek azért,
hogy valótlanul állítot-
ták: a polgármester
Orbán Viktorra hivat-
kozva győzködte a dönt-
nököket. Ugyanakkor
az eljárás szabályszerű-
ségéről nem írnak a
helyreigazításban.  Az
eljárás aggályosságára
vonatkozó felvetés
ugyanis tekinthető véle-
ménynek is, amiért
nem lehet helyreigazí-
tást kérni. A döntnökök
győzködése viszont
egyértelműen tényállí-
tás volt, de valótlan, így
nem maradt más lehe-
tősége a lapnak, mint a
bocsánatkérés.

Fergeteges Első Emelet-
koncerttel kezdetét
vette a Győri Nyár gaz-
dag rendezvénysoro-
zata. A Dunakapu téren
sok ezer ember hall-
gatta a zenét, nézte a
tűzijátékot. Megmoz-
dult az egész város. 

Elhunyt
Pádár László
Hosszan tartó betegség
után elhunyt Pádár
László, egykori győri ön-
kormányzati és cigány
kisebbségi képviselő.
Horváth Attila, a Rom
Po Drom Egyesület tagja
így emlékezett rá: Pádár
László életútját, munká-
ját a cigány, jogvédő és
demokrata fogalmak ha-
tározták meg. 

Buszbaleset
Két betegnek kell hosz-
szabban a győri kórház-
ban maradnia a He-
gyeshalomnál történt
buszbaleset sérültjei
közül – közölte az MTI-
vel Csehország buda-
pesti konzulja. Az M15-
ös autóúton hétfőre
virradóra egy szlovák
rendszámú kamion
előbb koccant egy len-
gyel nyerges vontató-
val, majd frontálisan
egy cseh turistákat
szállító buszba rohant.
A balesetben 2 ember
meghalt, 22 súlyosan,
29 pedig könnyebben
megsérült.
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Munkahely, megélhetés, biz-
tonság! Minden második
megkérdezett magyar
ember számára ez ma a leg-
fontosabb. Megelőzi az
egészséget, a kényelmet,
vagy mondjuk az új autót.
Értelemszerű, hiszen min-
den egyéb abból következik,
hogy van-e munkánk, állá-
sunk, tudunk-e egziszten-
ciát teremteni családunk-
nak és önmagunknak. 

A győriek túlnyomó több-
sége szerint Győrben ma
azért jó élni, mert van mun-
kalehetőség. És mert még
több lesz! Győr ma a magyar
gazdaság reménysége, az or-
szág motorja. Óriási szerepe
van ebben a 2010 szeptembe-
rében bejelentett Audi-fej-
lesztésnek, s hogy a gyárbő-
vítés hírére megélénkült a
beszállítói ipar is. Újra lete-
lepedő cégekről, új gyártás-
technológiával megjelenő
üzemekről beszélünk. Arról,
hogy a recesszió óta először –
részben az Új Széchenyi
Terv támogatásával – a fog-
lalkoztatásukat erősítő
hazai és nemzetközi vállal-
kozások fejlesztéseket jelen-
tenek be, és nem csak Győr-
ben, de szerte a régióban.
Győr a motor, amely húzza
magával a térséget, az orszá-
got, és ahogy azt a közel-
múltban rendezett győri
Centrope-csúcson hallhat-
tuk, a közép-kelet-európai
övezet gazdaságát is.

A Győri Ipari Park terüle-
tére beköltözik a századik
cég. Július elején elhelyezik
az új Audi-gyár alapkövét. A
munkaügyi hivatal folyama-
tosan toborozza az új szak-
embereket. Az álláskeresők
száma városunkban, de a
megyében is jelentősen
csökkent. A szakképzés Győr-
ben új fénykorát éli. Hiány-
szakmákra képeznek fiatalo-
kat, az országban egyedül -
álló városi ösztöndíj-támo-
gatással. Térségünkben
olyan lendülettel tér vissza
az élet a válságtól meggyö-
tört gazdaságba, mint a vér
az elhaltnak hitt erekbe. 

Győr fejlődésében, előre-
törésében bízik ma az ingat-
lanos, a kiskereskedő, a pék,
a cipész és a cukrász. Mert
ha van munkahely, ha erősö-
dik a vásárlóképes kereslet,
lábra áll a háttéripar is. A
láncreakció érvényesül, lesz
fogyasztás, és lesz bevétel is.    

Magyarországnak most
Győr a motorja. A gyújtás-
kapcsolót már elfordították,
a lábak a gázpedálon. A város
új sebességbe kapcsolt. Csak
győzze más is követni. 

Bakács László 

Győr a motor! 

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Várszegi Asztrik főapát és Borkai
Zsolt győri polgármester aratta le az
első levendulatöveket Pannonhal-
mán, az apátság gyógynövénykertjé-
ben. Ezzel az ünnepélyes esemény-
nyel vette kezdetét a Pannonhalmi
Levendulahetek rendezvénysorozat.

A Pannonhalmi Főapátság hagyo-
mányteremtő szándékkal június 22-
én nyitotta meg a Pannonhalmi Le-
vendulahetek elnevezésű program-
ját, mely a levendula virágzásának, s
részben aratásának idejével esik
egybe.

A rendezvény nyitónapján Vár-
szegi Asztrik főapát és Borkai Zsolt
polgármester kezdte a levendulaara-
tást, ők vágták le az első töveket.

Szent Márton hegyén évszázados
hagyományai vannak a levendulater-
mesztésnek. Az itt élő bencés szerze-
tesek többek között olajat, teát, szap-
pant, krémeket készítenek a sokol-
dalú gyógynövényből. Tudásukat az
apátság vendégeivel is megosztják,
terveik szerint minden évben lehető-
séget biztosítanak arra, hogy a láto-
gatók közelebbről is megismerked-
hessenek a levendulával.

Július 10-ig naponta önállóan és
ingyenesen látogatható a levendula-
lepárló műhely, ahol a folyamattal  is-
merkedhetnek meg az érdeklődők. A
gyógynövényházban tablók mutatják
be a hagyományos kolostori gyógy-
növényeket, ezek hatásait és a kolos-
tori gyógyászatot.

Borkai Zsolt és Várszegi Asztrik
kezdte a levendulaaratást

szerző: szigethy teodóra

Összesen 14 darab 1100 literes és
négy 120 literes kukát gyújtott
fel Győrben egy 20 éves férfi. A
rendőrök május végén kapták el
a büntetett előéletű fiatalem-
bert, akit tettével összesen több
mint másfél milliós kárt okozott.
A rongálót kézre kerítő rendőrök
jutalmat kaptak.

Május elején szaporodtak meg azok
a bejelentések, amik kukatűzhöz ri-
asztották a tűzoltókat. A város több
pontján, többek között a belváros-
ban, Szabadhegyen, Adyvárosban
és Jancsifaluban összesen 14 darab
szelektív szeméttárolót gyújtottak fel.
Ezek a kukák a GYŐR-SZOL Zrt. tulaj-
donában voltak, a rongálással a cég-
nek közel 1,4 milliós kárt okozott a
tettes. A négy kisebb gyűjtő felgyúj-

Másfél milliós kárt okozott
a kukagyújtogató

tásával magánszemélyeket 30 ezer
forinttal károsított meg a férfi.

Horváth Csaba, a győri rendőrka-
pitányság vezetője elmondta, a
május 30-i, Kassák Lajos utcában
történt eset után a rendőrök ellen-
őrizték a környéken tartózkodó sze-
mélyeket. A Vasvári Pál utcai üzlet-
központ parkolójában állították meg
B.Z.-t, akinek keze koszos volt, zse-
bében pedig gyufát találtak. Kihall-
gatása során a gyújtogatásokat elis-
merte, ám arra nem tudott magyará-
zatot adni, mi vezérelte. Horváth

Csaba rámutatott, a fiatalt hamaro-
san elmeorvos is megvizsgálja.

B. Z. egyébként nem ismeretlen a
rendőrök előtt, 2008-ban azért került
a hatóság kezére, mert idős nőktől
lopta el erőszakosan a táskájukat.
Mivel akkor még fiatalkorú volt, javí-
tóintézeti nevelést kapott, tavaly ok-
tóberben szabadult. Mostani tetté-
ért, rongálásért három évig terjedő
szabadságvesztésre is ítélhetik.

Mivel olyan ügyről volt szó, ami a la-
kosság biztonságérzetét nagyban be-
folyásolta, a város vezetése és a GYŐR-
SZOL pénzjutalomban részesítette az
esetet felgöngyölítő rendőröket.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter elmondta: ősszel tovább fogják bő-
víteni a most 44 kamerából álló térfi-
gyelő rendszert. 

A mintegy 16 millió forintból fél-
százra bővítik a kamerák számát, vala-
mint az összegből a működtetésre is
különítenek el. 

A rongálásért
három év
börtönt kaphat
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: látványterv

A nyári szünet előtti utolsó ülésén
minden bizonnyal módosítja a
város közgyűlése a rendezési ter-
vet, ezzel megteremtve a lehető-
séget, hogy megkezdődjenek a
Dunakapu tér felújításának mun-
kálatai. A döntés azért is időszerű,
mert a napokban aláírták a terve-
zési szerződést az IN-GA Konzor-
ciummal, akik a benyújtott aján-
lat alapján a közbeszerzési eljárás
keretében elnyerték a jogot, hogy
a tér felújításán dolgozzanak. 

– Nagy tömegeket vonzó közösségi
teret, a „találkozások terét” szeret-

nénk kialakítani, ami a jelenleginél él-
hetőbb, élvezhetőbb, és minden kor-
osztály számára hívogató – mondta
lapunknak Borkai Zsolt a Dunakapu
tér küszöbön álló felújításával kap-
csolatban. A város úgy számol, hogy
a beruházással kapcsolatos munkák
még ebben a választási ciklusban
befejeződnek, ha minden a terv sze-
rint halad, akár már a 2013-as nyár-
nyitó koncertet is az új téren tarthat-
ják – fejtegette a polgármester. 

Persze addig még sok víznek le
kell folyni a Mosoni-Dunán, hiszen
az engedélyezési tervek készítése
csak most, a közbeszerzés hivata-
los eredménye után, a tervezői szer-
ződés megkötése után kezdődik el.
A szakhatóságokhoz július végén

kerülnek majd be a szükséges doku-
mentumok, és az engedélyeztetés-
sel párhuzamosan folyik majd a kivi-
teli tervek készítése. Eközben július
elsején megkezdődik a régészeti fel-
tárás a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal ásatási engedélye alapján. A
megyei múzeum munkatársai hat-
van munkanapig dolgoznak majd a
területen. Fűke Péter, a polgármes-
teri hivatal településfejlesztési fő-
osztályának vezetője ezzel kapcso-
latban lapunknak azt mondta, a ré-
gészeti feltárások eredményétől
függ majd, hogy mit lehet és mit
nem, azonban az előzetes szakmai
vélemények szerint kicsi az esélye
annak, hogy olyan értékre bukkan-
nak a régészek, ami meggátolná a

tér alá tervezett mélygarázs megépí-
tését. Amennyiben helyben megőr-
zendő lelet kerül elő, elképzelhető,
hogy például egy várfaldarabot re-
konstruálnak, és egyfajta látványos-
ságként a teremgarázsban bemuta-
tásra kerül. A főosztályvezető hozzá-
tette, a régészeti munkák és a szük-
séges engedélyek, tervek birtoká-
ban a kivitelezés 2012 tavaszán kez-
dődhet el. A mélygarázs kérdése
már csak azért is fontos, mert a
térre nem hajthatnak majd be autók,
cél, hogy egy gyönyörű Duna-korzó
alakulhasson ki, ami kizárólag a gya-
logosforgalom számára elérhető.
A közel 300 férőhelyes mélygarázs
megépítése sokat segítene a bel-
városi parkolási problémákon, de

Zöld utat kapott a találkozások tere
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Legalább
12 ezer
ember
befoga-
dására
lesz
alkalmas

további parkolási lehetőséget nyújt
majd az alsó rakparti út mellett a
korzó (Teleki és Újvilág utcai szaka-
sza) alatt felépülő, 100-120 férőhe-
lyes parkolóház, amely oldalról nyi-
tott, teteje pedig sétányként lesz ki-
alakítva. 

A főosztályvezető által rendelke-
zésünkre bocsátott látványtervek-
ből kitűnik az is, hogy az új funkciót
kapó tér keleti vége sokkal hangsú-
lyosabb lesz az eddigieknél, hiszen
szökőkutat és egy állandó kis szín-
padot is terveznek ide. A színpad a
medence fölött helyezkedik majd el,
és a vízben lévő látványelemeket
egyfajta tartóoszlopként használva,
tovább bővíthető lesz a nagyobb lé-
legzetű programokon. A fejlesztési
koncepcióra egyébként jellemző,
hogy többféle variációt tesz lehe-
tővé a tér használatára. Így az ad-
venti vásártól az őstermelői piacon
át a megakoncertekig szinte min-

den helyet kaphat a minimum 10-12
ezer ember befogadására alkalmas
téren. Alapvető változás lesz, hogy
a tér középső részét lesüllyesztik,
és szintbe hozzák a Széchenyi tér
irányából kifutó kis utcákkal. Ezzel
egy szintbe kerül a tér a környező
épületek padozatával, így lehetőség
lesz vendéglátóhelyek teraszainak
kialakítására. A szakember szerint –
mivel autókat nem engednek majd
be a területre – egészen más hangu-
lata lesz a térnek, ahogy fogalmaz,
nőni fog a komfortérzetünk, egy
újabb találkozási pontja lehet az
embereknek.   

A lesüllyesztésből adódó szint-
különbséget a tér északnyugati,
Kossuth híd felőli oldalán amfiteát-
rum jellegű lépcsőzettel hidalják át,
fiatalok és idősek is örömmel időz-
hetnek majd a padokon, zöldterüle-
teken és a csodálatos vízparti kör-
nyezetben.

Duna-korzó
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Radek József:
A győri emberek jólelkűek
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

– Esti sétáink célja általában a Széche-
nyi vagy a Dunakapu tér. Ezeken a he-
lyeken olyan mediterrán érzetem van,
mintha a tengerparton ücsörögnék,
csak éppen tengeri hal nincs kellő
mennyiségben – mesél félig viccesen
a munka utáni családi programról
Radek József. A Palatia Nyomda 58
éves, hédervári születésű tulajdonosa
és ügyvezetője eredetileg építésznek
készült, ám egy sikertelen középisko-
lai felvételi más irányba terelte. Beke-
rült a Győr-Moson-Sopron Megyei
Nyomdavállalathoz, kitanulta a betű-
szedő szakmát, és dolgozni kezdett. 

– Nekem mint falusi gyereknek új-
donság volt Győr, de még a kifli is.
Annak idején otthon nem került rend-
szeresen péksütemény az aszta-
lunkra, így a városban bepótoltam a
lemaradásomat, a kollégáim kérdez-
ték is: te mindig kiflit eszel?

Tíz év után Bábolnára hívták, ahol
először kezdte érezni, hogyan is mű-
ködik egy vállalkozói szellemben irá-
nyított nyomda. Az ott eltöltött évti-
zed után került vissza Győrbe, ahol

1993-ban saját lábra állt, megvett
egy felszámolás alatt lévő nyomdát,
és megalapította a Palatiát.

– Hédervár és Bábolna után nem
volt nehéz szeretni Győrt, ráadásul a
belvárosban laktunk, a nyüzsgésben,
amit én nagyon szeretek. Győr jelen-
tősen megváltozott az elmúlt húsz
évben, óriási fejlesztések történtek,
elég csak azt említenünk, hogy el-
tűnt a régi Rába-gyár a szomszé-
dunkból. Fantasztikus a folyamato-
san bővülő ipari park is. Sokan pa-
naszkodnak az emberek hozzáállá-
sára, én ezzel nem találkozom. A
győri emberek jólelkűek, odafigyel-
nek a környezetükre, a munkájukra. 

Radek József fontosnak tartja,
hogy Győrben legyen cége központja,
hiszen bár sok megrendelésük van Bu-
dapestről, a kisalföldi megyeszékhely

jelentős ipari város, ahol nagyon sok
nyomdaipari termékre van szükség.
Abban bízik, hogy ez később is így lesz,
és cége éves forgalma átlépheti az
egymilliárd forintos határt.

– Nekem fontos Győr, az intézmé-
nyei, a szervezetei, ezt különböző tá-
mogatások útján is kifejezem. Úgy
gondolom, hogy a vállalkozói szférá-
nak fel kell vállalnia a kultúrát, hiszen
enélkül nehezen működik. Külföldön
általában mecénások állnak egy-egy
rendezvény mögött. A város most jó
pozícióban van, tud áldozni a kulturá-
lis élet színesítésére, programokra. A
vállalkozóknak segíteni kell a települé-
süket, akár az iparűzési adón keresz-
tül befolyó pénzen túl is, de jogosan
várják el cserébe a megrendeléseket.

A színházat évek óta támogató
nyomdatulajdonos rendszeres láto-
gatója is a teátrumnak, de a belvá-
rosi kiállítások, fesztiválok is vonz-
zák. Az épületek között sétálgatva
pedig néha úgy érzi, elmegyünk az
értékek mellett.

– Hajlamosak vagyunk arra, hogy
lehajtott fejjel végigrobogunk a vá-
roson, pedig ha felemelnénk a fejün-
ket, látnánk, hogy tulajdonképpen
hol is vagyunk, és milyen szép is va-
lójában Győr. 

A Palatia
A Palatia Nyomda hat
fővel indult a kilencve-
nes évek első felében.
Radek Józsefnek kö-
szönhetően jó volt a
kapcsolat a vevőkkel,
így folyamatosan vol-
tak megrendelései a
cégnek. Először fekete-
fehér munkákkal kezd-
tek, majd egyre inkább
teret kapott a színes is.
A gépeiket mindig az
igényeknek megfele-
lően vásárolták, ma je-
lentős gépparkkal ren-
delkeznek. Telephelyük
van Győr mellett Sop -
ronban, de Ausztriában
is működtetnek egy
irodát. Az árbevételük
eléri az egymilliárd fo-
rintot, a munkatársak
száma pedig megtíz-
szereződött az elmúlt
18 évben.  Az ügyve-
zető-tulajdonos szerint
másban is érződik a
változás. „Régen termé-
szetes volt, hogy ami-
kor bejött a teherautón
a papír,  mind a hatan
lementünk, és kézzel
lepakoltunk. Ma nem
így van, mindenkinek
megvan a feladata, a
targoncás leteszi a pa-
pírt, megvágja, a másik
kinyomja, a harmadik
beköti. Az a fajta kap-
csolat, ami megvolt a
kollégák között, ma
nincs meg, sőt, épp a
munka milyenségé-
ből adódóan válik
külön. Így szükséges,
hogy különböző prog-
ramokkal összetart-
sam a csapatot.”

Múzeum
a dombon
Radek Józseffel nem
véletlenül találkozunk
a Káptalandombon, hi-
szen nem csak szereti a
Püspökvár által „őr-
zött” városrészt, de cé-
gével részt vesz egy itt
kialakítás alatt lévő
szakrális kiállítás be-
rendezésében is. Az egy
év múlva megnyíló tár-
lat bepillantást enged
majd a káptalan törté-
netébe, szerepébe, vir-
tuális sétára invitál az
egyházmegye templo-
maiba, és a látogatók
megismerkedhetnek
az egyházmegye közép-
kori és újkori történeté-
vel is. 

A város most jó
pozícióban van
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SZOCIÁLIS ÜGYEINK GYERMEKÉTKEZTETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat és több
városi cég összefogásának kö-
szönhetően megújult a győrúj-
baráti gyermektábor. Mintegy
kilencmillió forintból komforto-
sabb lett nyolc faház, valamint a
nevelői mosdó.

Megkezdődött hétfőn a táborozási
szezon, a győrújbaráti gyermektá-
borba a hét elején érkezett meg az
első nyári turnus. 

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és
a települési önkormányzatok összefo-
gásával csak Győr-Moson-Sopron
megyében közel 10 ezer rászoruló
gyermek kaphatja ingyen az ebédet a
szünidőben. A legtöbb általános isko-
lás Győrben részesül az ellátásban, a
kisalföldi megyeszékhelyen tavaly óta
10 százalékkal emelkedett a rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban
részesülő családok száma. Azokról a
diákokról beszélünk, akik a tanév
során is gyakran kérnek repetát, mert
otthon nem kapnak eleget enni, és a
nyári étkeztetés nélkül félő, hogy a va-
káció alatt éhezniük kellene.      

A kicsengetést követő első napon
sokan álltak sorba a nyári menzáért
Győrben. Az önkormányzat által ki-
bocsátott utalványért cserébe vehe-
tik igénybe az ellátást a diákok, akik-
nek többsége szülői kísérettel, éthor-
dóban vitte el az ebédet.  

„A közgyűlés által elfogadott
nyersanyagnormák szerint dolgo-
zunk, ami jelenleg 244 forint, ebből
ki kell jönni. A mai menü rántott hal
rizzsel, gyümölcsleves, és még sava-
nyúság van hozzá” – tudtuk meg Pa-
tonai Lászlótól, az ellátást biztosító
győri kft. ügyvezetőjétől. A hosszú
évek óta a vendéglátásban dolgozó
szakember elmondta, bizony sokan
megijedtek, amikor három éve úgy
tűnt, az állam megszüntetné az in-
gyenes gyermekétkeztetést. Győr-
ben a tanév közben is sok gyermek
szorul repetára, számukra az iskolai
konyhák hétfőn és pénteken igyekez-
nek bőségesebb táplálékot biztosí-
tani. Patonai László azt is elárulta: a
hét vége előtt a főétel után többnyire
pogácsát adnak a gyerekeknek, amit

Szünidei étkeztetés 400 győri gyermeknek

sokan elcsomagolnak és hazavisz-
nek, hogy otthon is legyen mivel pó-
tolniuk a kimaradó reggelit, vacsorát.   

A rászoruló gyerekek augusztus vé-
géig, a vakáció 55 napja alatt jutnak
meleg ebédhez a megyeszékhelyen. A
városban tavaly óta 10 százalékkal emel-
kedett a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülők száma.    

„Van olyan nap, amikor négyszá-
zan esznek, van, amikor kevesebben.
Önkormányzatunk 3,5 millió forintot
nyert a Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium pályázatán, a feltételek szerint
ehhez tettünk hozzá közel ennyit. Így

tényleg nincs akadálya annak, hogy
a gyerekek nyáron is hozzájussanak
a szükséges melegétkeztetéshez” –
tájékoztatott Páternoszter Piroska. A
győri polgármesteri hivatal humán-
politikai főosztályvezetője hozzá-
tette: az önkormányzat számos lehe-
tőséget kínál a gyerekeknek a nyárra.
Kiemelt figyelmet fordítanak arra,
hogy ne az utcán töltsék a szabadide-
jüket, hanem hasznos elfoglaltságot
találjanak maguknak.

Az idén is rendelkezésre áll a nyári
napközi, ami ebben az évben a gyárvá-
rosi iskolában működik. A szolgálta-
tásra 13 millió forintot fordít a város.

Tavasszal több városrészben is fó-
rumot tartottak pedagógusok és szü-
lők részvételével, ahol megfogalma-
zódott az igény arra, hogy néhány is-
kola nyáron is tárja ki kapuit. Kísérleti
jelleggel ezért az Eötvös-iskola, a Fe-
kete-iskola és a Pattantyús-iskola
meghatározott időben nyitva tart, és
számos időtöltést kínál a fiataloknak.
Lesz többek között szülő-diák foci-
meccs, filmklub, sportrendezvények,

számítógépes tanfolyam, főzőcske
és filmkészítés is.

Az utcai szociális munkások nyári
kiemelt feladata, hogy az utcán csel-
lengő gyerekeket megkeressék,
megszólítsák, és kedvet csináljanak
nekik, hogy inkább a szervezett prog-
ramokat válasszák. 

Szabóné Vörös Ágnes, a népjóléti
osztály vezetője felhívta a figyelmet,
azok a családok, akiknek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény jár, és in-
gyenes étkeztetésben részesülnek, idő-
ben adják be igényüket, hogy a követ-
kező tanévben is jogosultak legyenek.
Hozzátette, a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülők
évente két alkalommal 5.800 forintos
támogatást kapnak, amelyből az egyik
az iskolakezdéshez kapcsolódik, így ezt
az összeget augusztusban utalják.

Azok a családok, akiknek még így
is túl nagy terhet jelent az iskolakez-
dés előtti bevásárlás, rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást is kérhet-
nek, ami szintén évente két alkalom-
mal igényelhető.

Megújult házakba
várják a táborozó
gyermekeket
Győrújbaráton

Győri cégek közreműködésével
összesen 9 millió forintból megújult
nyolc faház és a nevelői mosdó. Az
összeget a GYŐR-SZOL Zrt., a Gra-
boplast Zrt., a Pannon-Víz Zrt., a Se-
curity Patent Kft., a Büchl Hungária
Kft. és a West Hungária Bau Kft. adta
össze. A munkát a fenntartó győri ön-
kormányzat koordinálta. Többek kö-
zött kicserélték a nyílászárókat, leszi-
getelték a homlokzatokat, kifestettek,
ahol kellett, megerősítették vagy cse-
rélték a szerkezeti elemeket.

A fenntartó nevében dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester azt ígérte, jövőre
folytatni fogják a korszerűsítő munkát.

A vakáció idején
is meleg ebédhez
jutnak
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szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Nem a szakmának, hanem a közönségnek
akarunk színházat csinálni, mondta Forgács
Péter a Győri Nemzeti Színház múlt csütör-
töki, évadzáró társulati ülésén. 

A közelmúltban megválasztott színidirektor meg-
köszönte a bizalmat és optimális munkakörülmé-
nyeket ígért kollégáinak a következő évadokra. A
társulati ülés nézőtéri közönsége azt is hallhatta,
hogy az igazgató az elmúlt évek hibáiból tanulva a
színház külső és belső kommunikációjának meg-
újítására készül. Az elsődleges cél a bérletesek
visszacsábítása, az átalakuló közönségszervező
csapatban a fiatalok kapnak kulcsszerepet. A rész-
eredmény biztató, az idei évadzárásig a tavalyinál
hétszáz bérlettel több fogyott.  

A tervekről szólva többek között azt mondta el
az igazgató, hogy az előadásokat blokkosítják,
azaz hetekig csak egy darabot játszanak, ésszerű-

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

A Győri Filharmonikus Zenekar
az elmúlt évadban száz koncer-
tet adott, felét fiatal közönség-
nek, ifjúsági hangversenyeken.

Fűke Géza igazgató a társulat keddi
évadzáró ülésén értékelte a filharmo-
nikusok munkáját, elmondva, hogy
száz koncertjükön fellépett többek
között Kocsis Zoltán, Ránki Dezső,
Gilbert Varga, Miklósa Erika és a Hot
Jazz Band. Az együttes rangos nem-

Tizenegy
világsztár lép fel
a következő
évadban

A közönség színháza 
sítve ezzel a díszletépítést és a színészek egyezte-
tését. Forgács Péter itt jegyezte meg, hogy szerep -
osztáskor elsősorban a helyi erőkre számít, s
olyan darabokat szeretne színpadra vinni, amely a
győri közönség ízlését szolgálja ki. 

Minden évad előbemutatóval zárul majd,
ugyanúgy, mint az idén. A két hónap alatt elkészült
Vörös Pimpernel című előadást a jövő évad ízelítő-
jeként már láthatta az előpremier közönsége. A te-
átrum új vezetése élettel szeretné megtölteni az
épület előcsarnokát, s rendszeressé kívánja tenni
a tavaly nagy sikert aratott színházi nyílt napot.
Egy napra a nézők bekukkanthatnak a színház ösz-
szes helyiségébe, megismerkedhetnek a kulisz-
szák mögött folyó munkával, találkozhatnak a szí-
nészekkel.

Az évadzáró ülésen köszöntötték a Győri Nem-
zeti Színház új örökös tagját, Sebestyén József kel-
léktárost, s elbúcsúztatták a nyugdíjba vonulókat.
A Kisfaludy Alapítvány ösztöndíját Sík Frida és Pin-
giczer Csaba kapta meg, az alapítvány támogatói
díját a megye kereskedelmi és iparkamarája érde-
melte ki. A Kisfaludy-díjakat a szavazás érvényte-
lensége miatt ezúttal nem osztották ki.

Évadzáró zenészek 
zetközi fesztiválokon lépett fel, több
nagy sikerű koncertet adott a fővá-
rosban. A zenekar kivette részét a jó-
tékonykodásból is, koncertjeikkel tá-
mogattak többek között beteg gyere-
keket, az iszapkatasztrófa áldozatait,
a zeneművészeti főiskola hangszer-
vásárlását. 

Az elmúlt években a zenekar új
lendületet kapott, a szakmai elisme-
rések mellett a közönség is észre-
vette ezt. A két évvel korábbihoz ké-
pest bérletekből 65 százalékkal, je -
gyekből 100 százalékkal több bevé-
tel folyt be, a zenekar folyamatosan
telt ház előtt játszott. A cél az új évad-
ban sem lehet más, mint gyarapítani

a bérletes koncertlátogatók számát,
aminek záloga a minőség, a szakmai
előrelépés. 

Berkes Kálmán művészeti ve-
zető arról tájékoztatott, hogy a kö-

vetkező évadban tizenegy világ -
sztár lép fel Győrben. Hároméves
tárgyalás eredményeként eljön és
a Richter Teremben vezényli a győ -
ri zenekart Kobayashi Ken-Ichiro.
A japán karmesterre tekintettel az
est bevételét a japán földrengés és
szökőár károsultjainak javára ajánl-
ják fel. Kobayashi mellett a Richter
Terem vendége lesz többek között
Gilbert Varga, Jandó Jenő, Kocsis
Zoltán, Lukács Gyöngyi és Vásáry
Tamás. Egy koncert erejéig a kö-
vetkező évadban is bemutatkoz-
nak a zenekar saját szólistái, új ar-
cokkal ismerkedhetnek meg a kon-
certlátogatók.
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Flash Mob Győr: Táncol a tér!

Villámcsődület
Flash mob, magyarul villámcső-
dület, az emberek előre szerve-
zett csoportosulását, találkozását
jelenti.  Ez a kívülállók számára
váratlanul jön létre valamilyen
nyilvános helyen, a résztvevők
valami szokatlan dolgot tesznek,
majd a csoportosulás ugyanolyan
hirtelen, ahogy jött, fel is oszlik.
Az első flash mobot 2003 májusá-
ban Bill Wasik, a Harper’s maga-
zin egyik szerkesztője szervezte
New Yorkban, az akció azonban
nem sikerült: a kiszemelt nagy-
áruház biztonsági szolgálata érte-
sült a tervezett akcióról. Wasik
másodszor már sikeres volt, 2003.

június 3-án egy manhattani lu-
xusáruház 9. emeletén több mint
száz ember állt körül egy méreg-
drága szőnyeget. A következő ak-
ción kétszáznál is többen gyűltek
össze a Hyatt luxusszálló társal-
gójában, ahol minden előzmény
nélkül 15 másodpercig tapsoltak,
majd villámgyorsan eltűntek. Bill
Wasik később azt nyilatkozta: a
flash mobot ironikus társadalmi
kísérletnek szánta, mert megelé-
gelte, ahogy fogalmazott, hogy a
város trendi arcai értelmes cél és
indok nélkül bárhova elmennek,
csak azért, hogy ott legyenek,
ahol valami történik. Bármi is
volt Wasik célja, divatot terem-
tett, hiszen ma már világszerte
szerveznek flash mobokat. Ma-
gyarországra is meglepően gyor-
san eljutott. Az elsőt, nem tudni
kik, 2003. augusztus 27-én a Deák
térre szervezték. 19 órakor, ami-
kor megszólalt a harang, az ott
összegyűlt néhány tucat ember
kinyitotta az esernyőjét, majd
amikor a harangszó abbamaradt,
becsukták és gyorsan elillantak. 

szerző: trunkos ildikó
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

A harmadik Győri Táncművészeti
Biennálénak június 23. és 27. között
ad otthont a város. Idén is a ma-
gyar és a nemzetközi táncművé-
szet kiemelkedő képviselői jönnek
Győrbe. Kísérőprogramok is színe-
sítik a rendezvényt: lesznek fotóki-
állítások, táncfilmvetítések is.

Június 24-én, pénteken szabadtéri
programra várnak mindenkit. Ezek-
nek a színes rendezvényeknek Vele-
kei László magántáncos, művészeti
asszisztens a fő szervezője, megál-
modója. 

A Széchenyi tér nagyon fontos ta-
lálkozási pontja a győrieknek, ezt
szeretnénk kihasználni, használni,
ott megmozgatni az embereket – in-
dokolja a helyszínválasztást. Kiváló
hely arra, hogy táncoljon az egész

város. S hogy kiket várnak a közös
táncra: „Azokat, akik szívesen táncol-
nak és azokat is, akiknek eddig nem
volt hangsúlyosan jelen a tánc az
életükben.”

A táncművész szeretné, ha azt az
energiát, ami a Győri Balettből is
árad, át tudnák vinni a falakon, hogy
belengje az egész várost.

– Olyan programot állítottunk
össze, melyben nagyon eltérőek az
irányok, hiszen a táncművészet rop-
pant sokszínű, változatos – ígéri Ve-
lekei László.

Pénteken este héttől az első prog-
ram a Selena hastáncbemutató lesz
Pápai Erzsébet jóvoltából. Ezután fél
nyolctól, követve a nyugat-európai
példákat, Flash Mob Győr címmel
közös össztéri táncolásra várnak
mindenkit. 

– Itt együtt táncolunk egy meg-
adott koreográfiára, ennek a betanu-
lása a színház balett-termében meg
is történt, de a különböző közösségi
portálokon, valamint a Győri Balett
honlapján meg lehet nézni, el lehet
sajátítani ezt a másfél perces táncot
– biztat mindenkit a szervező. Hozzá-
teszi: Minél többen vagyunk – korra,
nemre való tekintet nélkül –,  annál
nagyobb közösségi élményre számít-
hatunk.  Ha jól bemelegedtünk, to-
vább táncolunk, mindenkit várunk
egy zumba-tréningre, végül pedig a
Szombat esti láz című műsor egyik
sztár zsűritagja, Zsámboki Marcell
tart társastánc-bemutatót és tanítja
majd a résztvevőket. 

Zsámboki
Marcell is tanítja
az érdeklődőket
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A PAÁL LÁSZLÓ KÉPZŐMŰVÉSZKÖR tárlata látható a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban július 13-ig. Kiállít Balogh Attila,
Barna Borbála, Bihari Miklósné, Tóth Lujza, Csáti Angéla, Cson-
tos Klára, Czakóné Piroska, Doncsev Norbert, Farkas Pál, Feke-
téné Tita, Horváth Kálmánné, Kissné Sipos Lídia, Mojzer Mária
Rákhel, Sipos Sándor, Szabadvári Antal, Takácsné Reumann
Edit, Tóth Melinda, Varga Katalin, Vati Takács Éva, Verebélyi
Ágnes és Vigh Attila.

Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

CSALÁDI határőr-vasárnapot tartanak június 26-
án 11 órától a győr-kertvárosi lőtér előtt a Határőr-
emlékhelynél. Lesz ünnepi megemlékezés, pikni-
kezés, erdei séta, a díszvendég Krasznai Tamás
színművész. 

SZENT IVÁN ÉJ című műsorát mutatja
be a Mozdulat Színház a pannonhalmi
művelődési házban ma, június 24-én
este 20 órától. Szombaton a Majális
téren bográcsfesztivált rendeznek.  

PINTÉR ÉVA, Kormos
István-díjas grafikus-
és festőművész kiállí-
tása látható a Hét Sza-
bad Művészet Szenté-
lyében augusztus 15-ig.
A mosonmagyaróvári
művésznő a Magyar
Kultúra Lovagja. Grafi-
kákat, olajképeket, fres-
kókat, linó- és rézmet-
szeteket készít.

AZ ELSŐ GYŐRI TÁNCFILM
NAPOK június 27-én, hétfőn kez-
dődnek a Hrabal moziban, a III. Győri
Táncművészeti Biennálé kísérőprog-
ramjaként. A szervezők a tánc szerel-
meseinek és a szakmai közönségnek
egyaránt érdekes filmeket tűztek mű-
sorra. Hétfőn este 21 órától Pina Ba-
usch Álomtánc című német doku-
mentumfilmjét vetítik. Kedden 16
órától a Győri Balett társulatáról lát-
hatnak archív felvételeket az érdeklő-
dők, majd a Fados című portugál–
spanyol musicalt játsszák, 21 órától
az Álomtáncot ismétlik meg. Szer-
dán 16 órától a Győri Balett archív fel-
vételei, a Purim és a Carmen látha-
tók, 18 óra 15 perctől A tánc című
francia–amerikai dokumentumfilm
enged betekintést a Párizsi Opera
táncosainak világába. A 160 perces
mozit Frederick Wiseman rendezte.

A LOVAGKOR hangulata várja ezen a hétvégén a
Káptalandomb és az Aranypart közönségét. A lo-
vagi táborok és harci tornák mellett kézműves ki-
rakodóvásár, játszóház, lovas kaszkadőr bemu-
tató, tűznyelők, tűzzsonglőrök és a Fresco Ballo
zászlóforgató csoport emeli a Szent László-napok
fényét. Koncertet ad a Makám zenekar és a Holló-
ének Hungarica. A bazilikában hétfőn 17 órától ün-
nepi díszközgyűlést tartanak, a résztvevők meg-
koszorúzzák a Szent László-domborművet, majd
püspöki szentmise, 18 órakor körmenet követke-
zik.  A háromnapos ünnepet a Győri Filharmoni-
kus Zenekar 20 óra 30 perckor kezdődő hangver-
senye zárja. 

VASÁRNAPI SÉTA helyszíne lesz a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastély június
26-án és július 3-án 16 órától. A kas-
tély számos építészettörténeti, törté-
nelmi és irodalmi titkot rejteget, ame-
lyekkel most megismerkedhetnek a
termeket, a könyvtárat, a kiállításokat
bebarangoló látogatók. Tárlatvezetés-
sel mutatják be Galgóczi Erzsébet-
emlékszobát, a Sulyok Vince-emlék-
helyet és a Bezerédj-kápolnát. 

KERESZTÉNY KÁVÉ ZÓ
nyílt a Klastrom Ho tel -
ben. Június 30-án 18
órától Szívembe írtad a
dallamot címmel mé -
cses  fé nyes szabadtéri
könnyű zenei koncert
várja a vendégeket. A
belépés díjtalan.
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szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Három napra ismét a gyerekek
veszik birtokba Győrt, Borkai
Zsolt polgármester július else-
jén, pénteken adja át a város kul-
csát az aprónépnek, megnyitva
a sorrendben negyedik Győrkőc-
fesztivált. Tíz helyszínen ezer
program várja a vendégeket. A
belépőjegy egy mosolygós fotó.

A megnyitó tűzijátékos estéjén me-
sekastéllyá változik Győr tornyos vá-
rosháza, s megszülethet az egy-
szerre legtöbb szappanbuborékot
fújó gyerek világrekordja. A házigaz-
dák minden szükséges kellékről
gondoskodnak, a kis versenyzők-
nek csak a jókedvüket kell maguk-
kal hozniuk. 

A Bécsi kapu tér és a Kazinczy
utca három napig a mesék városa
lesz, benne mesehősökkel, mesehá-
zakkal, mesejárgányokkal, mesecir-
kusszal, mesebútorokkal, meseerdő-
vel, továbbá mesés mackószínházzal
és mesésen óriás napraforgókkal. A
Széchenyi tér még nagyobb kunsztra

Győrkőcváros
kaput nyit

készül, kacsaúsztatóvá varázsolja
magát, hogy a gyerekek a város főte-
rén csónakázhassanak és vízibicikliz-
hessenek. 

Győrkőcfalu a Radó-sziget keleti
oldalán épül fel, itt a Lippentő
együttes vezetői, Fitos Dezső és Ko-
csis Enikő táncművészek elevenítik
fel a vidék folklórját. A szentendrei
skanzen szakembereivel a hagyo-
mányok világát járhatják be a láto-
gatók az aratástól a kenyérsütésig.
A Rejtelmes sziget a Radó nyugati
oldalán várja a kis felfedezőket és
mindenki mást. 

Igazi kalandpark lesz a Mihalko-
vics-sétány is, itt a gyerekek óriásbu-
borékban gurulhatnak, bringóhin-
tóba ülhetnek, kerékpárt kölcsönöz-
hetnek, még a nagy Rába folyam fö -
lött is átrepülhetnek. A legkisebbe-
ket a Babakertbe várják, a Varázshí-
don holdautó és képmutogatók, a
Vársétány Tudorpartján izgalmas kí-
sérletek és óriáscsodák ejtik majd
ámulatba a nagyérdeműt.

Az Aranyparton ökohelyszínt ren-
deznek be, s itt horgonyoz majd Pöty-
työs kapitány hajója. Az Aranypart és
a Radó-sziget között menetrend-
szerű tutajok és hintók közlekednek,
míg az egyéni utazás hívei biciklit köl-
csönözhetnek. Idén újításként az
Aranypart lesz a helyszíne a III. Győr-

kőcolimpiának is, amelyre három-
száz gyerek jelentkezett. Ők labdarú-
gásban, kézilabdában, atlétikában,
úszásban és streetballban mérik
össze tudásukat.

A Győrkőcfesztivál szigorú rend-
tartása értelmében a gyerekek egy
mosolygós fotóért cserébe karszala-
got kapnak, mellyel az összes prog-
ramot ingyen látogatják, ingyen me-
hetnek be a strandra és az állat-
kertbe. A fesztivál ideje alatt egy
éhes felnőtt kíséretében két karsza-
lagos gyerek ingyen étkezhet az ak -
ció ban résztvevő éttermekben, s egy
fizető felnőtthöz társulva egy gyerek
ingyen szállhat meg a megjelölt szál-
lodákban. További jó hírek, hogy az
összes résztvevő gyermek és a fesz-
tivál biztosítását egy győri biztosító
cég vállalta, a MÁV és a GYSEV vona-
lán a Győrből hazafelé utazó gyere-
kek jegy nélkül utazhatnak.

A részletes programok, informá-
ciók, a mesevilág térképe elérhető a
www.gyorkoc.hu oldalról, ahonnan
okostelefonra is letölthető a fesztivál
menetrendje.

Tudorpartján
óriáscsodákra
lehet számítani
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Nincs olyan ember, akinek soha nem
fájt még a feje. Lehet egyoldali, a nyak-
nál vagy a fejtetőn jelentkező, látásza-
varral vagy szédüléssel járó, és még
számos fajtája ismert. A Galenus
Kiadó gondozásában, dr. Szarvasházi
Judit szerkesztésében, számos kiváló

Olvasni jó:
Dr. Szarvasházi Judit (szerk.): A fejfájásról

szerző: dr. nemes tibor andrás
reumatológia és fizioterápiás főorvos
fotó: o. jakócs péter

A gyulladásos ízületi betegségek terápiájában az
utóbbi tíz évben gyökeres változások történtek. A
gyulladásos folyamatok mechanizmusának meg-
értése olyan új terápiás lehetőségek gyakorlati al-
kalmazását tette lehetővé, melyek a korábbinál
sokkal hatékonyabban képesek csökkenteni a
gyulladásos aktivitást. Az új terápiás gyógyszere-
ket közös néven biológiai terápiának nevezzük.

A biológiai terápia lényege a kóros folyamatok
molekuláris szintű feltárása, majd az elváltozásokért
felelős faktorok célzott befolyásolása, legtöbbször
gátlása. Mindez tervezett molekulákkal, géntechno-
lógiai úton előállított ellenanyagokkal történik.

Milyen betegségekben alkalmazható?
A betegségek köre egyre bővül. A reumatológiára
szorítkozva három kórkép jön szóba: a deformitá-
sokat okozó sokízületi gyulladás (rheumatoid art-
ritisz), a gerinc és az ízületek gyulladásával, majd

A hét orvosi témája:

Biológiai terápia
a reumatológiában

elcsontosodásával járó Bechterew kór (SPA), il-
letve a pikkelysömörhöz (psoriasis) társuló ízületi
gyulladás.

Az alkalmazás feltételei
Az alkalmazásnak szakmai és financiális feltételei
vannak. Szakmai szempontból alapvetően két fel-
tételnek kell teljesülnie: a betegség aktivitása le-
gyen magas, egyéb gyógyszeres terápiával nem
befolyásolható, valamint a betegnek ne legyen

más olyan betegsége, mely ellenjavallatot képez.
Utóbbiak közül a krónikus fertőző betegségek
emelendők ki, mint pl. a fertőző májgyulladás (he-
patitis B, C) és a tuberkulózis.

A biológiai terápiás készítmények drágák, ezért
a társadalombiztosító is szigorú feltételeket tá-
maszt.

A gyógyszereket infúzió és bőr alá adandó in-
jekció formájában alkalmazzuk. Ez utóbbit a beteg
önmaga végzi: az injekciót a felkar, a hasfal, illetve
a comb bőre alá kell beadni. A készítmények előre -
töltött fecskendő, illetve injekciós toll formájában
kerülnek forgalomba és egyszerűen használha-
tóak. Beadásukra gyógyszertől függően hetente,
kéthetente vagy havonta kerül sor. Az injekciót
hűtve kell szállítani és tárolni, 2–8 Celsius-fok kö-
zött.

Enyhe mellékhatásként a beadás helyén jelent-
kező átmeneti bőrreakció, májfunkció-emelkedés
fordul elő. A súlyosabb mellékhatásokat (pl. fertő-
zések) a rendszeres kontrollvizsgálatokkal igyek-
szünk megelőzni.

Biológiai terápia alkalmazása külön tapasztala-
tot igényel, csak regionális centrumokban van rá
lehetőség. Városunk szerepel az országos listán.

szakember tollából megjelent „A fejfá-
jásról” című, 120 oldalas terjedelmű
könyv részletesen és mindenki szá-
mára érthetően taglalja a kellemetlen
tünet okait, annak kezelését és meg-
előzését. Olvashatunk többek között a
fronthatásokról, a migrénről, a reuma-

tikus eredetű panaszokról éppúgy,
mint egy buli vagy éppen egy nyaralás
során kialakult fejfájásról. Megismer-
hetjük a fejfájás és a táplálkozás ösz-
szefüggéseit és a kellemetlen tünet
lelki háttereit. Ajánljuk figyelmükbe,
mert hasznos olvasmány.

Hatékonyabban
csökkenti
a gyulladásos
aktivitást
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Szaporább pulzus:
rövidebb élet
A gyorsabb nyugalmi pulzusszám
egyértelműen magasabb halálozási
aránnyal jár együtt a magas vér-
nyomással élő betegek esetében.
Azon a betegeknél, akiknek a pul-
zusa tartósan szaporább, mint
84/perc, 55%-kal nagyobb kockázat
áll fent, hogy szívinfarktusban
vagy agyvérzésben meghalnak,
mint az alacsony szívfrekvenciával
bíró embereknél. 

A nyugalmi szívfrekvencia min-
den percenkénti 10 ütéssel történő
emelkedése 16%-kal több szív-ér-
rendszeri, és 25%-kal magasabb ösz-
szes halálozást eredményez. A koc-
kázat független a gyógyszerektől, a
vérnyomáscsökkenés mértékétől.

Reflux: több mint
gyomorégés
GERD-nek, vagy is-
mertebb nevén
refluxnak hív-
juk azt a beteg-
séget, amikor a
gyomorsav rend-
szeresen vissza-
áramlik a nye-
lőcsőbe. A leg-
gyakoribb
tünet a mell-
kasi égő fáj-
dalom je-
lentkezése,
azonban
okozhat rekedtsé-
get vagy krónikus köhögést, sőt, ki-
kezdheti a fogzománcot is. Ameny-
nyiben – főleg éjszaka, alvás közben,
vízszintes helyzetben – a gyomorsav
bekerül a légcsőbe, fulladási roha-
mot is provokálhat.

Mobiltelefonra
is tapadnak
veszélyes
kórokozók
Orvosi vizsgálatok bizonyították,
hogy a mobiltelefonokon általában
jóval több kórokozó található, mint
egy átlagos illemhely kilincsén. Az
emberek mindenütt használják tele-
fonjukat, beleértve az orvosi rende-
lőket és a kórházakat is, ahol pedig
különösen veszélyes baktériumok
bukkanhatnak fel.

Török kutatók egy kórházban 133
beteg és látogató mobiltelefonjának
felszínét vizsgálták át. Kiderült,
hogy a mobilok több mint háromne-
gyede hordozta a Staphylococcus
baktériumot, és öt esetben mutat-
tak ki Escherichia coli baktériumot,
ezek közül kettőn gyógyszereknek
ellenálló típust.

A kórház egészségügyi dolgozói-
nak mobiltelefonjai valamivel tisz-
tábbnak bizonyultak. Ezek húsz
százaléka hordozott valamilyen
kórokozót.

Új szakmai útmutatót
készített a Csecsemő-
és Gyermekgyógyászati
Szakmai Kollégium a
gyermekkori lázcsillapí-
tásról, mely csak 39 Cel-
sius-fok esetén, vagy
afölött javasolja a gyere-
kek lázának kíméletes
csillapítását.

Leszámolva a láztól
való indokolatlan féle-
lemmel, határozottan
állást foglal a fizikális
lázcsillapítás kímélet-
len módszerei, a hideg-
fürdő vagy a hideg test-
borogatás ellen. Ugyan-
akkor magas láz esetén
a kíméletes, didergést
elkerülő, 31 foknál me-
legebb vízzel történő
fürdőt a közérzet javí-

A hét kérdése: az allergiáról

Lázcsillapítás:

Új szakmai
irányelvek 

tása érdekében taná-
csolja.

A 3 hónaposnál fia-
talabb csecsemők 38
fokos vagy azt megha-
ladó, illetve a 3-6 hóna-
pos csecsemők 39
fokos vagy azt megha-
ladó testhőmérséklete
esetén azonnali kórházi
felvételt és kivizsgálást
tartanak szükségesnek,
kivéve, ha a háttérben
ismert, magas rizikót
nem jelentő esemény,
például védőoltás áll.

Ma már kevésbé –
csakis magas, a szerve-
zetet megterhelő láz ese-
tén – ajánlják az aktív láz-
csillapítást, hiszen a láz
a védekezés részeként
akár hasznos is lehet.

Válaszol: dr. Czompó Márta allergológus,
a kórház pulmonológiai gondozójának
vezető főorvosa.

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Immunrendszerünk kóros, eltúlzott reakciója az
allergia. Győrben több ezer allergiás beteg van,
és számuk fokozatosan nő. A főorvosnőt a júni-
usban előforduló allergénekről kérdeztük.

Júniusban mi vált ki allergiát?
A pollenszezon három szakaszra bontható, a

második szakasza májustól június végéig tart.
Ekkor a füvek, gabonafélék virágzása okozza a
legtöbb allergiás panaszt.  Sokan a nyárfaszösz-
nek tulajdonítják a tüneteket, de ez tévedés, a
nyárfa márciusban virágzik. A nyárfaszösz a
nyárfa magjához kapcsolódik, és nem allergén.
Maximum akkor, ha rátapadt a fűpollen. 

Hogyan tudjuk megelőzni ezt a kínos
betegséget?

A szakorvos által előírt gyógyszeres kezelé-
seket időben el kell kezdeni és rendszeresen
alkalmazni még tünetmentes állapotban.
Megelőzésképpen a leghatékonyabb lehet,
hogy kiválik az ember az allergiát okozó kör-
nyezetéből, s például nyaralni megy a kérdé-
ses időszakban.

A gyógyszeres kezelés mellett milyen
lehetőség van a tünetek enyhítésére?

Ajánlom, hogy esős vagy szeles időben ne
nyissuk ki az ablakot, csak a vihar elvonulása
után. Leginkább éjjel szellőztessünk, mert
akkor a legkisebb a pollenkoncentráció. A
ruhák ne kint száradjanak és hajat is érdemes
naponta mosni. Alternatív megoldások lehet-
nek a különböző teák, de ezek csak kiegészítői
az orvosi terápiának. Mindenképpen érdemes
szakorvoshoz fordulni. 



KULTÚRA SZENT LÁSZLÓ
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Legendák és misztériumok
Szent László királyunk körül
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Szent László királyunk korát felidéző fesztiváli ka-
valkád kezdődik városunkban ma, s tart egészen
hétfőig. Egykori uralkodónk élete a XXI. századi
ember számára is üzenetet közvetít. Nemcsak
egyházi szempontból jelentős, hogy emlékezzünk
történelmünk kiemelkedő alakjára, hanem a nem-
zeti összetartáshoz elengedhetetlen a közös múlt
kiugró személyiségeinek felidézése, a hagyomá-
nyok őrzése.

Ilyen hagyomány Győrben a Szent László-
napok is, ezen belül is a körmenet, amelyen a
Szent László-hermát viszik végig a belvárosi ut-

cákon. Idén hétfőn 18 órakor kezdődik a püs-
pöki szentmise a bazilikában, majd indul a
menet, amelyet először 1763-ban tartottak meg.
Történt ugyanis, hogy földrengés pusztított
Győrben, ezért a püspök könyörgést rendelt el,
melynek végén egy körmenet vonult fel az oltá-
riszentséggel. Néhány nap múlva azonban
ismét rengett a föld, ezért újabb körmenet in-
dult, ezúttal viszont már a Szent László-hermát
vitték magukkal. Ezután megszűntek a rengé-
sek, ezért a püspök örök időkre elrendelte a
herma városi körmenetét.

Szent László lovagkirályhoz a győri kultuszon
kívül számos monda kapcsolódik, melyeket táltos
képességeivel magyaráznak. A leírások rendkívül
erős, magas férfiként ábrázolják. Az egyik, talán
legismertebb legenda szerint Szent László meg-
mentett egy magyar lányt. László meglátta, ahogy

egy pogány kun felkapja a lovára és elvágtat vele.
Ekkor a beretvált fejű rabló után eredt, nemrég
szerzett sérülésével mit sem törődve, és kiszaba-
dította a lányt.

A Kiss Tamás, Szabó Béla és Székely Zoltán
által írt A Szent László-herma 400 éve Győrött
című könyvben például így emlékeznek meg róla:
„Személyében ötvöződik a nomád harcos és az eu-
rópai lovagideál, ő a magyar, sőt, az európai lovag-
kor egyik példaképe.”

„Bátor Lászlóként” is emlegetik, ő lett a kato-
nák védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a
csatába régen, még 1684-ből is van erről feljegy-
zés: a katonák a tábortűznél ,,fél óráig zenéltek, és
magyar víg dalokat mondottak Szent László tisz-
teletére, kinek épp aznap ünnepe volt”.

A néphit szerint pedig bármely tőle származó
csont vagy ruhafoszlány magában őrzi a szent erejét.

A programsorozat
keretében szomba-
ton 10 órakor 40
lovas vonul fel a
belvárosban, ezért
a szervezők az arra
járók fokozott fi-
gyelmét kérik!

A leírások
erős,
magas
férfiként
ábrázolják



TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 24., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
09:55 Nappali
11:05 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró
13:25 Körzeti magazinok
14:15 Útravaló
14:30 Halászat hal nélkül 
14:55 Ázsia vadonjai 
15:25 Ausztrália 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Osztrigás Mici 
22:25 24 
23:15 Az Este
23:50 Záróra fiataloknak
00:15 Hírek
00:30 Halhatatlanok Társulata
01:25 Ma Reggel 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas - FBI
15:15 Sue Thomas - FBI 
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 CSI: A helyszínelők
22:15 Vámpírnaplók 

23:20 A főnök
00:15 Reflektor
00:30 Törzsutas 
00:55 Helyszíni szemle 
01:55 Autómánia

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop
11:30 Második élet 
12:30 Szédült hétvége (Egy békés

családi ünnep)
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:20 Irigy Hónaljmirigy
22:20 A rend őrzője
00:00 Aktív
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Víruskommandó 
02:30 Csillagközi romboló
03:20 Alexandra Pódium
03:45 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
06:00 Térkép - Válogatás
06:40 Vannak vidékek 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Zénó 
08:55 A dzsungel könyve 
09:25 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Közmédiumok Közösen –

Rendkívüli kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép – Válogatás
15:00 Tér-Hatás 
15:30 Sámánösvényen 
16:05 Arcélek 
16:20 Építészet XXI 
16:55 Madártávlatból
17:30 Közmédiumok Közösen -

Rendkívüli Kívánságkosár
20:30 A Magyar Szabadság Napja 
22:00 Szerelem életre-halálra
23:45 Dunasport
23:50 Csajkovszkij: Rómeó és Júlia
00:20 Afrika színei
01:20 Vers
01:25 Himnusz
01:30 Világvándor 
01:55 Dunáról fúj a szél
02:00 Lélek Boulevard 

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó
08:05 Rájátszás
09:05 GyógyHír
09:30 Értékmentés másként
10:00 Híradó
10:30 Soroló 
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama,

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

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

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:15 Lülü, a teknőc 
10:30 Lülü, a teknőc 
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:00 Sandokan 
11:30 Most a Buday!
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv
13:00 Szellem a palackból... 
13:25 Delta
13:55 Magyarország
14:25 Copperfield Dávid 
16:10 Magyarország története 
16:40 Hogy volt!? 
18:30 Rocca parancsnok
19:30 Híradó este
20:10 SzerencseSzombat
21:05 Step Up
22:45 Hírek
23:00 Bíró Eszter kvintett koncertje 
00:20 Koncertek az A38 hajón
01:10 Koncertek az A38 hajón

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

Benne:
- Lisa
- Éliás, a kis mentőhajó
- Kisvakond
- Rupert maci
- Szilveszter és Csőrike 

kalandjai
- Hupikék törpikék
- Magilla Gorilla
- Frédi és Béni, avagy a 

két kőkorszaki szaki
- Garfield és barátai

10:05 Flúgos csapat
10:30 Asztro Show
11:25 Corinna
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:45 Tuti gimi 
13:40 Forma-1
15:25 Robin Hood
16:30 Vadnyugati galiba
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Verdák 
22:05 Végső állomás 3.
23:55 Gyilkos húzások 
01:40 Másnap 
02:10 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:30 Max Steel 
11:00 Egy tini naplója
12:00 Két TestŐr
12:30 Babavilág
13:00 Mindig nyár
14:00 Sliders
15:00 Az Ügynökség 
15:50 Rúzs és New York
16:40 Bűbájos boszorkák
17:35 Vásott szülők

18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Beverly Hills-i zsaru 3.
21:30 Gyilkos donor
23:20 San Fernando völgye
01:15 EZO.TV
02:15 Kalandjárat
02:40 Teleshop
03:10 Animációs filmek

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

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

05:30 Élő egyház 
06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek 
07:10 Cimbora Retro
07:35 Sebaj Tóbiás
07:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz
07:50 Varjúdombi mesék
08:00 Az Ótestamentum 
08:30 Rembrandt - Apák és fiúk 
09:25 Nyelvőrző
10:00 Duna Party 
10:40 Divathét
11:10 Carlo és vendégei
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:02 Vers
12:05 Isten kezében
12:40 EtnoKlub 
14:00 Marco Polo
15:20 Szórvány 
15:50 Duna Party
17:40 A megregulázott fény, avagy

lézer napjainkban
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:00 Gálaest Kovács József opera-

énekes emlékére
20:30 Magyar elsők
21:00 Fehér leander
22:45 Dunasport
23:05 Mrs. Ratcliffe forradalma 
00:45 Vers
00:50 Himnusz
00:55 Halld Izrael!

M1, június 24., péntek, 20:10

Osztrigás Mici 
A Szolnoki Szigligeti Színház előadása

Petypon úr egy átmulatott éjszaka után arra ébred, hogy az ágyában al-
szik Mici, és ugyanakkor felesége hangját hallja a másik szobából. 

TV2, június 24., péntek, 22:20

A rend őrzője
arubai–amerikai akcióthriller

Rudy, a nemzetközi hírű régész fia inkognitóban
műkincsrablóként tevékenykedik. Amikor Izrael-
ben titokzatos körülmények között elrabolják az
apját, a közel-keleti országba siet, hogy kiszabadít-
hassa. A mentőakció egyre veszélyesebbé válik, ki
akarják toloncolni az országból. Sikerül rábeszél-
nie Daliat, a
rendőrnőt, hogy
ne tegye fel a re-
pülőre, hanem
engedje tovább
keresni az édes-
apját. 

RTL Klub, június 25., szombat, 19:30

Verdák
amerikai animációs film

Villám McQueen hírnévről és dicsőség-
ről álmodik, minden vágya, hogy elhó-
dítsa a Szelep Kupát. Egy napon a ver-
senyverda szedi a dísztárcsáit és felke-
rekedik Kaliforniába, ahol hírnévre
tehet szert, ha sikerül legyőznie a két
legnagyobb ászt a mezőnyben. Útköz-
ben vetődik az álmos kisvárosba, Kipu-
fogó-fürdőbe, ahol ráébred arra, mi az,
ami valóban fontos az életben.

Duna Televízió, június 25., szombat, 21:00

Fehér leander
amerikai filmdráma

Ingrid gyönyörű, szenvedélyes nő, aki egyedül
neveli 15 éves kislányát. Felbukkan egy férfi is
az életében és a nő minden szenvedélyével be-
leveti magát az új szerelembe. Amikor rádöbben,
hogy kihasználták, becsapták és darabokra tör-
ték a szívét, Ingrid  fehér leanderből készített
halálos méreggel tesz pontot a történet végére.

2011. június 24. / + / 15



TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 26., VASÁRNAP
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Balatoni nyár
09:05 Engedjétek hozzám
09:15 Így szól az Úr!
09:20 Katolikus krónika
09:45 Amikor gyermek voltam
10:00 Református magazin
10:25 Református ifjúsági műsor
10:30 Az utódok reménysége
11:00 Evangélikus püspökiktatás
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Telesport - Sport 7
13:00 Az Ushuaia expedíció 
13:45 Copperfield Dávid 
15:30 Hogy volt!? 
17:05 Pálosok
18:00 Anno
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész
21:05 A testőrök visszatérnek
22:45 Hírek
23:00 Aranyfeszt
23:30 A kanyaron túl
01:15 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Koncertek az A38 hajón 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Asztro Show
11:30 Törzsutas
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Tengeri őrjárat 
13:20 Magyar autósport-magazin
13:35 Forma-1
16:15 Míg a halál el nem választ 

Kenny úgy érzi, faji megkülön-
böztetés érte az új mozicent-
rumban, amikor a büfénél át-
néztek rajta, és a mögötte állót
szolgálták ki helyette. 

16:45 Pusztító tornádó
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Harry Potter és a Tűz Serlege
23:15 Match Point
01:40 Portré
02:10 Másnap

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Látlelet a Földről
06:45 Tv2 matiné
10:30 Max Steel 
11:25 Született kémek
11:55 Stahl konyhája
12:25 Kalandjárat
12:55 90210 
13:45 Sliders
14:40 Monk - Flúgos nyomozó
15:30 Bűbájos boszorkák

16:25 A pénz boldogít
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 A titkok könyvtára 3. - A 

Júdás-kehely átka
22:00 A kaptár
23:40 Ellenséges vágyak
01:35 EZO.TV 
02:15 Napló
02:40 Napló Extra
03:05 Animációs filmek

JÚNIUS 27., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár
10:55 Parlamenti Napló
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:30 Roma Magazin
14:00 Domovina
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Szent István Vándorlás -

Az országos kék túra mentén 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 A tanú
21:45 Tűnt idők mozija 
22:30 24
23:15 Az Este
23:50 Írók szövetségben
00:20 Hírek
00:25 Sporthírek
00:35 Beszélgetés a depresszióról,

agresszióról, öngyilkosságról
egészen másképp II. 

01:25 Ma Reggel

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas - FBI
15:20 Sue Thomas - FBI 
16:15 Mindörökké szerelem

17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt
21:20 Dr. Csont 
22:15 Hazudj, ha tudsz! 
23:25 Gyilkos elmék 
00:20 Gyilkos elmék 
01:15 Reflektor

05:25 Teleshop
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 

Joshi Bharat a Mokka Habbal
című műsor vezetőjeként, fel-
váltva Liptai Claudia és Dem-
csák Zsuzsa oldalán, reggel ki-
lenctől köszönti a nézőket.

09:55 Stahl konyhája
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop
11:45 Második élet
12:45 Apa lettem, kisapám! 
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS
22:20 NCIS: Los Angeles 
23:15 Aktív
23:20 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Gyilkosság másodállásban 
02:55 Magellán
03:20 Animációs filmek

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

gatás 
15:30 A nap lovagjai 
16:05 Scientia Hungarica 
17:00 Daktari 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sport - Esti
20:20 Közbeszéd
21:00 Négyes kettes
22:25 Sportaréna
23:10 Aranyhal-emlékek 
00:35 Yantra
00:55 Vers
01:00 Himnusz
01:05 Közbeszéd
01:35 Sportaréna
02:15 Magyar elsők

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

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

07:00 Híradó
07:30 Soroló
08:05 Iskolapélda
08:30 Európai híradó
09:05 Péntek 8
10:05 Célpont 
10:30 Napról napra
11:05 Civil kaszinó 
12:00 Déli híradó
12:40 Közvetlen ajánlat
13:05 Különkiadás 
15:00 Híradó 
15:30 Befutó
16:05 Garázs 
16:30 GyógyHír 
17:00 Híradó
17:30 Hírvilág
18:05 Keresztmetszet
19:00 Híradó
19:30 Napról napra
20:05 Kontraszt

A Kontraszt célja, hogy megis-
mertessen a valósággal. A
műsor készítői ott lesznek min-
denhol, ahol rólunk döntenek.
Megmutatják, hogy az általunk
választott és a mi adónkból fi-
zetett politikusok mit tesznek,
állítólag értünk.

21:00 Híradó 21
21:30 Értékmentés másként
22:05 Vetítő
22:06 Riporter drótszamáron 
23:05 Kontraszt 

05:30 Gazdakör
06:25 Cimbora Retro
07:20 Hol volt, hol nem volt... 
07:40 Csak az a foci 
09:15 A tudomány műhelyében
09:40 Dűlők szolgái 
10:00 Csángó mise
11:30 Balassagyarmat kincsei 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:02 Vers
12:05 Élő egyház
12:30 Élő népzene 
13:05 Csellengők
13:30 Döntő pillanat
14:40 Múltidéző
15:10 Dunáról fúj a szél
15:20 Madártávlatból
15:45 Egy kis művészet
15:55 Illés
16:25 Vannak vidékek
17:00 Talpalatnyi zöld
17:30 Kirakat
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:50 60 éves a Magyar Táncművé-

szeti Főiskola
19:45 Heti Hírmondó
20:30 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard
21:55 Dunasport
22:15 A többi néma csend 
00:40 Karosi Bálint orgonál
00:55 Vers

M1, június 26., vasárnap, 21:05

A testőrök visszatérnek
angol–francia–spanyol kalandfilm

D’Artagnan és a három
testőr kalandjai óta
immár húsz év telt el.
1649-ben járunk, Mazarin
ül a bíborosi székben és
egész Franciaország fél
szemmel Cromwell csele-
kedeteire sandít. Az angol

király trónfosztása után a bíboros aggódik, hogy a for-
rongás a kontinensre is átterjed, ezért titkos feladattal
bízza meg a már deresedő halántékú egykori testőrö-
ket. Bár a volt jó barátok között korántsem teljes az
összhang, végül együtt érkeznek Londonba.

RTL Klub, június 26.,
vasárnap, 20:00

Harry Potter
és a Tűz Serlege 
angol–amerikai film

Az új tanévben a tizennégy éves
Harrynek nála idősebb, tapasz-
taltabb diákokkal együtt kell
részt vennie a nemzetközi Tri-
mágus Tusán, amelyre megma-
gyarázhatatlan módon egy isme-
retlen nevezte be. Ám az iskolai
verseny veszélyei elhalványul-
nak az immár bizonyossá váló
tény mellett: Voldemort, a Sötét
Nagyúr ismét színre lépett.

TV2, június 27., hétfő, 12:45

Apa lettem, kisapám!
amerikai vígjáték

Lonnie, Dominic és G az agglegények gondta-
lan életét éli. A három haver életét a buli, a buli
és megint csak a buli tölti ki.  Egyik nap az éppen aktuális barátnőik beje-
lentést tesznek, hogy mind a hárman kisbabát várnak.

M1, június 27., hétfő, 20:10

A tanú magyar filmszatíra

Pelikán József hithű kommunista, aki végigharcolta a
vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi
kultusz idején gátőrként is elkötelezett munkát végez.
Lecsap az orvhorgászra, akiről kiderül, régi barátja és
harcostársa, Dániel Zoltán, aki jelenleg miniszter. 

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

Akkreditált nyelvvizsgahely

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

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

•  Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
•  Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok kedvezményes áron
•  Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk
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NÉMET: 06-30/986-2800
ANGOL: 06-30/254-8521

FORDÍTÁS: 06-20/253-9190
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 28., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:30 Srpski Ekran
14:05 Unser Bildschirm
14:35 Mindentudás Egyeteme
15:30 Tudástár 2011 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradók
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 

Abel elveszti a fejét és kidobja
Norminhát. Mike sajnálja Nan-
dát, de végül felhívja és meg-
zsarolja őt, pénzt követelve a
felvételért cserébe. Cadore úr
megmutatja Mike fényképét
Ramirónak, Dariónak és Harol-
dónak, de egyikük sem látta. 

18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Önök kérték!
21:05 Ragaszkodom a szerelemhez 
22:15 24
23:00 Az Este
23:35 A rejtélyes XX. század
00:05 Hírek
00:15 Ma Reggel

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

22:15 Döglött akták 
23:20 XXI. század - a legendák ve-

lünk élnek
23:50 Reflektor
00:05 Halálos hivatás 

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop
11:40 Második élet 
12:40 Meghurcolt ártatlanság
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet 
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:20 Túl a csúcson

23:00 Aktív
23:05 A médium
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Sokszínű egység 
02:30 Babavilág
02:55 Animációs filmek

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

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

JÚNIUS 29., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:00 Drága doktor úr
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró
13:30 Hrvatska kronika
14:05 Ecranul nostru 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0
15:30 Médiaguru
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz

Kris azt gondolja, az ő hibája,
hogy Picaro felbukott, ezért
nem akar indulni a következő
versenyen. Dani megtudja,
hogy apja anyagi nehézségek-
kel küzd. Kris, Matt, Dani és
Junior egy nagy vihar miatt a
Davis farmon éjszakáznak.

19:30 Híradó este
20:10 Mága Zoltán hangversenye
21:05 Linda
22:25 24
23:15 Az Este
23:45 Volt fesztivál 2011
00:15 Hírek
00:30 Ma Reggel

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Autómánia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő

14:20 Sue Thomas - FBI 
15:20 Sue Thomas - FBI 
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 Inferno
23:10 Brókerarcok
01:30 Reflektor

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

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta
14:05 Vetítő
14:06 Riporter drótszamáron 
15:00 Híradó
15:30 Panaszkönyv
16:05 Ősök tere
16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Iskolapélda
18:05 Vonalban
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta
22:00 Híradó
22:30 Hírvilág
23:05 Rájátszás

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép – Válogatás
06:40 Isten kezében 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Kicsi Maciusz király 
09:00 A dzsungel könyve 
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Élő népzene 
15:30 Beavatás 
15:50 Dűlők szolgái 
16:05 Afrika színei
17:05 Daktari
18:00 Híradó
18:35 Mese
19:10 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sport - Esti
20:20 Közbeszéd
21:00 Édes kis malackám 
22:40 Dunasport
22:50 Dokureflex
22:51 Költözés 
23:15 Koncertek az A38 hajón 
00:10 Akartam volna mutatni 
01:00 Vers 
01:05 Himnusz

05:25 Teleshop
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop
11:35 Második élet 
12:35 Winnetou bosszúja
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House
22:20 Hawaii Five-0 
23:15 Aktív
23:20 Szellemekkel suttogó 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Rózsakirálynő - A szerelem il-

lata 
03:00 Két TestŐr
03:25 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Múlt idő '89 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Kicsi Maciusz király
09:00 A dzsungel könyve 
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Csellengők
15:25 Dűlők szolgái
15:45 VIII. Gizella Kupa Táncverseny
16:15 Egy kákávé rendel!
17:05 Daktari 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sport - Esti
20:20 Közbeszéd
21:00 Eszter hagyatéka 
22:30 Dunasport
22:35 Hadzs Abbasz feleségei 
23:25 Sc.Art - A jól temperált univer-

zum 
00:40 Az Alef labirintusa 
01:10 Vers
01:15 Himnusz

M1, június 28., kedd, 21:05

Ragaszkodom a szerelemhez
magyar tévéjáték

Bókay János vígjátékának adaptációja egy ügyvédről, aki a nála húsz évvel fiatalabb
Valihoz akarja kötni életét, amit lánya nem néz jó szemmel, és erre udvaroltatni
kezd magának apja legjobb barátjával.

TV2, június 28., kedd, 12:40

Meghurcolt ártatlanság 
angol krimi

Agatha Christie regényéből készült film. A paleontológus,
dr.  Arthur Calgary ellátogat az Argyle családhoz, mert egy
véletlen folytán hozzákerült Jack Argyle notesze, és sze-
retné visszajuttatni a jogos tulajdonosnak. Időközben
azonban kivégezték a férfit felesége meggyilkolásáért. 

RTL Klub, június 29., szerda, 21:20

Inferno
amerikai akciófilm

Inferno lakóinak egy hősre van szükségük, aki le-
számol a várost rettegésben tartó, egymással is
háborúskodó két családdal. A maghasonlott zsol-
dos, Eddie Lomax úgy érzi, számára már nincs
jövő, de még utoljára hajlandó jót tenni. A terv
kezdetben remekül működik, a két családot sike-
resen egymásnak ugrasztja. Csakhogy nem szá-

mol a gyönyö -
rű Rhondával,
aki két tűz kö -
zé kerül, ráadá-
sul beleszeret
Lo maxba.

TV2, június 29.,
szerda, 22:20

Hawaii Five-0
amerikai filmsorozat

Gyilkossági ügyben kell nyo-
mozást folytatnia a Hawaii
Five-0 csapatának, amikor is
egy híres sci-fi rajongót ki-
dobnak egy ház 21. emeleté-
ről. Gyanús, hogy mielőtt el-
tették volna láb alól, igazság-
szérumot itattak vele. Eköz-
ben McGarrettet egy CIA-s
ügynök látogatja meg, aki
fontos és bizalmas informá-
ciókat közöl vele.

DunaCenter:     96/314-746 9025     Gyôr, Csipkegyári utca 11. www.dunacenter.com

I. Nemzetközi DunaCenter Oldtimer Találkozó
OLDTIMER TRAKTOROKKAL 

2011. június 25.  11 órától.
A hangulatról a Kühne Zrt. fúvószenekara és a Kimlei Harmonikások gondoskodnak!
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TÉVÉMŰSOR  HIRDETÉS

JÚNIUS 30., CSÜTÖRTÖK
M1 HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Sue Thomas – FBI
15:20 Sue Thomas - FBI
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt
21:20 Döntő játszma

23:20 Róma
00:35 Asszonymaffia
01:05 Reflektor
01:20 Infománia

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Múltidéző
07:05 Magyar elsők
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
09:05 A dzsungel könyve 
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Talpalatnyi zöld
15:30 Bűntettek a természet ellen
16:25 Felelet az életnek
17:05 Daktari 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:10 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sport - Esti
20:20 Közbeszéd
21:00 Az országúti járőr
22:40 Dunasport
22:50 Magyarok a Balkáni Háború-

ban 1991-1997
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:30 Magyar elsők
00:45 Vers
01:00 Himnusz
01:05 Közbeszéd
01:35 Arcélek

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Drága doktor úr
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - Bugaszegi téglamú-

zeum 
13:20 Zöld múzsák csókja - A holdvi-

ola és az alkimisták
13:35 Rondó
14:35 Összhang - 0630 
15:30 Szerengeti Ökoszisztéma
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Zsaruvér és Csigavér II.: Több

tonna kámfor
21:15 Tűzvonalban
22:10 24
22:55 Az Este
23:30 Volt fesztivál 2011
00:00 Hírek
00:10 Ma Reggel

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

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta 
13:30 Paletta 
14:05 Sziluett 
15:00 Híradó
15:30 Zöld övezet 
16:05 Értékmentés másként
16:30 Paletta
17:00 Híradó
17:30 Soroló
18:05 Vonalban 
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó 
22:30 Ősök tere
23:05 Rájátszás

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop
11:35 Második élet
12:35 Kebab kapcsolat 
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:20 Minden pasi disznó? 
22:55 Aktív
23:00 Bostoni halottkémek
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Szvingerek
02:00 Szvingerek
02:50 Segíts magadon!
03:15 Animációs filmek

TV2, június 30., csütörtök, 21:20

Minden pasi disznó?
Kanadai vígjáték

Miles egy igazi egyetemi Casanova.
Elhatározta, hogy mire eljut a dip-
lomaosztóig, elcsábít egy-egy lányt
az ABC sorrendjében. Mézes-mázos
stílusával nagy sikere van, ám az

igazi kihívást az jelenti számára, ha a préda családneve minél
egzotikusabban cseng. Miles tehát lelkesen gyakorolja a lepe-
dőakrobatikát, amikor is az X betűnél beüt a mennykő. Gabri-
elle Xeropolis ugyanis nemcsak gyönyörű, de okos is.

Duna Televízió, június 30., csütörtök, 15:30

Bűntettek a természet ellen
Német–angol dokumentumfilm-sorozat

Az Antarktisz körüli óceán Földünk halban leggazdagabb tengere,
egyúttal a világnak a lakott területektől legtávolabbi szeglete. A zord
éghajlatú vizeken halászhajók
tucatjai halásznak illegálisan,
figyelmen kívül hagyva a nem-
zetközi halászati kvótákat.
Ezzel olyan fajok fennmaradá-
sát veszélyeztetik, mint a pata-
góniai foghal.

M1, június 30., csütörtök, 13:20

Zöld múzsák csókja 
magyar természetfilm

Bűne bérét Júdás mind a földre
dobta. Egy messzire gurult tal-
lérból nőtt ki a lila szirmokat
bontó holdviola. Virágaiból ős-
idők óta áttetsző becőterméssé
fejlődik. Az alkimisták azt re-
mélték, hogy a fényes hártyák-
ból újra csillogó ezüstpénzt le -
het varázsolni.

Fôvédnök: 
dr. Takács Tibor 
rendôr ezredes, 
megyei rendôrfôkapitány, 
védnök: Cseri József 
nyá. határôr dandártábornok
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ÁLLATKERT, PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

szerző: győr-szol

Vandalizmus áldozatai lettek a Dankó Pista téri játszótér és a
marcalvárosi Bio-liget hintái, az értelmetlen rongálás 75 ezer
forint kárt okozott a városnak. Ennél is elkeserítőbb hír, hogy is-
meretlen tettesek derékba törtek öt facsemetét a Szauter út új
szakaszán, a járda melletti fasorban. A környezet védelmére,
szépítésére ültetett csemeték megsemmisültek, pótlásuk
számlája 113 ezer forint. A szándékos károkozókat a GYŐR-
SZOL feljelentése alapján a rendőrség keresi.

szerző: pannon-víz

A nemzetközi Duna-nap a
folyó vízgyűjtő területén fekvő
tizennyolc ország közös ün-
nepe, hagyományos rendez-
vény Európa második legna-
gyobb, politikai, gazdasági és
kulturális régiókat összekötő
folyamának tiszteletére. 

Az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság idén Tégy a folyó-
ért! címmel szervezi meg a
győri Duna-napot. Az érdeklő-
dőket június 29-én, szerdán
délután két órától hat óráig
várják a Mosoni-Duna és a

Dámborjúk a vadasparkban

Tégy a folyóért! 
Rába torkolatánál, a papne-
velde alatti füves területen. 

A vízparti program hiva-
talok, tudós társaságok, gaz-
dálkodó és civil szervezetek
összefogásával születik meg.
A Xántus- és a Duna-múzeu-
mok ízelítőt adnak dunai gyűj-
teményeikből, előadás hang-
zik el az unió Duna-stratégiá-
járól, vízlábnyomunkról, a Pro
Raab projektről, fotókiállítás
nyílik és könyvbemutatóra
kerül sor. A gyerekek makette-
ket, működő modelleket pró-
bálhatnak ki, s megnézhetik,
milyen a Duna vize mikrosz-
kóp alatt. 

Vandálokat keres
a rendőrség

szerző: farkas adrienn
fotó: állatkert

Mint minden évben, idén is számos dámborjú
látja meg a napvilágot a győri Xantus János
Állatkertben. Hárman már megszülettek, a
többiek még váratnak magukra.  

Az állatkertben táborozó gyerekek elsőként láthat-
ták az aprócska borjakat, amelyek néhány perccel
születésük után talpra álltak, s megtették első lé-
péseiket. Az újszülött dámszarvasokra a termé-
szetben ragadozók leselkednek, ha életben akar-
nak maradni, szinte azonnal együtt kell futniuk
anyjukkal. A túlélést segíti a rejtőzködés is, az
apróságok képesek szinte láthatatlanná válni. A ki-
futó talajának mélyedéseibe lapulva barna-pöty-
työs bundájuk rejti őket a fürkésző gyerektekinte-
tek elől. Nem kis feladat megtalálni őket. 
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A századik betelepülő cég sikerére
koccintottak a közelmúltban a Győri
Nemzetközi Ipari Park Kft. központjá-
ban. Az ideális fekvésű terület közel
két évtizede igazi sikertörténet: a
’90-es évek befektetői kedvét a csen-
desebb időszakokra is sikerült át-
menteni, a kedvező körülmények
mellett az infrastruktúra folyamatos
fejlesztésével kínáltak vonzó lehető-
séget a vállalkozásoknak. A 1992-es
alapítás óta négyszer bővítették a
park területét, legutóbb 2008-ban
alakítottak ki telephelyeket.

Válság ide, válság oda, az elmúlt
három évben nem maradtak parla-
gon a győri ipari park új területei. A
területet megvásárló cégeket nem
tántorította el a recesszió, korábban
elhatározott fejlesztéseiket a kedve-
zőtlen gazdasági környezet ellenére
is megvalósították.

Részben ennek a – később éssze-
rűnek bizonyult – kockázatvállalás-
nak, részben a telephely-fejlesztési
pályázatoknak köszönhető, hogy a
nehéz időszakban sem torpant meg
a park gyarapodása – mondja Ba-
logh László, a kft. ügyvezető igazga-
tója. – A 17 hektáros bővítés újabb
10 vállalkozás letelepedésére nyitott
lehetőséget, s ennek köszönhetően
ma összességében száz cégnek ad
otthont a terület.

– Gondolom, elhangzott már az a
mondat, hogy a győri ipari parknak
csak megszületnie volt ne héz…
Közel a határ, itt az autópálya, a

Nem sokáig lesznek „százasok”
vasút, az Audi: mágnesként vonz-
zák a befektetőket, jegyzem meg.

– Valóban sokan irigyelnek ben-
nünket a versenytársaink közül, de
korántsem ilyen egyszerű a felada-
tunk – válaszol a felvetésre a tőle
megszokott szerény mosollyal Ba-
logh László. – Mindig nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy a lehető
legkedvezőbb feltételeket és magas
színvonalú szolgáltatásokat nyújt-
sunk meglévő és leendő partnereink-
nek. Az alapítás óta többmilliárd fo-
rintot fordítottunk az infrastruktúra
fejlesztésére. Ezt egészíti ki a folya-
matos marketingmunka. Tudatosan
törekedtünk és törekszünk arra,
hogy a hazai, a győri cégeket is meg-
ismertessük a lehetőségeinkkel, és
aki fejlődni, bővülni szeretne, az min-
ket válasszon. A külföldi befektetők-
kel közvetítő szervezeteken, konfe-
renciákon, kiállításokon keressük a
kapcsolatot, és persze egyre inkább
élünk az internet adta lehetőségek-
kel. Ennek a szívós és következetes
munkának az eredménye, hogy gya-
korlatilag folyamatosan tárgyalunk
potenciális betelepülőkkel.

Az ipari park összetétele igazolja az
ügyvezető szavait. Ma már a vállalko-
zások több mint a fele magyar tulaj-
donban van, azok is, amelyek fő profil-
ként valamilyen külföldi vállalatnak
nyújtanak szolgáltatást. Közvetlenül
vagy közvetve az összes cég 15-20
százaléka kötődik az autóiparhoz, a
többiek egyéb területeken tevékeny-
kednek. Legdinamikusabban ma is a
logisztikai szolgáltatók szá ma nő, de
szívesen helyezik ide elosztó- vagy
szervizközpontjaikat a vállalkozások.

– Vitathatatlan persze az Audi
Hungaria zászlóshajó pozíciója –
egészíti ki az elemzést az ügyvezető.
– Érdekességként említhetem, hogy
a gyárbővítés bejelentése azokat is
megmozgatta, akiknek semmi közük
az autóiparhoz. Viszont úgy gondol-
ták, ha az Audi fejleszt, érdemes a
gazdaság meglódulására fogadni.

– Hazai összehasonlításban ho-
gyan jellemezhető az ipari parkok kö-
zött a győri pozíciója? – kérdezem.

– Ez is egy különlegesség: nincs
olyan mutató, amiben a legnagyob-
bak lennénk, viszont minden vonat-
kozásban a legjobbak közé tartozunk
– válaszolja. – Amelyik területe na-
gyobb, mint a miénk, ott kevesebb a
cég, ahol több a cég, ott kevesebb a
foglalkoztatottak száma, és így to-
vább. Azt azonban biztosan állítha-
tom, hogy – sportnyelven szólva –
összesítésben az első három között
vagyunk.

– Az elmúlt három esztendőben
hogyan alakult a park vállalkozásai-
nak teljesítménye? – érdeklődöm.

– Természetesen mindenki érezte
a válság kedvezőtlen hatásait: komo-
lyan visszaesett a termelés, az árbe-
vétel, és csökkent a foglalkoztatottak
létszáma is. Ma már azonban tucat-
nyi vállalkozásról tudok, amelynek
teljesítménye meghaladja a 2008-as
szintet. A park cégeinek több mint fe-
lénél nőtt a dolgozók száma, össze-
sen kétszáz emberrel dolgozik több,
mint 2009-ben. Ezek a kedvező ten-
denciák azokra érvényesek, amelyek
elsősorban exportra termelnek. És
még egy fontos tapasztalat: a gazda-
sági válságot azok a gazdálkodók
szenvedték meg legkevésbé, ahol a
legerősebbek a menedzsment ké-
pességei.

– És maga az ipari park, mint gaz-
dasági szervezet?

– Ugyanezt elmondhatjuk ma-
gunkról: túl vagyunk a válságon.
Ahogy korábban említettem, a be-
fektetők nem hagytak fel a válság
előtt elhatározott fejlesztéseikkel,
így nem volt látványos a gazdaság
megtorpanása, az elmúlt három
évben is üzemek nőttek ki a földből.
Most kevesebb az építkezés a terü-
leten, pedig ez az újabb lendület idő-
szaka. De azok a beruházások, ame-
lyekről ma tárgyalunk, a következő
években öltenek majd testet utak-
ban, irodaépületekben, üzemcsar-
nokokban. A lendületet tovább erő-
sítheti, hogy megjelentek az újabb
telephely-fejlesztési pályázatok, s
ezek a korábbi tapasztalatok szerint
jó hatással vannak az új beruházá-
sok ösztönzésére.  Így nem nehéz
megjósolni: néhány hónap múlva
már nem leszünk százasok!

Mi már túl
vagyunk
a válságon
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HIRDETÉS EGYETEM

szerző: g. i.
fotó: matusz károly

Két új számítógéppel gazdagodott
a Széchenyi István Egyetem infor-
matikai eszközparkja. Ennek a tény-
nek az ad hírértéket, hogy a hardve-
rek 1,2 tonnát nyomnak együtte-
sen, a hagyományos asztali gépek-
hez képest többezerszeres adattá-
rolási és számítási kapacitással ren-
delkeznek, áram- és hűtésigényük
szintén nem hétköznapi.

A rendkívüli képességekkel
bíró szuperszámítógépeket a ku-
tatási infrastruktúra-fejlesztést
szolgáló TIOP-pályázat kereté-
ben vásárolták meg, és egyrészt
az egyetem kutatásaihoz nyújta-
nak értékes támogatást, emellett
az intézmény ipari partnerei is él-
hetnek a két eszköz nyújtotta elő-
nyökkel. A „Szimuláció és optima-
lizáció” matematikai alapkutatási
projekt munkatársai és az egye-
tem hallgatói már eddig is hasz-

Csúcstechnológia
az innováció
szolgálatában

nálták őket, hiszen bár a helyük
csak most készült el a megújult
Egyetemi Könyvtárat is magában
foglaló INNO-Share épületben,
egy távoli szerverteremben már
több hónapja üzemben voltak.

Dr. Horváth Zoltán, a SZE-Győr
Matematika és Számítástudomány
Tanszékének vezetője úgy fogalma-
zott: a gépek végleges helyre költö-
zése értékes előhírnöke a június 29.
és július 1. között a győri kampu-
szon megrendezendő nemzetközi
tudományos konferenciának. A
világ minden tájáról érkező neves
kutatók előadásai és a kapcsolódó
szakmai programok középpontjá-
ban egyaránt az a kérdés áll, hogy
miként lehet a matematikai kutatá-
sokkal hozzájárulni az ipari inno -
váció hoz, ezáltal a gazdasági fejlő-
dés előmozdításához. Az időkí-
mélő és költséghatékony szimulá-
ciós fejlesztések pedig ma már el-
képzelhetetlenek a győri egyetem
tulajdonában lévő csúcstechnoló-
giás eszközök nélkül.

pr-cikk

Olcsóbban juthatnak villamos-
energia- és földgázszolgáltatás-
hoz a T-Home ügyfelei – jelen-
tette be az innovációban élen
járó márka Győrött.

A T-Home a leghatékonyabb meg-
oldásokat kínálja győri ügyfeleinek.
Ennek is köszönhető, hogy szolgálta-
tásai városunkban is népszerűek: a
televízió, internet és hangszolgálta-
tások több mint 50 ezer háztartás-
ban előfizethetők. 

A márka képviselői az interaktív
tévézést nyújtó IPTV szolgáltatás
kép  ernyőjén megjelenő újdonságok-
ról is beszámoltak. A már ismert és
kedvelt funkciók – megállíthatóság,
visszatekerhetőség, programozási
lehetőség – mellett immár újabb le-
hetőségek is elérhetők: ingyenesen
megtekinthetők a Mindentudás
Egyeteme előadásai, a képernyőn ke-
resztül pizzát lehet rendelni, vagy az
origo.hu híreinek tévéképernyőre op-
timalizált változata távirányító segít-
ségével olvasható – számolt be Me-
gyeri Tibor, a Magyar Telekom ter-
mékmenedzsment-igazgatója.

Fejlesztéseknek köszönhetően
okostelefonra is számos új alkalmazás
készült, ezek némelyike együttműkö-
dik a televíziós szolgáltatással. Ilyen

Innováció és energia
a T-Home-tól

például a műsorújság, amelynek segít-
ségével mobiltelefonon keresztül te-
kinthetjük meg az aktuális műsorkíná-
latot, és egyetlen gombnyomással uta-
síthatjuk az otthoni tévénket, hogy rög-
zítse a kiválasztott produkciót.

A T-Home szeretne az ügyfeleknek
többletszolgáltatást nyújtani, ezért
kedvezményes árú villamosenergia-
és földgázszolgáltatást is kínál – tette
hozzá Pukler Gábor innovációs és üz-
letfejlesztési igazgató. Az elérhető
maximális kedvezmény mértéke az
egyetemes árhoz viszonyítva az áram-
díjból – amely a mennyiségarányos
rendszerhasználati díjat is magában
foglalja – 5, a gázdíjból pedig 8 száza-
lék, amely a Kapcsolat Programban T-
Home Arany és Platina kedvezmény-
jogosultsági szinttel rendelkezők szá-
mára elérhető, az igénybevételi felté-
telek esetén.

Újdonság, hogy a Telekom a gázár-
támogatást igénybe vevő előfizetőket
is kiszolgálja. Az energiaszolgáltatás
a váltás alatt is folyamatos marad, mi-
közben nincs szükség helyszíni szere-
lésre, kiszállásra, az áram- és földgáz-
szolgáltatáshoz szükséges mérőórák
cseréjére. Ráadásul az átállással járó
adminisztratív teendőket is a Telekom
intézi. Minderről bővebb információ a
www.t-home.hu, a www.t-mobile.hu
oldalakon vagy a T-Pont üzletekben
található.

A Nyugat-Dunántúli Operatív Prog  ram,
Telephelyfejlesztés cí mű komponens
keretén belül, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
megvalósult projekt célja a Vitó Kft. te-
vékenységi körének szélesítése, fej-
lesztése. A projekt eredményeként
most alaptevékenységnek számító lé-
zerhegesztésen túl további tevékeny-
ségek bővítése kerül a Vitó Kft. tevé-
kenységi körébe. A projekt célja, hogy
a Vitó Kft. egy teljesen új, saját telep-
helyre költözzön a Győri Nemzetközi
Ipari Park területén.  A projekt ered-

Infrastruktúra-fejlesztés
a Vitó Kft győri telephelyén”

ménye lett, hogy egy teljesen új gyár-
tócsarnok kerül felépítésre, ahol a kft.
a továbbiakban zavartalanul folytat-
hatja tevékenységét, és végezheti fej-
lesztési munkáját. 

A Vitó Kft. által alkalmazott lézer-
hegesztéses technológia piacvezető
szerepet tölt be a Győr-Moson Sop-
ron megyében elsősorban Győrben, il-
letve vonzáskörzetében. A Vitó Kft.
vevői között szerepel a Győri Nemzet-
közi Ipari Park vállalatai mellett szá-
mos szerszámkészítéssel foglalkozó
nyugat-dunántúli vállalkozás.



22 / + / 2011. június 24.

UTAZÁS NYÁR

szerő: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

A Balaton északi partja  műemlé-
kekben, múzeumokban, vala-
mint természeti értékekben kü-
lönösen gazdag vidék. A táj a
kulturális kincsek mellett szép
fekvésű strandokkal is várja a tu-
ristákat. 

A  műemlékekben gazdag falvakat és
a hozzájuk épült üdülőtelepeket er-
dőkkel, szőlőkkel és gyümölcsösök-
kel borított hegyek védik az északi
szelektől. A tó partján  éttermek,
csárdák, színes portékáikat kínáló
üzletek sorakoznak, igazi mediterrán
hangulatot teremtenek.

Külön figyelmet érdemel a nagy
múltú Balatonfüred a XIX. századi
fürdőtelepével, parti sétányával. A
part közelében fakadó savanyúvizes
forrásokról már a 17. században tud-
tak. Szerepük csak akkor vált jelen-
tőssé, amikor felmelegített vizüket
gyógyfürdőzésre kezdték el hasz-
nálni, és az 1700-as években a tele-

Vihar-
jelzés
Elsőfokú viharjelzés van
érvényben, ha a vihar-
jelző berendezés percen-
ként 45-öt villan. Ebben
az esetben úszni, csó-
nakkal és más vízi sport-
eszközzel csak a parttól
számított 500 méteren
belül szabad tartóz-
kodni. Figyelni kell a
szélirányt, valamint
ajánlatos kerülni a gu-
mimatracos, gumicsó-
nakos eszközökkel való
fürdőzést. Ha már el-
vitte a szél a fürdőesz-
közt, akkor se ússzunk
utána, nem érdemes
kockáztatni az életün-
ket pár ezer forintért.

Másodfokú viharjel-
zés esetén a viharjelző
lámpák percenként 90-
szer villannak fel. Ez
azt jelenti, hogy a vihar
rövid időn belül megér-
kezik. Ilyenkor tilos fü-
rödni, valamint vitor-
láshajók kivételével
nem szabad csónakkal
és más vízi sportesz-
közzel közlekedni.

Tagore-
sétány
A közel egy kilométer
hosszú Tagore sétány
névadója a híres hindu
költő, Rabindranath Ta-
gore, aki 1926-ban itt
lelt gyógyulásra, s
ezért egy hársfát ülte-
tett a parkban. A hindu
legenda szerint aki
időskorában hársfát
ültet, megéri a fa ki-
lombosodását. Tagore a
faültetés után még ti-
zennégy esztendőt élt,
80 évesen hunyt el.

A költő emlékfája és
szobra körül liget ala-
kult ki az elmúlt évti-
zedekben, számos hí-
resség gyarapította
fával a sétányt.

India több köztársa-
sági elnöke, majd közis-
mert miniszterelnök
asszonya, Indira Gandhi
tisztelgett Tagore emlé-
kének egy-egy fával. A
Nobel-díjas olasz költő,
Salvatore Quasimodo
1961-ben ültetett apró
hársfát ittléte emlékére.
Űrhajósok, tudósok –
köztük a Nobel-díjas
Wigner Jenő, Harsányi
János, Oláh György – em-
lékfái is itt láthatók.
Göncz Árpád,  1990-ben,
Franco Cajani olasz
költő 1992-ben, Orbán
Viktor miniszterelnök
2000-ben ültetett itt fát.

Balaton, a magyar tenger
pülést hivatalosan is gyógyfürdővé
nyilvánították.

Balatonfüredtől nyugatra a tóba
mélyen benyúlik a ritka természeti
képződményekben bővelkedő Tiha-
nyi-félsziget. A tájegység építészeti
emlékei közül nevezetes az I. András
király által 1055-ben alapított apát-
ság, az új apátsági templom pedig a
barokk egyik legszebb alkotása.

Badacsony a hegy és az itt kiala-
kult üdülőkörzet tájképi adottsága,
kiváló borai, történelmi és irodalmi
vonatkozásai révén a Balaton-part
leglátogatottabb helye.

Továbbmenve olyan településbe
ütközünk, ahol együtt találni a vidék

romantikáját a múlt emlékeivel.  Szig-
liget egyik nevezetessége a pannon-
halmi apátság által 1262-ben épített
vár maradványa, ahonnan gyönyörű
a kilátás a Balatonra.

Balatonedericsen várja a látoga-
tóit az Afrika-múzeum, ahol a belső
termekben felbecsülhetetlen értékű
afrikai gyűjtemény látható, kívül
pedig maszáj kunyhók sorakoznak.
Kipróbálható a tevegelés, valamint
megismerhetők a földrész állatai.

A tó nyugati csücskében fekszik
Keszthely, a Balaton egyik jelentős
városa. A Festetics-kastély a város
legismertebb és leglátogatottabb
műemléke, amit Festetics Kristóf
gróf 1745-ben kezdett építtetni. Ma
az írók alkotóháza. Külön említést ér-
demel az angol kertépítészet hagyo-
mányait bemutató kastélypark. Az
egykor több mint negyvenhektáros,
európai hírű kastélyparkból mára
alig nyolc hektár maradt. A legidő-
sebb fája egy 400 éves mocsári tölgy.

A Balaton északi partja gyorsab-
ban mélyül, mint a déli részen, ezért
kiválóan alkalmas  úszásra, sporto-
lásra. A víz minősége jó: a fürdőhe-
lyek nagy része kiváló, míg a többi is
legalább jó minősítést kapott idén.

A balatonfüredi
savanyúvíz
gyógyít is
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szerő: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

A Balaton északnyugati sarka felé haladva a Ba-
kony egyik kapujaként köszönt minket a Somló-
hegy. Magyarország legkisebb történelmi bor-
vidéke számos látni- és kóstolnivalóval csalogat,
ezért a tanúhegy felé vettük az irányt, hogy elin-
duljunk egy tanulságos bortúrára.

A lustább túrázók a hegy lábához érve örömmel
láthatják, hogy kiépített út visz felfelé. Nem érde-
mes azonban sokáig kényelmeskedni, mert autó-
val vagy busszal közel sem olyan a hegytető eléré-
sének élménye, mint gyalogosan.

Mi egy kis szakaszt tettünk felfelé kisbusszal
a déli oldalon, járművünket a Szent Margit-ká-
polnától nem messze lévő parkolóban hagytuk.
A templom előtt egy emlékpark őrzi egy villám-
sújtotta, mintegy 300 éves hársfa maradványát.
Innen csak egy kicsit kellett továbbhaladnunk,
hogy elérjünk a választott borospincébe. A tulaj-
donos a borok mellé zsíros és tepertős kenyér-
rel kínálta a társaságot lilahagymával megkoro-

Márai Sándor:
A somlói borban
a magyar
legnemesebb
tulajdonságai élnek:
keleti bölcsesség,
nyugati műveltség

Somlói bortúra tepertős kenyérrel

názva. Illetve erős, ám zamatos törkölypálinka
is került a poharakba a borok mellett. Természe-
tesen édesség nem illett az asztalra, noha az
első somlói galuskát készítő cukrász felesége
erről a hegyvidékről származik. Innen kapta
nevét a népszerű finomság. 

Somlón száraz fehérborral kínálják a vendégeket.
A vidék tipikus borait megízlelve – melyek a juhfark,
az olaszrizling, a furmint, a hárslevelű és a tramini –
még inkább elhisszük Hamvas Béla szavait, aki azt
írta, hogy a somlói a „bölcsek bora”. A juhfarkot
pedig a nászéjszakák borának nevezik: a monda sze-
rint ezen az éjjelen fogyasztva megnöveli a fiúgyer-
mek születésének esélyét.

A mindössze 433 méter magas Somló csúcsa
elég távolinak tűnt a délutánig elhúzódó kóstoló
után, mégsem volt leküzdhetetlen. A kilátóból
megcsodáltuk a Balatont szegélyező hegyek kon-
túrjait, s a túra önmagában is élmény.

Ezután a várhoz sétáltunk, melyet a népnyelv
szerint a tatárjárás után építettek. Érdemes még
megnézni a Somlón járva a Kinizsi-sziklát, a 18.
századi taposókutat, na és a borospincéket. Eh -
hez szolgál a tanulság is, ami inkább jó tanács: ne
fogyasszunk a túra kezdetén sokat a tüzes, testes,
érett somlói nedűből, mert meredekebbek lesz-
nek a lankák, mint valójában.
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GASZTRONÓMIA  SZAKÁCSKLUB

Hámozott zsemlét hideg vízben
fehér borecettel áztatunk. Paradicso-
mot hámozunk, kockára vágjuk. A
gazpachóba való gyümölcsöt a sze-
zonalitás szerint választjuk meg, az
epret, meggyet, cseresznyét meg-
mossuk, amit szükséges, kimago-
zunk. 

Tölcséres turmixban, magas for-
dulaton keverjük össze a paradi-
csomlét és a többi hozzávalót. Ízlés
szerint sóval, olívaolajjal, esetleg csi-
pet cukorral ízesítjük, turmixolás
után jeges vízzel állítjuk be a kívánt

szerző: gaál józsef
receptek: suga péter
fotók: o. jakócs péter 

Ülünk a Tio Pepe mediterrán tera-
szán, s az új, éppen nyomdába adott
étlapról beszélgetünk. Egy étterem
kínálatának átírása nem tartozik a kü-
lönleges események közé, ám ezút-
tal többről van szó egy szokásos, sze-
zonnyitó fazonigazításnál. Suga
Péter céget alapított és szőröstől-bő-
röstől átvette a nádorvárosi spanyol
étterem üzemeltetését. Az örökös
konyhafőnök, a világbajnok mester-
szakács először alkotott étlapot

Tio Pepe 
ügyvezető cégtulajdonosként a saját
szakállára.

A Tio Pepe 1992 nyarán nyílt meg.
Ez volt az a nyár, amikor minden hír
Spanyolországról szólt: Makovecz
pavilonját ünnepelték a sevillai világ-
kiállításon, Egerszegiék tizenegy
aranyérmet szereztek a barcelonai
olimpián. A Tio Pepe egy csapásra a
város legnépszerűbb étterme lett. A
győri közönség itt találkozhatott elő-
ször egy idegen, napfényes ország
ízeivel, s azóta is idejárnak mindazok,
akik egy igazán jó paellára vágynak. 

Suga Péter cégvezetőként is hűsé-
ges maradt önmagához, minden egye-
bet érintetlenül hagyva, kizárólag a

konyhát szabta át a saját képére. Újak
a gépek, az eszközök, a technológiák,
s számos meglepetést ígér az új étlap.
A szerző az elmúlt heteket a spanyol
konyha gazdag irodalmának megisme-
résével, s egy ésszerű, a magyar ízlés-
sel, tudással, lehetőségekkel harmoni-
záló kínálat összeállításával töltötte.      

A spanyol konyha sokszínűségé-
ről híres. Nincsenek kőbe vésett sza-
bályok, a gazpachót, ezt a tipikus
mediterrán nyári levest is minden tar-
tományban, minden konyhában más-
ként készítik el. E heti másik recep-
tünk, a garnélasaláta a forró nappa-
lok utáni hosszú, tengerparti vacso-
rák egyik kihagyhatatlan fogása. 

Suga Péter,
június séfje

Kockázzunk fel négy darab héjában
főtt burgonyát, egy fél kígyóuborkát,
egy fél fej lilahagymát, majd mindezt
enyhén sózzuk meg. A friss csöves ku-
koricát a szokásos módon megfőzzük,
majd leválasztjuk a csutkájáról. A gar-
nélát kevés fokhagymás olíván né-
hány percig szotírozzuk, vagyis gyor-
san, mindkét oldalán megpirítjuk. 

Egy nagyobb méretű tálat dör-
zsöljünk be egy gerezd fokhagymá-
val, öntsünk bele két rész olívaolajat,
egy rész borecetet. Szapora keverge-
téssel egy emulziót kapunk, amelyet
finomra vágott tárkonnyal, sóval és
frissen őrölt borssal ízesítünk. A zöld-
citrom, a lime héját és levét is fel-
használjuk. Ebbe a mártásba kever-
jük a fent említett alapanyagokat,
melyet tálkákba szétosztva, koktél-
paradicsommal díszítve tálalunk.

sűrűséget. A gyümölcsös jellegű
gazpachóba nem teszünk hagymát,
fokhagymát, míg a zöldséges jellegű-
ekbe szinte mindig.

A túrógombóchoz száraz túrót vá-
lasszunk, melyet reszelt babapiskó-
tával dolgozunk el, s golyókat formá-
zunk belőle. Pirított mandulaszele-
tekben hempergetjük meg, ez lesz a
levesbetétünk. Tálaláskor friss kerti
fűszerrel, citromfűvel, mentával, ba-
zsalikommal díszítjük. A gazpacho
frissen igazán finom, de jól záródó
üvegben eltartható. 

Garnélasaláta
zöldcitrommal
és nyári 
kukoricával

Gyümölcsös gazpacho
mandulás túrógombóccal
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APRÓ HIRDETÉS

AUTÓ

VW Passat Variant Comfortline 2,0
CR TDI DSG. Üzembe helyezés:
2011. 02., futásteljesítmény: 12.500
km, kasmírbarna metál fényezés,
DSG automata váltó, 2 zónás digit
klíma, multifunkciós bőrkormány,
ülésfűtés, parkradar, tempomat, ESP,
könnyűfém felni. Ár: 7.990.000 Ft.
Érdeklődni: 96/515-000.

Audi A1 Ambition 1.4 TFSi, forga-
lomba helyezve: 2010. 10. 11. 19.000
km, Amalfi-fehér külső fényezés Day-
tona-szürke kontrasztszínű tetőívvel,
fekete/kőszürke belső, LED belsővilá-
gítás-csomag, fűthető ülések, könyök-
támasz elöl, első hővédő szélvédő
szürke csíkkal, fény- és esőszenzor, klí-
maberendezés, automata. Kormány:
multifunkciós 3 küllős, bőr. Külső tük-
rök fűthetők. Rádió Concert CD-leját-
szó, Xenon Plus fényszóró. Érd.:
96/515-000.  Ár: 6.390.000 Ft.

VW Passat Variant Sportline 2.0
TDI DPF 2007. 10. 10., 154 866
km. Ár: 3.590.000 Ft. Motor: 1 968
ccm, 125 kW/170 LE, dízel. Színe
fekete. Érdeklődni: 96/515-000.

Seat Exeo 2.0 CR TDI/143 Style.
Első üzembe helyezés 2009. 08.
14., 59. 366 km. Ár: 5.190.000 Ft.
Motor: 1 968 ccm, 105 kW/143 LE,
dízel. Fekete-metál-gyöngyház. Ér-
deklődni: 96/515-000.

Skoda Octavia Clever 1.2 TSI. Első
üzembe helyezés 2010. 11. 22.,
3.400 km. Ár: 4.099.000 Ft. Motor:
1 197 ccm, 77 kW/105 LE, benzin, kö-
zépszürke-metál. Érd.: 96/515-000.

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

Skoda Fabia Combi Start 1.2 12V.
Első üzembe helyezés 2006. 10. 12.,
26.081 km. Ár: 1.290.000 Ft. Motor:
1 198 ccm, 47 kW/64 LE, benzin, vi-
lágosszürke-metál. Érd.: 96/515-000.

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

EGYÉB

Havi 5% kamatra befektetőt kere-
sek, ingatlanfedezetet biztosítok!
Tel.: 20/581-1000.

Készpénzért vásárolok porceláno-
kat, nippeket, könyveket, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, órákat, ezüst-
tárgyakat. 06-20-415-3873

INGATLAN

Győr-Szabadhegy csendes utcájá-
ban régi építésű, összközműves csa-
ládi ház 699 m2-es telken eladó. Irá-
nyár: 18,9 M Ft. 30/609-3828

Győrtől másfél km-re, az Újfalu La-
kóparkban épülő, tó melletti, nyolc-

lakásos sorházban még két lakás le-
köthető. Ár: 13,45 millió Ft. Tel.:
70/372-0106. 

Győr-Nádorvárosban, az Álmos ut-
cában 3. emeleti, 2 szobás, 56 nm-
es téglalakás eladó. Ár: 10,5 M Ft.
Tel.: 70/9777-839.

Nyúlon, a hegyben csodálatos pano-
rámával rendelkező nyaraló présház-
zal, boltíves pincével, eladó. Ára: 4,5
M. Érd.: 70/372-0105.

Győr-Ménfőcsanakon, 1440 m2-es
telken 116 m2-es, téglaépítésû csa-
ládi ház eladó. Fűtése cserépkályha.
Három szoba, amerikai konyha, nap-
pali, fürdőszoba, mosókonyha, spájz
található benne. Ár: 19.300.000 Ft.
Tel.: 70/601-0228.

Gyõr-Belvárosban 98 m2-es, 1+3
szobás, teljesen felújított, nívós tég -
la lakás garázzsal eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

Nyúlon szeretne igényes, 4 szoba-
nappalis, két fürdőszobás, mediter-
rán jellegű, gyönyörű, parkosított
családi házat? Megtalálta. Irányár:
39,9 M Ft. Érd.: 70/977-7837.

Eladó Győr-Szabadhegyen, négy-
emeletes panelházban első emeleti,
49 m2-es, kétszobás lakás. Ár:
8.490.000 Ft. Érd.: 70/703-0865.

Kunsziget gyönyörű utcájában eladó
egy egyedi megjelenésű,  104 nm-es
családi ház garázzsal, fűtéskész álla-
potban. Irányára 14,9 M Ft. Hívjon,
megegyezünk! Érd.: 70/372-0114.

Győrújfalun, Idősek Otthona Lakó-
parkban eladó egy emeleti, másfél
szobás, nagy fürdőszobás, kulcsra
kész lakás, liftes házban. Ár: 11,8
millió Ft. Érd.: 70/372-0106.

Győr-Nádorvárosban 43 m2-es, más-
fél szobás társasházi lakás eladó. Ár:
6,5 millió. Érd.: 70/977-7830.

Győr-Belváros csendes, egyirányú
utcájában 1995-ben épült, emele-
tes családi ház tetőtér-beépítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 88 millió Ft.
Érd.: 06-70/977-7830.

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

Idősek Otthona Lakóparkban eladó
egy azonnal költözhető, kulcsra kész
garzonlakás. Ár: 9,3 millió Ft. Érd.:
70/372-0106.

Rábapatonán háromszobás, szerke-
zetkész családi ház gyönyörű pano-

rámával egy halastóra, 6.800 m2-es
telken eladó. Ár: 8.900.000 Ft. Érd.:
70/3386-708.

KIADÓ

Balatonfüreden kétszobás, max. 4
személyes üdülőapartman kiadó.
Érd.: 96/700-440, 30/40-14-935.

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

Győr, Kálvária utcában kiadók 16, 67,
73 és 120 m2-es irodahelyiségek és
200 m2-es, különálló irodaépület. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/ 511-420.

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 43 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–70 m2-es, 3 szo-
bás, belvárosi, nádorvárosi vagy gyár-
városi lakásra (hirdetési szám: 222).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/ 511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 70 m2-es, gázfű-
téses, téglaépítésű, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 40-55 m2-es, nádorvárosi vagy
marcalvárosi, max. 4 emeletes épület-
ben lévő, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám: 223).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/ 511-420.

József Attila-lakótelepi, 2+fél szobás,
58 m2-es, határozatlan idejű lakást
cserélne 1+fél szobás vagy 1 szoba-
hálófülkés, földszinti vagy I. emeleti la-
kásra, Belváros, Adyváros, Marcalvá-
ros területére (hirdetési szám: 224).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/ 511-420.

Szigeti, l szobás, 45 m2-es, kom-
fortos, határozott idejű szerződé-
ses, felújított lakást cserélne 1-2
szobás, 40–55 m2-es, belvárosi,
adyvárosi, József Attila-lakótelepi
vagy marcalvárosi lakásra (hirde-

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

Győrkőcfesztivál
az Amstel Hattyú Fogadóban is!

2011. július 1–2–3-án
győrkőcöknek (14 éves korig)

GYŐRKŐC MENÜNK 
INGYENES!
Mindenkit szeretettel várunk!

Győr-Belváros legszebb, bauhaus
stílusban épült, teljesen felújított
házában, a Munkácsy úton magas-
földszinti, teljesen külön bejáratú, 3
és fél szobás+ebédlős, 108 m2 -es
lakás, nagyon szép, parkosított ud-
varral, áron alul eladó. A fehérmár-
vány, különálló bejáratból adódóan
egyéb célra is alkalmas – iskola,
rendelő, iroda, stb. Ár: 29.900.000
Ft. Tel.: 06-20/913-4392

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

és napfénytető, elektromos visszapillantó, két légzsák, ABS,
kitűnő műszaki állapotban, 2013. júniusig érvényes műszaki
vizsgával, garázsban tartott, megkímélt. Irányár: 690 000 Ft.
Érdeklődni: 20/946-2806.  

tési szám: 225). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/ 511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 35 m2-es, gázfű-
téses, határozott idejű szerződéses,
felújított lakást cserélne 1-2 szobás,
belvárosi, gyárvárosi vagy kisme-
gyeri lakásra, mely nem liftes ház-
ban van (hirdetési szám: 226). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/ 511-420.

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

Belvárosi, 3 szobás, 70 m2-es, gázfű-
téses, téglaépítésű, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 40–55 m2-es, nádorvárosi vagy
marcalvárosi, max. 4 emeletes épület-
ben lévő, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám: 223).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/ 511-420.

Újvárosi, komfort nélküli, 24 m2-es, 1
szobás, gázkonvektoros, határozatlan
bérleti szerződésű, zárt udvarú lakást
cserélne belvárosi, komfortos, 25 m2-
nél nagyobb, 2 vagy 3 szobás, gázfű-
tésű, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetési szám: 42). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 75 m2-es, 2,5
szobás, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, nagy belmagasságú, szé-
pen felújított, műanyag ablakos lakást
cserélne belvárosi vagy nádorvárosi,
komfortos vagy összkomfortos, kb. 60
m2-es, 3 külön bejáratú szobával ren-
delkező, gáz- vagy távfűtéses, csendes
környéken található, téglaépítésű, el-
sősorban határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra. (hirdetési szám: 43).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Fűnyírás, kaszálás, kerti munkák!
Győr és környéke! Tel.: 96/826-322,
06-30/403-6810.
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LÁTOGATÓKÖZPONT JÖVŐKÉP

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: illusztráció

Még a fotelok alakjáról is Győrre
lehet majd asszociálni abban a lá-
togatóközpontban, amely a Rába-
parti város és kistérségének tu-
risztikai értékeit lesz hivatott be-
mutatni amellett, hogy látnivaló-
kat, programokat kínál az ide ér-
kező turistáknak. A kétszintes
épületben helyet kap a Tourin-
form-iroda, egy ajándékbolt,
pénzváltó, de még a Mosoni-Duna
elnevezésű konferenciaterem is.

Legyen aktív vendégünk, találkozzunk
a győri kistérségben! Turizmusfejlesz-
tés a győri kistérség településein – ez
a címe annak a pályázatnak, amelynek
köszönhetően jelenleg is meghatározó
turisztikai fejlesztések folynak a Győri
Többcélú Kistérségi Társuláshoz tar-
tozó 27 település közül tízben, köztük
Győrben is. A program egészen 2009-
ig nyúlik vissza, amikor a kisalföldi me-
gyeszékhely önkormányzata megke-
reste a társulást a Baross úti társas-
házba tervezett látogatóközpont elkép-
zelésével. A város tulajdonában lévő,

Szeptemberre elkészül
a Baross úti látogatóközpont

Szabad strand
és tan-
ösvények
A projektben résztvevő to-
vábbi 9 település idegen-
forgalmi fejlesztései fő-
ként a gyalogosturizmust
célozzák meg, és a vízre,
valamint a természeti
környezetre építenek.

Kunszigeten szabad stran-
dot alakítanak ki, szociá-
lis kiszolgáló egységekkel,
pihenőpadokkal, játszó-
téri elemekkel. A partren-
dezés mellett úszómű is
kerül a vízre, ahol a csóna-
kok, kishajók tudnak ki-
kötni, de lesz egy csónak-
leeresztő rámpa is. A tele-
pülésen található római
kori őrtorony kitáblázása
is szerepel a tervekben.
Dunaszegen megújítják a
már meglévő tanösvényt,
illetve a Petőfi utcai hor-
gásztó parkosított terüle-
tére a helyi turisztikai le-
hetőségeket bemutató in-
foházat telepítenek.  A
Mosoni-Duna partján to-
vábbhaladva Győrladamé-
ron vízi úszóművet rak-
nak ki, és a sportpályától
kiindulva a Somos erdő-
ben futó tanösvény men-
tén játszótéri eszközöket
helyeznek ki, pihenőhe-
lyeket alakítanak ki. Győr-
zámolyon, Kisbajcson és
Vámosszabadin szintén
tanösvény kialakításán
dolgoznak, csakúgy, mint
Győrújfalun, ahol az Al-
mafási utat alakítják tan -
ösvénnyé. A kiinduló pon-
ton infoház, a végén pihe-
nőhely lesz. Gönyűn a
Nagy-Dunához egy csó-
nakleeresztő rámpa kerül,
illetve parkolót építenek
a polgármesteri hivatal
mellé. Győrújbaráton
négy területet mutatnak
be a turistáknak: a Millen-
niumi parkot, a Rákóczi-
követ, a kilátótornyot,
ami helyett újat építenek,
és a Csordahajtó utat,
ahol játszótéri elemeket
raknak le, és fásítanak.

korábban sportboltként használt két-
szintes üzlethelyiség turisztikai köz-
ponttá fejlesztése illeszkedett abba a
pályázatba, amely a kistérség komplex
idegenforgalmi fejlesztését célozza
meg. Sárkány Péter, a pályázattal és
annak elnyerése után a kivitelezés ko-
ordinálásával foglalkozó társulás mun-
kaszervezetének vezetője lapunknak
elmondta, három komponensnek kel-
lett megfelelni a pályázat beadásához:
a tervekben vízhez kötődő attrakciók-
nak, tanösvényeknek és egy látogató-
központnak kellett a középpontban
lenni. A feltételek a Szigetköz közel-
sége miatt adottak voltak, így a több
mint 422 millió forint összköltségű pro-
jekthez 354 millió forint támogatás ér-
kezett. A költségek több mint felét,
összesen 264 millió forintot fordítják a
látogatóközpont kiépítésére, amely-
nek elsődleges célja, hogy nagyobb
teret adjon az oda kerülő, jelenleg a
megyeháza mögötti egyik pavilonban
található Tourinform-irodának. 

– Egy olyan dinamikusan fejlődő vá-
rosnak, amely az évszakokhoz kapcso-
lódó fesztiválokat rendez, szüksége
van arra, hogy rendezvényei, értékei,
szállás- és vendéglátóhelyei méltó kör-
nyezetben, magas színvonalon legye-
nek bemutatva – fogalmazott a projek-
tet irányító munkaszervezet vezetője. A
munkálatok már zajlanak, a Pláza Mű-
terem Kft. tervei alapján az egész helyi-
ség megújul. Elbontották a földszintet
és az első emeletet összekötő lépcsőt,
helyére egy másik kerül, de üzembe he-
lyeznek egy liftet is az akadálymentesí-
tés miatt. Sárkány Péter kiemelte, a
földszintre kerül a Tourinform-iroda,
egy ajándékbolt és egy pénzváltó is. Az

A város
fő motívumai
díszítik majd

őszi nyitás után a turisták érintőképer-
nyős monitorokon tervezhetik meg
saját városnéző útvonalukat – a térké-
pet ki is nyomtathatják –, foglalhatnak
szobát vagy válogathatnak a progra-
mok között. A gyor.hu városi honlaphoz
kapcsolódó szolgáltatás egyébként az
erre alkalmas mobiltelefonokkal
igénybe vehető lesz az épület előtti
padon ücsörögve is. A felső szintre
térve a Szigetköz és a győri kistérség
természeti, szakrális és kulturális érté-
kei villannak fel a bemutatótermekben,
de a győri sportélet legendás alakjai,
meccsei is újranézhetők lesznek a mo-
nitorokon. Konferenciák szervezésére
is lehetőség lesz, ezeknek a Mosoni-
Duna-terem ad majd otthont. A szep-
temberre elkészülő látogatóközpont fa-
lait a Rába-parti város fő motívumai dí-
szítik majd.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 95. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Flink Mária (Győr). Nyereményét a szerkesztő-
ségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át június 27-től.
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A sudoku japán eredetű, napjainkban
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A Széchenyi István Egye-
tem számos példaértékű
kezdeményezéssel járul
hozzá a hazai felsőoktatás
fejlődéséhez. Különösen
igaz ez a hallgatói szolgál-
tatásokra, a mentorprog-
ramtól a tudatos karrier-
építés támogatásán túl az
öregdiák-találkozók meg-
szervezéséig megannyi
segítséget nyújtva a jelen-
legi és végzett hallgatók-
nak.

Főként az öregdiákok
megszólítását célozza a
SZErvice21 projekt kere-
tében, uniós támogatás-
ból megújult Széchenyi
Alumni Magazin, amely el-
sőként jelent meg az azóta
egyre népszerűbb, angol-
szász mintára készülő
hazai kiadványok sorában.
Amint Baudentisztl Fe-
renc főszerkesztőtől meg-
tudtuk, az ötödik évfolya-
mánál járó lap célcso-
portja mégsem csupán a
győri egyetemen vagy
annak valamely jogelőd-
jén diplomát szerzett sze-
mélyekre korlátozódik: a
SZE-Győr munkatársai,
támogatói, leendő és je-
lenlegi hallgatói is haszon-
nal forgathatják a negyed -
évente megjelenő, ele-
gáns magazint. Utóbbiak
megszólítását különösen
fontosnak tartja a főszer-
kesztő, mivel a mai fiata-
loknak igen nagy szüksé-
gük van hiteles példaké-
pekre, akik személyes éle -
tük kel igazolják, hogy
szorgalommal, becsüle-
tes munkával milyen szép
sikereket lehet elérni.

A magazin sorsát an -
nak megjelenésétől gon-
dozó Baudentisztl Ferenc
számára mindig nagy él-
ményt jelent egy-egy
újabb interjú, hiszen közis-
mert, elismert emberek-
kel beszélgethet igencsak
közvetlen hangnemben,
sokakból csak úgy árad-
nak a hallgatói történetek.
Tarlós István budapesti fő-
polgármester vagy Pa-
lánki Ferenc katolikus püs-
pök épp oly szívesen nyi-
latkozott a lapnak, mint
más hírességek.

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

Az elmúlt években sokat romlott Ma-
gyarország korrupciós besorolása.
Több nemzetközi szervezettől ke-
mény bírálatot is kapott hazánk,
mert a csúszópénzek elleni küzde-
lemben vállalt kötelezettségeit nem
teljesítette. Mára jól látható, hogy ál-
lampolgári elvárás, és egyben jól fel-
fogott társadalmi érdek, hogy a ki -
emelt korrupciós ügyek ben minél
előbb ítélet szülessen. Nem véletle-
nül van ismét napirenden a büntető-
eljárási törvény módosítása, amely-
nek a célja az eljárások gyorsítása.  

Nem hétköznapi ügyet tárgyalt a
minap a Győri Ítélőtábla Kovács
Tamás vezette tanácsa. Kötelesség-
szegés, hivatali visszaélés, valamint
bűnszövetségben és üzletszerűen el-
követett vesztegetés bűntette miatt
másodfokon, jogerősen is szabad-
ságvesztésre ítélték a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság két korábbi ellenőrét. 

Az elsőrendű vádlott négy éve kez-
dett közúti ellenőrként dolgozni, felada-
tát képezte a közúti forgalomban részt-
vevők ellenőrzése, így a műszaki ellen-
őrzés, tevékenységellenőrzés, ellenőrző
mérlegelés, rakománybiztonsági ellen-
őrzés. A másodrendű vádlott tengely-
terhelés-ellenőrzési munkatársként dol-
gozott, neki a 40 tonnát meghaladó túl-
méretes járművek összsúlyának ellenőr-
zése, közlekedési, szabálysértési eljárás
kezdeményezése volt a feladata. Emel-
lett ha az ellenőrzött tehergépjármű

Példát
mutató
kiadvány

Korrupciós bűncselekményt
tárgyaltak a Győri Ítélőtáblán

össztömege meghaladta a forgalmi en-
gedélyben bejegyzett megengedett
mértéket, az ellenőrzésekről jegyző-
könyvet készített, és azoknak az iktatá-
sával volt megbízva. A két férfi tudomá-
sulvételi és titoktartási nyilatkozatot írt
alá, amelyben arra vállaltak kötelezett-
séget, hogy a munkájuk során tudomá-
sukra jutott szolgálati titkot megőrzik. 

A két ellenőr megállapodott abban,
hogy a munkakörük felhasználásával
jövedelmüket kiegészítendő, rendsze-
res haszonszerzésre törekedve bűn-
cselekményeket követnek el. Ezért
meghatározott pénzösszeg fejében hi-
vatali kötelességüket megszegve elte-
kintettek a bírságolási eljárás megindí-
tásától, illetve a titoktartási kötelezett-
ségüket megszegve a fuvarozókat tájé-
koztatták az ellenőrzések időpontjáról
és helyszínéről. A megszerzett pénzt
egymás között elosztották. Egy idő
után elterjedt róluk, hogy meghatáro-
zott pénzösszegért cserébe eltekinte-
nek a nagyobb összegű bírságolástól. 

A két hatósági ellenőrre 14 rend-
beli vesztegetést és 8 rendbeli hiva-
talos személy által elkövetett közok-
irat-hamisítást tudtak rábizonyítani.
Összesen közel kilenc évet kell majd
börtönben tölteniük. 

Az eljárás lefolytatásának ütemére
jellemző, hogy a két férfit 2008-ban he-
lyezték előzetes letartóztatásba, azóta
már három évet ültek őrizetben. Ítéletük
most, négy év elteltével vált jogerőssé,
és kijelenthetjük, ez az ügy nem is tarto-
zik feltétlenül a legtovább húzódó jogi el-
bírálási folyamatok közé. Hogy saját éle -

tükben mit jelentett a procedúra, nyilván
kevésbé fontos, mint az, hogy az éveken
át tartó hányattatás hogyan tette tönkre
környezetüket, családjukat, no és nem
utolsósorban, mennyibe került az állam-
nak a hosszú peres eljárás.   

A korrupció elleni küzdelem jelentő-
sége, és a büntetőeljárások felgyorsí-
tása kapcsán érdemes idézni Mészáros
Tamás ügyészt, az ominózus ügyben
szereplő vádhatóság képviselőjét, aki a
másodfokú eljárás során így fogalma-
zott: „A sajnos egyre gyakrabban a bí-
róságok elé kerülő korrupciós ügyek el-
követési típusaiból kiemeli a két vádlott
cselekvőségének súlyosságát, hogy a
gátlástalanul végrehajtott vesztegetés
több esetben is zsarolásszerűen került
végrehajtásra oly módon, hogy az aktív
vesztegetőket megfélemlítve kénysze-
rítették ki a kenőpénzt. A gátlástalan-
ság, a zsarolásszerű elkövetési mód, va-
lamint a különösen nagy számú veszte-
getés, e három körülmény együttesen
a társadalomra különösen veszélyessé
teszi a vádlottak cselekvőségét, és e
körben a legsúlyosabb megítélésű ma-
gatartások közé tartozik, amiért itt
nekik felelniük kell.” 

Gátlástalanul
végrehajtott
vesztegetés
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A bajnok és Magyar Kupa-győztes
Rába ETO egyik húzóembere volt
Dróth Zoltán, aki fiatal kora ellenére
rendkívül érett játékkal örvendeztette
meg a szurkolókat. Edzője szerint
egyike azoknak a játékosoknak, akik a
jövőben a futsalválogatott gerincét al-
kothatják. 

A Rába ETO az előző szezonhoz hasonlóan
mindent megnyert, amit a magyar színté-
ren lehetett. A csapat egyik húzóembere
Dróth Zoltán volt, aki 22 éves korát megha-
zudtolóan játszott az egész évben.

– Portugál edző érkezett hozzánk tavasz-
szal, aki magával hozta a hatékony védeke-
zést. Nagyon kevés gólt kaptunk, a táma-
dással pedig nem volt gondunk, hiszen ren-
geteg egyéniség játszik nálunk. Rendkívül
jó szezont zártunk, szerintem megérdemel-
ten nyertük meg a kupát és a bajnokságot
is. A döntőre nem csak ellenfelünk, hanem

mi is elfogytunk a sok sérülés miatt, így
nem lehet csak ezzel magyarázni a sike-

rünket. Mindenki azt mondja, a gólok-
ban mutatkozott meg a fejlődésem,
de elsősorban védekezésben érez-
tem a javulást saját játékomon.
Ennek eredményeképpen szerez-
hettem több gólt, és ez egyértel-
műen az edzőnknek köszönhető.
Örülök, hogy Artur
Melo szerző-

dést hosz-
szabbított, és

jövőre is vele ké-
szülhetek nap

mint nap. Újabb ki-
hívás vár ránk, sze-

retnénk a legjobb ti-
zenhat közé jutni az

UEFA Futsal Cup-ban, ez
pedig némi erősítéssel el is érhető –
értékelte a közelmúltban befejező-
dött szezont Dróth Zoltán, aki egy
ideig párhuzamosan szerepelt nagy-
pályán és teremben, de végül az
utóbbi mellett döntött, amit aligha
bánt meg. 

– Tápon futballoztam a megyei
másodosztályban, ezzel párhuza-
mosan pedig az Euro-Mobil-Trans
1. Győri FC futsalcsapatában is

szerepeltem. Ez akkor még csak hobbi volt,
de nagy meglepetésemre behívtak a válo-
gatottba. Ezt követően az Arrabona FC-
ben játszottam, ami 2009-ben ETO néven
alakult újjá. A nagypályás fociról le kellett
mondanom, és bár néha hiányzik, nem saj-
nálom, hiszen a futsal a nagy szerelmem,
ráadásul sikeres is vagyok benne. A váloga-
tottal már négyszer eljuthattam Brazíliába,
ahol többezer néző előtt játszhattam, ez is
hatalmas élmény volt. A futsalpályán sok-
kal kevesebb idő van gondolkodni, gyor-
sabb reakciókra van szükség. Összetet-
tebb, mint a nagypályás labdarúgás, és
pontosan meg kell tanulni a figurákat. Sok-
kal dinamikusabb a játék, egyetlen percnyi
üresjárat sincs, állandóan mozgásban kell
lenni – foglalta össze a legnagyobb különb-
ségeket a két szakág között a tehetséges
játékos, aki közönségkedvencnek számít a
Magvassyban. 

– Remek a kapcsolatunk a szurkolókkal,
szerintem mindennél többet mond, hogy a
bajnoki döntő hétközi, berettyóújfalui mér-
kőzésére ötvenen kísértek el, hogy segítse-
nek minket. Nagyon sokat számít, ha meg-
telnek a lelátók, valóban pluszt adnak a biz-
tatásukkal, amiért csak hálásak lehetünk.
A bajnokság megnyerése után pedig közö-
sen ünnepeltünk, ami felejthetetlen volt. 

Artur Melo, a csapat vezetőedzője el-
mondta, tavasszal kellemes meglepetést
okozott számára két fiatal játékos, Dróth
Zoltán és Harnisch Ákos. Ahogy a portugál
szakember fogalmazott: ha megfelelő ko-
molysággal folytatják a munkát, elég fiata-
lok ahhoz, hogy később Magyarország leg-
jobbjai legyenek.

– Rendkívül megtisztelő a mester vélemé-
nye, de ehhez hozzátartozik, hogy nagyon
kevés fiatal van tűzközelben a válogatottnál.
Ákossal közeledünk az ötvenedik válogatott-
ságunkhoz, mi előtérbe kerültünk, de kel-
lene még több ilyen korú játékos. Az után-
pótlás-nevelés kulcskérdés, Győrött elkez-
dődött ez a folyamat, de idő kell, míg ezek a
fiatalok beérnek. Figyelemmel követem az
utánpótláscsapatokat, járok az edzéseikre,
és úgy látom, sok tehetség bontogatja szár-
nyait az ETO-nál. A futsal helyzete sokat ja-
vult 2007 óta, mióta elkezdtem űzni a szak -
ágat: több profi csapat van, és egyre többen
látnak benne fantáziát. Ezzel együtt még
mindig az út elején járunk – mondta Dróth
Zoltán, aki nem titkolja, mai napig sokat
tanul rutinosabb társaitól, legyenek azok
magyar vagy külföldi játékosok.  

– Tavaly volt elsősorban újdonság, hogy
sokszoros válogatottakkal játszom együtt.
Szeretek velük futsalozni, számos aprósá-
got el tudok tőlük lesni, amik elsőre talán
nem is tűnnek fontosnak, de rendkívül
hasznosnak bizonyulnak. Nagyon örültem
idén Mincho érkezésének, aki színt vitt a já-
tékunkba, uruguayi csapattársamtól is
sokat tanultam – mesélte Dróth Zoltán, aki
január óta Győrben él barátnőjével, és el-
árulta, kevés szabadidejét legszívesebben
vele tölti, netán jó barátjával, Harnisch
Ákossal teniszezik vagy bowlingozik.

Nagy tehetség
kispályán



szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Magyar Labdarúgó Szövetség az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is
megrendezi a futsal-díjátadó ünnep-
séget, melyen köszönti a szezon leg-
jobb csapatait és játékosait. A baj-
nok, kupagyőztes és ezzel automati-
kusan szuperkupa-győztes Rába
ETO futsalcsapatának tagjai számos
különdíjban is részesülnek, melyet a
pénteki budapesti ünnepségen ve-
hetnek át az érintettek. 

A Rába ETO csapata harmadik he-
lyen végzett az I. osztályú fiú U17-es
futsalbajnokságban, a bronz érem
mellé a Fair Play-díjat is megszerez-
ték, ráadásul az együttesből került ki

a gólkirály is: Püspök Péter 29 talála-
tot jegyzett. Az NB I-ben is tarolt a fan-
tasztikus szezont zárt győri csapat, hi-
szen a gólkirály Willian Neris lett, a
legjobb kapusnak Balázs Zoltánt, a
legjobb mezőnyjátékosnak pedig
Dróth Zoltánt választották meg.

A Rába ETO több turnusban, tur-
nusonként harminc gyerekkel rendez
idén is futsaltábort. Napi három ed-
zéssel, teljes ellátással, fürdőlátoga-
tással, kalandparkkal, gyárlátogatás-
sal, nyereményekkel, rengeteg prog-
rammal várják az érdeklődőket. Je-
lentkezni és érdeklődni e-mailben a
henci.nagy@gmail.com címen lehet,
valamint a 20/451-5488, 30/911-
8464 és a 70/314-5065-ös telefon-
számokon.
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A nyár beköszöntével benépesülnek a strandok, és
ezzel párhuzamosan megtelnek a strandröplabda-
pályák is. Városunkban juniorbajnoksággal kezdő-
dött az idény, az Aranypart homokjában csaptak
össze a fiatalok. Az első helyen a Hangyál Mikós–Ta-
kács Roland páros végzett, második lett a Kopcsik
Gergő–Tárkányi Krisztián duó, harmadik helyezett a
Nagyági Zsolt–Stipkovits Milán páros lett. Hétvégén
ugyanitt rendezik meg Győr város bajnokságát, mely
a megyei körverseny első állomása. A torna állomá-
sai: Győr (június 25–26.), Ikrény (július 2–3.), Moson-
magyaróvár (július 16–17.), Lipót (augusztus 6–7.),
Győr (augusztus 20–21.). Az egyes tornák eredmé-
nyei alapján díjazzák a megye legjobb párosait és
amatőr négyeseit a körverseny utolsó fordulójában. 

Elkészült
a sorsolás
1. forduló, július 16., 19 óra: Hon-
véd–Győri ETO FC. 2. forduló, jú-
lius 23., 19 ó. (Sport TV): Győri ETO
FC–Újpest. 3. forduló, július 29., 19
ó. (Sport TV): Győri ETO FC–Hala-
dás. 4. forduló, augusztus 6., 19 ó.:
Siófok–Győri ETO FC. 5. forduló,
augusztus 13., 17.30 ó. (Sport TV):
Győri ETO FC–Vasas. 6. forduló, au-
gusztus 21., 19 ó.: Paks–Győri ETO
FC. 7. forduló, augusztus 26., 18 ó.
(Sport TV): Győri ETO FC–ZTE. 8.
forduló, szeptember 10.: Kapos-
vár–Győri ETO FC. 9. forduló, szep-
tember 17.: Győri ETO FC–Ferenc-
város. 10. forduló, szeptember 24.:
DVTK–Győri ETO FC. 11. forduló,
október 1.: Győri ETO FC–Kecske-
mét. 12. forduló, október 15.:
DVSC–Győri ETO FC. 13. forduló, ok-
tóber 22.: Győri ETO FC–Videoton.
14. forduló, október 29.: Pécs–Győri
ETO FC. 15. forduló, november 5.:
Győri ETO FC–Pápa. 16. forduló, no-
vember 19.: Győri ETO FC–Honvéd.
17. forduló, november 26.: Újpest–
Győri ETO FC. 18. forduló, decem-
ber 3.: Haladás–Győri ETO FC.

Megkezdődött a strand-
röplabdaszezon

Tarolt a Rába ETO

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Az UEFA licencproblémák miatt a
Győri ETO FC-t ötvenezer, az MLSZ-t
pedig százezer eurós pénzbírsággal
sújtotta, emellett eltiltotta a csapatot
a nemzetközi szerepléstől. Azóta ki-
derült, hogy az első hírekkel ellentét-
ben az eltiltás nem három évre,
hanem a következő három évben egy
szereplésre szól. 

A testület azt kifogásolta, hogy a
győriek a megadott határideig nem fi-
zették ki a Jarmo Ahjupera vételárából
fennmaradó összeget. Klement Tibor
ügyvezető elmondta, Ahjupera klubja
az ötvenezer euróról nem bocsátott ki
számlát 2009. december 31-ig, az
csak 2010. augusztus 16-án érkezett

meg, és akkor ki is egyenlítették. Az
európai licencet a 2009-es mérleg
alapján adták be 2010 márciusában,
ebben pedig a magyar törvényi előírá-
sok alapján nem szerepelhetett ez a
tétel. A győri klub rögtön fellebbezett
az elmarasztaló ítélet ellen, a klubve-
zető pedig elmondta, harcolnak igazu-
kért, és azt szeretnék elérni, hogy tel-
jes mértékben felmentsék az ETO-t. 

A zöld-fehérek sorra játsszák a felké-
szülési mérkőzéseket. Csertői Aurél
együttese 1–1-es döntetlent ért el a
Hartberg ellen, majd Dudás duplájával
2–0-ra legyőzte a Dunaszerdahelyt. A
keretben nem történt újabb változás,
Győrben készül ugyanakkor a Liver -
poolt is megjárt csatár, Simon András.
A próbajátékon résztvevő brazil védő,
Leo Casula már távozott a csapattól.

A pályán
kívül is
harcolnak
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Kézilabda Lapzártánk után ért véget a
Győri Audi ETO KC éves közgyűlése,
melyen megválasztották a klub új elnö-
két és elnökségét. Információink sze-
rint az elnöki posztra egyetlen jelölt ma-
radt, miután az eddigi klubvezető, Va-
nyus Attila és az együttes szakmai igaz-
gatója, Róth Kálmán sem vállalta a jelö-
lést. Az előzetes várakozások szerint így
Kelecsényi Ernő, a korábbi alelnök irá-
nyíthatja a zöld-fehéreket. 

szerző: lakner gábor
fotó: weisz róbert

A magyar kajak-kenu válogatott
tizenegy érmet, köztük hat ara -
nyat nyert a belgrádi Európa-
bajnokságon. A győriek mérlege
egy második, két negyedik és
egy hatodik helyezés. 

A válogatott remekül teljesített Belg-
rádban, hiszen egyetlen döntőt sem
rendeztek magyar egység nélkül. A
hat arany-, három ezüst- és két bronz -
érem végül azt jelentette, hogy a csa-
pat az éremtáblázat élén végzett.
Olimpiai számokban öt érmet nyer-
tek a magyarok, benne két aranyat.

A Graboplast Győri VSE együtte-
sét Takács Kincső, Kammerer Zoltán,
Széles Gábor és Nagy Péter képvi-

szerző: kránitz bernadett, érsek ervin
fotó: varga nóra 

Régebben egy konditeremben csak erősítőgépeket
találhattunk. Ez szerencsére már megváltozott, a kar-
diogépek most már egyetlen ilyen helyről sem hiá-
nyozhatnak. Ezeken történik a bemelegítés és a leve-
zetés, és az áhított fogyást is rajtuk érhetjük el a leg-
könnyebben. Nagy hibát követ el, aki kiegészítésnek
nem használja a kardiogépeket. Egy súlyzós edzés
nagy megterhelést ró a keringési rendszerre, hirtelen
megemeli a vérnyomást is. Ám ha rendszeresen kar-
diózunk, szervezetünket az ilyen hirtelen megterhe-
lés sem érheti váratlanul. A kardio jellegű mozgás a
légzőrendszert is fejleszti. Ezt természetesen a fiata-
lok is nyugodtan használhatják, sőt, az ő esetükben
feltétlen javasolt.

A légzőrendszer az emésztőrendszer mellett az
emberi test második nagy ellátó rendszere, amely a
friss oxigén folyamatos szállításáért felelős. Fontos
szerve a tüdő, amelynek fő feladata a légzés. Egy fel-
nőtt nyugalmi állapotban kb. 6-8 liter levegőt igényel
percenként, ezt mintegy 15 légvételnyi átlagos lég-
frekvenciával érhetjük el. A légzőrendszer alkalmaz-
kodik a sportterheléshez: csökken a légzésszám,
gyorsabban normalizálódik a légzés, nő a tüdőtérfo-
gat, javul a takarékos a légzés, csökken az oldalszú-
rás, és általánosan javul a test oxigénellátása. 

A Dunacenterben található SPEEDFIT Fitnesz és
Szolárium Stúdióban kardiogépek sorát fedezhetjük
fel: kerékpárokat, ergométereket, elliptikus gépeket
és futógépeket, melyek gyaloglásra is használhatók. 

Evezés A Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub tizedszer rendezte meg a Mi-
hálkovics Tivadar Emlékversenyt. A győri Gyimes Krisztina szkiffben és a váci
Szabó Katalinnal női kétpárban is győzött. Könnyedén nyert a Bártfai Péter–
Vermes Péter kormányos nélküli kettes, valamint a Kaszás Kornél–Bíró Márk
kétpár. Dohovics Virág ezúttal szkiffben verte a mezőnyt. A hazai sportolók így
otthon tartották a Győr-kupát is. 

Éjszaka
a vízparton

Európa trónján a kajak-kenusok
selte. A Széles Gábor–Nagy Péter
páros a C-2 1000 méteres verseny-
számban a hatodik helyet szerezte
meg. A duó teljesítményére hatással
volt, hogy a kontinensviadal előtti hét-
végén válogatóversenyen kellett helyt -
állniuk. Az Európa-bajnokság előtt
három héttel összeállt Kammerer–Ve-
reckei–Kucsera–Boros kvartett ezer
méteren negyedikként zárt, mindösz-
sze centiméterekkel lemaradva a do-
bogóról. A négyes a felkészülés rövid-
sége ellenére remekül szerepelt. 

Az EB utolsó napján Takács Kin-
cső Obermayer Dorinával egy hajó-
ban ezüstérmet nyert C-2 500 méte-
ren, majd C-1 200 méteren negyedik
helyen ért célba. Takács Kincső
mindössze egy éve kenuzik, előtte
hat évig kajakozott, így az ezüstérem-
mel és a negyedik helyezéssel elége-
detten térhetett haza Belgrádból. 

Obermayer Dorina és Takács Kincső (balra) ezüstéremnek örülhetett.

A légzőrendszer fejlesztése

A tavaszi időszakban, amikor vizeink
a napsütés hatására melegednek, a
halak napközben is jól foghatóak. A
nappali melegek és enyhe éjszakák
hatására június végére állóvizeink
hőmérséklete azonban elérte a 22
fokot, ennek következtében egyes
halak ekkor már szívesebben táplál-
koznak éjszaka, amikor a víz is felfris-
sül. Ahol lehet, ott érdemes tehát éj-
szaka is horgászni.

Az éjszakai horgászatnak különös
varázsa van. A napközben szinte élette-
len tavak, holtágak és folyóvizek nap-
nyugta után életre kelnek. Először az
apróhalak kezdenek mozgolódni, őket
követik szó szerint a ragadozó halak,
amelyek rablásaikkal elárulják, hogy el-
érkezett a táplálkozás ideje. Aztán a le-
vegő hőmérsékletének csökkenésével
a víz felszínén uszonyaikkal v betűket
húzva megjelennek a békés halak is.

Horgászhelyünket célszerű már
világosban elfoglalni. Rendezked-

jünk be kényelmesen, hiszen regge-
lig hosszú az idő. Fontos a megfelelő
öltözék, ruháink legyenek kellően
melegek, kényelmesek. Éjszakára
szereljünk egyszerűen, éjszakai pe-
cára célszerű csökkenteni a hibale-
hetőségeket. A szabályoknak megfe-
lelően a horgászhelyet napnyugtától
virradatig mindenhol ki kell világítani.
Lámpások pislogásából tudjuk, hogy
a ravazdi Erdész-tó stégein horgá-
szok várnak kapásra. Mint mondják:
meleg volt napközben, ezért inkább
éjszaka próbálkoznak. Kitartásukat
pontyok és amúrok jutalmazzák,
előbbiből négy kilogramm az átlag-
súly, míg a legnagyobb amúr közel
hatkilós. Mindegyik kukoricára ka-
pott. Az említett fajok alkotják a tó
halállományát, rajtuk kívül fogható
még kárász, keszeg, csuka, harcsa
és süllő is. A horgászattal kapcsola-
tos tudnivalókról a  www.erdeszto-ra-
vazd.hu oldalon lehet tájékozódni.
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KÖZÉRDEKŰ  HOROSZKÓP, HIRDETÉS

Időhatározó
Városunkban pénteken eső várható, a hőmérséklet 21 fokra csökken.
Szombaton és vasárnap sem lesz elviselhetetlen kánikula, a hőség csak
hétfőn tér vissza. A hétvégén Budapesten a győrihez hasonló hőfokokat
tapasztalunk, a Balatonon vasárnap borult lesz az ég, de eső várhatóan
nem  esik. Bécsben és Pozsonyban szintén hűvösebbre fordul az idő,
Prágában húsz fok sem lesz.

KOS
A héten vigyázzanak a féltékeny jelene-
tekkel, kedves Kos szülöttek. Ne ideges-
kedjenek mindenen. Munkahelyükön
sok bosszúság éri önöket, ha felületesen kezelik
emberi kapcsolataikat. Szerencsére stabil célok-
kal rendelkeznek, pénzügyeik rendben vannak.

BIKA
A Bika szülötteknek most szerencsés idő-
szak következik. Ne hagyják, hogy az iri-
gyeik átvegyék életük felett a vezetést.
Azok a párkapcsolatok, amiknek lejárt az idejük,
most véget érnek, de ha kell, el is kezdődhetnek új
szerelmek. Tartsák nyitva jól a szemüket.

IKREK
Az Ikrek szülöttek válláról most legördül-
nek a problémák, végre foglalkozhatnak
saját magukkal is. Töltődjenek fel, utazza-
nak el, szervezzenek párjukkal közös programo-
kat. Nagyon dinamikus időszak vár most önökre,
élvezzék ki minden egyes pillanatát.

RÁK
A Rák jegyűek érzelmi világa olyan
lesz a héten, mint a hullámvasút.
Jobb, ha nem hoznak semmilyen fon-
tos döntést, mert másnapra megbánják.  Pár-
kapcsolatuk most kivirul, barátaikkal is sok a
közös élmény. Gyomrukra vigyázniuk kell a
héten, ne egyenek össze-vissza.

OROSZLÁN
Az Oroszlán szülöttek most pluszbe-
vételre számíthatnak, aminek azon-
nal meg is találják a helyét. Munká-
jukban most sok sikert érnek el, s ez lelkessé
teszi önöket. Párkapcsolatuk nem a legjobb,
tisztázzák a sértődések okát. Önök se hozza-
nak jelentős döntést.

SZŰZ
A Szűz jegyűek igencsak aggódnak
munkájuk miatt. Ha tehetik, azonnal
rendezzék a vitás kérdéseket. Figyelje-
nek jól oda, nehogy hibázzanak. Családjuk is
sok energiát vesz el önöktől, jobb, ha beoszt-
ják erejüket, mert könnyen lemerülnek.

Horoszkóp
MÉRLEG
A Mérleg szülöttek felszabadulnak egy
munkahelyi nyomás alól, amit már család-
juk is nagyon várt. Párjukkal menjenek bu-
lizni, szórakozni, szükségük van a lazításra. Pénz-
ügyeiket nem árt most rendezni, ne halogassák
ennek rendbetételét. Figyeljenek vérnyomásukra.

SKORPIÓ
Ne hozzanak fontos döntéseket, ked-
ves Skorpió szülöttek! Keressenek új
célokat, új motivációt. Családjukat ne
terheljék gondjaikkal feleslegesen. Otthonuk-
kal törődjenek többet, ha ingatlanügyleteik
vannak, azt erre a hétre időzíthetik. 

NYILAS
A Nyilas szülöttek kicsit besokallnak
a héten, nem árt lazítaniuk egy kicsit.
Párkapcsolatukban sem minden töké-
letes, fordítsanak időt párjukra, különben fe-
leslegesen vitáznak. Utazzanak el egy kicsit,
ha megtehetik, rendezzék otthoni dolgaikat.
Barátaik is hiányolják már önöket.

BAK
A Bak szülöttek most legyenek na-
gyon precízek munkájukban, ne halo-
gassanak semmit, inkább túlórázza-
nak, megéri rendezni a halogatott munkákat.
Figyeljenek kicsit családjukra is, ők is több tö-
rődést igényelnek. Járjanak nyitott szemmel,
a szerelem könnyen önökre köszönt.

VÍZÖNTŐ
A Vízöntő szülöttek használják ki kreati-
vitásukat, ne halogassák munkáikat.
Így sokkal nyugodtabban lazíthatnak,
és családjuk is nyugodtabbnak látja majd önö-
ket. Törődjenek többet magánéletükkel. Ne köl-
tekezzenek túl sokat a héten. Figyeljenek oda
jobban egészségükre, gyomrukra.

HALAK
A Halak szülöttek most otthonukra for-
díthatják idejüket, örömmel tölti el önö-
ket ez a tevékenység. Családjuk is öröm-
mel fogadja a törődést. Munkatársaikkal meggyű-
lik a bajuk, legyenek nagyon diplomatikusak. 

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
óráig, pénteken 14 órától 7 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.  

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hiba-
bejelentés a 06-80/204-086-os in-
gyenes zöld számon. Ügyfélszol-
gálat: 96/522-630.  Hétfőtől csü-
törtökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, kedden,
szerdán és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökökön 20 óráig. 
Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat a hét öt napján reggel 8 óra-
kor nyit. Hétfőn, kedden és
szerdán 16 órakor, csütörtökön
17 óra 30 perckor, pénteken 14
órakor zár.  Tel.: 96/511-420.
Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig reggel 9-től
délután 17 óráig tart nyitva.
Tel.: 96/815-905
Kodály Zoltán út Az ügyfélszol-
gálat a hét öt napján reggel 8
órakor nyit. Kedden, szerdán 16,
csütörtökön 17, pénteken 14 óra-
kor zár. A pénztár 45 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/412-375, 96/414-
670. Fax: 96/417-386.  Győr, Kodály
Z. u. 32/A
Kommunális ügy fél szol gá lat:
A 96/888-527 és a 96/888-528-as
számok munkanapokon 7 és 16
óra között hívhatóak. 

Rendvédelem A győri rend-
őrőrs körzeti megbízottjai, az Ar-
rabona Polgárőr Egyesület tagjai
és Adyváros önkormányzati kép-
viselői fogadóórákat tartanak.
Közbiztonsággal kapcsolatos
észrevételeiket június 27-én 16-
tól 18 óráig a Kovács Margit
ÁMK-ban, 18-tól 20 óráig az Arra-
bona Polgárőr Egyesület irodájá-
ban a Déry Tibor u. 6. szám alatt
tehetik meg a lakók. 

Aranyat keres New Yorkban egy férfi
négykézláb mászva a járdán, és nem
eredménytelenül: két hét alatt ezerdol-
lárnyi – 200 ezer forintnyi – volt a zsák-
mánya. A hajdani aranyásókkal szem-
ben a 43 éves férfi felszerelése csipesz,
mivel a járdák repedéseiből piszkálja ki
az aranyat és drágakövet. Nem érintet-
len, természet adta nemesfémről és
gyémántról van szó, hanem ember által
elveszejtettről. Raffi Stepanian – ez az
„ékszerhulladék-vadász” neve – a New
York gyémántkerületének is hívott Man-
hattan gyalogjáróin csúszik-mászik.

A férfinak egyébként foglalkozá-
sába vág a dolog, ugyanis aranymű-

Ékszerhulladék-vadász
ves, csak éppen munkanélküli. Így vi-
szont van munkája, ha a fizetség
eléggé bizonytalan is: New York
utcái nem aranyból vannak kikö-
vezve, sem pedig gyémántból „kidrá-
gakövezve”. Stepanian azonban nem
panaszkodik.

„Lehet, hogy új aranylázat szaba-
dítok el New Yorkban” – mondta a
The Daily Telegraph című brit lapnak.

A férfi talált már fülbevalókat, nyak-
láncokat, arany óradarabkákat, plati-
nát, gyémántot, rubint. A régi arany-
ásókhoz hasonló része is van munká-
jának: szitál. Eddig bő tíz kiló földet vitt
haza, hogy átrostálja. (MTI)


