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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

7. oldal Győrött a 2007–2013-as prog ramozási időszak alatt ed dig
881 pályázatot ítélt támogathatónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
A pályázatoknak köszönhetően 82,7 milliárd forint értékben történt
vagy történik fejlesztés a városban. A győri önkormányzat 28 pályáza-
tát bírálták el pozitívan – derült ki egy Győrben rendezett fórumon,
amelyen a hamarosan lezáruló fejlesztési ciklust értékelték.

29. oldal Az előző félévben végzett szakmai
munkával indokolta dr. Drucskó Zoltán, a Rába ETO
ügy vezető elnöke, hogy a győri futsalcsapat szerző-
dést hosszabbított spanyol vezetőedzőjével, Marcos
Angulóval. Sport portré rovatunkban a csapatot
bajnoki címhez segítő edzőt ismerhetik meg.

8–9. oldal A herma mellett a
Szent Jobbot is köszöntötték 
a győriek Szent László-napon.
Az önkormányzat díszközgyű-
léssel tisztelgett birodalomépítő
királyunk előtt.

6. oldal A Munka Törvénykönyve
júliustól életbe lépő változásai sze-
rint a borravalóhoz, hálapénzhez a
jövőben a feljebbvaló beleegyezése
szükséges. Riportunkban a témát
jártuk körül.

Aki bújt, aki nem
A Győrkőcfesztiválról a 10. oldalon

14–15. oldal Már kamaszkorban rálelhetünk
az igazira? – többek között ezzel a kérdéssel is fog-
lalkozunk Hölgyvilág mellékletünkben, amelyben
megismerkedhetnek Győr legszebbjével.
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megyénkbeli dolgozót bocsátott el kedden komáromi
gyárából a Nokia. A vállalat a törvényben előírt össze-
gen túl háromhavi átlagkeresetnek megfelelő juttatást,
és legalább két hónapig a keresetnek megfelelő állás-
keresési támogatást fizet az elbocsátott dolgozóknak.

152 33,7 millió forintból új telephelyet hozott létre a Tompa
utcában a hidraulikus és pneumatikus termékekre
specializálódott Hidro-Land Bt. Az új épületben ki-
alakítottak egy olyan szaküzletet, ahol be tudják
mutatni az általuk forgalmazott termékeket.

NAPRÓL NAPRA

Június 22.

Június 23.

Június 24.

Június 25.

Június 26.

Június 27.

Június 28.

Strand. Ismét megnyitották az Arany-
part I. szabad strandot, amit korábban
a Mosoni-Duna áradása miatt zártak
le. A területet kitakarították, a hatóság
pedig újra fürdőzésre alkalmasnak mi-
nősítette a vizet. 

Szfeszt. Geszti Péter és a Gringo
Sztár is színpadra lépett a 8. Szent -
iváni Fesztiválon. Az idei rendezvény a
hungarikumokról szólt.

Kenyérfesztivál. Nagy sikere volt a
rábaközi perecnek az idei, immár 10.
kenyérfesztiválon. 

Tábor. Kezdetét vette Győr-Sárás-
pusztán a 24. gyermek tűzoltótábor,
Győrújbaráton pedig a bűnmegelő-
zési tábor. A fiatalok a programok alatt
megismerkedhettek a tűzoltó- és a
rendőrhivatással.

Semmelweis-nap. Az Egészséges
Nemzedékért Alapítvány és a Győr-
Szigetiek Baráti Köre ünnepséggel
tisztelgett „az anyák megmentője”
előtt, ahol Borkai Zsolt dr. Garab
Endre gyermeksebész főorvosnak Szi-
gethy Attila Ezüst Emlékérmet adott át
az egészségügy területén nyújtott ki -
emelkedő munkásságáért.

Fórum. Az új Munka Törvénykönyvé-
vel kapcsolatos változásokról tartottak
fórumot a megyei kereskedelmi és
iparkamarában. A július elsejétől ha-
tályba lépő jogszabály egyes rendelke-
zéseiről hallhattak tájékoztatást az ér-
deklődők.

Pszichiátriai konferencia. Győr
adott otthont a pszichiátriai szakdol-
gozók 13. szakmai konferenciájának,
amely alkalmat adott a szakdolgozók
szakmai továbbképzésére, kölcsönös
információ átadására, közös célok
megfogalmazására.

Lakossági
fórum
A gyárvárosi Tompa ut-
cában tervezett sport-
pálya és játszótér fej-
lesztéséről, valamint a
távhővezeték részbeni
elbontásáról, illetve
részben föld alá vitelé-
ről Kalmár Ákos önkor-
mányzati képviselő
kezdeményezésére tá-
jékoztató lakossági fó-
rumot tart a polgár-
mesteri hivatal július
5-én, csütörtökön dél-
után 5 órakor a Gyárvá-
rosi Általános Iskolá-
ban (Győr, Vágóhíd u.
2–4.). A fórumra min-
den érdeklődőt szere-
tettel várnak!

„Lépj 
közelebb!”
A Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Orszá-
gos Szövetsége Ifjúsági
Tagozata kezdeménye-
zésére a „CAMELOT”
Mozgássérült Fiatalok
Győri Egyesülete „Lépj
közelebb!” címmel
road show-t szervez az
ETO Parkban. A pénte-
ken délelőtt megnyíló
rendezvény célja, hogy
a mozgássérült és a
nem mozgássérült em-
berek egy vidám, szí-
nes, mozgalmas prog-
ram keretében köze-
lebb kerüljenek egy-
máshoz.

Felújították a győri gör-
deszkaparkot, ennek
eredményeként a régió
gördeszkásai ezentúl eu-
rópai színvonalú pályán
gyakorolhatnak. Az ak -
ció ra nemzetközi pályá-
zat keretében kerülhetett
sor. Helyi gördeszkások
által kedvelt parkokról, te-
rekről készített fotókkal
lehetett nevezni, világvi-
szonylatban összesen
103, Magyarországról

pedig 23 közösség pályá-
zott. Ezek közül a szak-
mai zsűri összesen négy
felújításra váró helyszínt
választott ki Európában,
közülük az egyik volt a
győri park.   A megújulást
szombaton nemzetközi
versennyel ünnepelték,
melyen – a szervezők tá-
jékoztatása szerint – több
száz néző előtt három ka-
tegóriában összesen
negy venen indultak.

Megújult 
a gördeszkapark
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Útlezárás hétfőtől
Hétfőtől forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az
autósoknak a Szent István úton. A Győr-Szol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatósága a Kazin czy Ferenc
Gimnázium és a Hild József Építőipari Szakközép-
iskola között, a Szent István út alatt húzódó, több
mint 40 éve üzemelő távhővezeték cseréjét fogja el-
végezni. A munkálatok idején, azaz július 2-án reg-
gel 6 órától a tervek szerint három héten keresztül,
a Kazinczy iskola mellett a Szent István út négy for-
galmi sávjából a Nádorváros felőli két sávot zárják
le. Így a forgalom egy-egy sávra szűkül mindkét
irányban. Az út teljes szélességének ismételt forga-
lomba helyezését július 23-ra tervezi a szolgáltató.
Ebben a periódusban Sziget és Révfalu városrészek
hasz nálati melegvíz-ellátását ideiglenes vezetéken
keresztül biztosítják. Az okozott kényelmetlensé-
gért a közlekedők elnézését és türelmét kéri a
GYŐR-SZOL Zrt.
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KÖZGYŰLÉS LAPSZÉL

Hétvégén még a labdarúgó
Európa-bajnokságra figyel a
világ, hiszen a torna legfon-
tosabb mérkőzése, a vasár-
nap esti döntő előttünk van.
Pontosan egy hónap múlva
azonban feledésbe merülnek
a zseniális cselek, a taktikai
csaták és a látványos gólok,
ekkor már a XXX. nyári olim-
piai játékok csillogó nyitá-
nya kápráztatja el a Földet.
Az olimpia egyik csodája,
hogy ilyenkor azok is szur-
kolnak, akik a hétköznapo-
kon nem követik olyan szo-
rosan a sport világának tör-
ténéseit. Az ötkarikás játé-
kok küzdelmei tizenhat
napig háttérbe szorítanak
minden egyebet, családok,
baráti társaságok és ismeret-
lenek drukkolnak közösen a
régi kedvenceknek és a feltö-
rekvő fiataloknak. Az olimpi-
konok a mi álmainkat is va-
lóra váltják, az ő sikerük egy
kicsit a mi sikerünk is. Ma-
rosi Ádám világbajnok öttu-
sázó úgy fogalmazott a ma-
gyar csapat ünnepélyes es-
kütételén, hogy óriási ener-
giákat tud mozgósítani a fe-
léjük áradó szeretet, és ez a
legnehezebb pillanatokon is
átlendítheti a sportolókat. A
szeretet, a tisztelet és a biza-
lom azonban felelősséggel is
jár, hiszen a modern kor gla-
diátorai egy egész nemzetet
képviselnek a világ legna-
gyobb sporteseményén. A
Magyar Olimpiai Bizottság
számos alkalommal felhívta
a Londonba igyekvők figyel-
mét a fair play fontosságára,
és mindent megtett azért,
hogy semmilyen botrány ne
árnyékolja be honfitársaink
sikereit. Mindenki, aki ki-
vívta az olimpiai szereplés
lehetőségét, bebizonyította
sportolói nagyságát, és már
most büszkék lehetünk
rájuk. Azt kívánom nekik és
mindnyájunknak, hogy az
olimpia után is maradéktala-
nul azok lehessünk! 
Lakner Gábor

Álmok 
valóra váltói

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

A világhírű afroamerikai dzsessz-
énekes egyik legismertebb da-
lára utalva (Don’t worry, be
happy) nem kell aggódniuk a
győri képviselő-testület tagjai-
nak a város stratégiai zajtérképe
miatt – az ugyanis határidőre el-
készült, így lehet róla szavazni. És
hogy miért épp a 62 éves zenei
improvizatőrt citálom ide? Hát
azért, mert az ő neve is felmerül
az előterjesztések között, ame-
lyekről lapunk megjelenésével
egy időben dönt a közgyűlés. Is-
merjenek meg két témát a képvi-
selők elé kerülő ügyekből!

Hosszú távon csökkenhet Győrben a
környezeti zajszennyezés annak az eu-
rópai uniós támogatással megvaló-
suló projektnek a folyományaként,
amelynek keretein belül elkészült a
város stratégiai zajtérképe a közel-
múltban. A 66 millió forint összértékű
programot azért indította el a város,
mert egy korábbi
kormányrendelet
arra kötelezi a száze-
zer főnél nagyobb la-
kosú településeket,
hogy 2012. június
30-ig fogadják el a
közigazgatási terüle-
tükre érvényes stra-
tégiai zajtérképet,
majd ez alapján készítsenek egy intéz-
kedési tervet is. A Környezet és Ener-
gia Operatív Programban, 95 száza-
lékban uniós forrásból támogatott
projekt keretein belül olyan adatbázis
jött létre, amely áttekintő helyzetképet
ad a megyeszékhely környezeti zajál-
lapotáról, különös tekintettel arra,

hogy milyen mértékben érinti a lakos-
ságot a zajterhelés. A város teljes te-
rületét lefedő vizsgálatok kiemelten
foglalkoztak a közúti, vasúti, repülési
és üzemi zaj for rá sok kal, külön-külön
mérve a nappali és az éjszakai idősza-
kokat. Az így nyert adatok alapján zaj-
terhelési zajtérképeken különböző
színű 5 dB-es zajszintgörbékkel mu-
tatják be a zajjellemzőket, míg a kü-
szöbértékek túllépését, az érintett la-
kosság számát, valamint az érintett in-
tézményeket (iskola, kórház) úgyneve-
zett konfliktustérképeken jelzik. A stra-
tégiai zajtérkép egy interaktív, aka-
dálymentes honlapon keresztül a ter-
vek szerint őszre mindenki számára el-
érhető lesz, így a győriek közvetlen in-
formációhoz juthatnak környezetük
zajállapotáról. A térképek alapján a
szakemberek megállapítják, hogy a
városban mi okoz beavatkozást
igénylő terhelést, és intézkedési ter-
vet dolgoznak ki ennek kezelésére. Az
intézkedési tervnek figyelembe kell
vennie Győr fejlesztési terveit, a város-
nak pe dig egyéb tervek készítésénél
a zajvédelem célkitűzéseit. A projekt

eredményeképpen a városban hosz-
szú távon csökkenhet a zajterhelés,
a csendesebbé váló városi környezet-
ben nőhet az ingatlanok forgalmi ér-
téke, megvalósulhat a lakosság meg-
felelő tájékoztatása és növekedhet
a környezettudatosság. A stratégiai
zajtérképre épülő intézkedési terv a

vonatkozó kormányrendeletben fog-
laltaknak megfelelően 2013 első felé-
ben kerül a közgyűlés elé. 

Valószínűleg nem kerül majd a zaj-
térképre, a műsorfüzetekbe azonban
igen az a koncert, amelyet a tervek
szerint jövő tavasszal közösen ad a
Győri Filharmonikus Zenekar a világ-
hírű karmesterrel és dzsesszénekes-
sel, Bobby McFerrinnel. Az egyetemi
sportcsarnokba tervezett előadásra
már most készülni kell, nem csak
szakmailag, anyagilag is. Az előter-
jesztés szerint ezért a képviselőknek
arról kell dönteniük, hozzájárulnak-e,
hogy a zenekar előlegként kifizesse a
művész és a közreműködők fellépti
díját. A közgyűlés előzetes kötelezett-
séget vállal arra, hogy az önkormány-
zat 2013. évi költségvetési rendeleté-
nek keretében előirányzatot biztosít a
2013-ra esedékes előleg megfizeté-
séhez. A zenekar által készített költ-
ségvetés adatai szerint egyébként a
2.500 fős nézőtérrel kalkulált jegybe-
vételből rentábilisan finanszírozható
az esemény.    

A Győri Filharmonikus Zenekar
művészeti célja, hogy repertoárjában
lehetőséget adjon a különböző zenei
műfajok, stílusok és irányzatok talál-
kozásának, újraértelmezésének. A
győri társulat e vállalása során min-
denkor a művek legigényesebb mű-
vészeti tolmácsolására törekedett,
vállalta a „zenei kísérleteket” is,
ennek során az együttes koncertjein
az elmúlt években számos világhírű
karmester és énekművész örvendez-
tette meg a város nagyszámú zene-
barát közönségét – emlékeztet az
előterjesztés. A társulat arra számít,
hogy az egyedülállóan különleges él-
ményt nyújtó közös koncert a követ-
kező zenei évad országosan is kie-
melkedő kulturális eseménye lesz. 

Hanghatás: Stratégiai
zajtérképről és Bobby McFerrinről
is dönt a közgyűlés

Hosszú távon 
csökkenhet Győrben 

a zajterhelés
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Csomagol a stáb, Szegedre, a Dóm téri játékokra utazik.
Opra Vilmos úgy készül, két hétig lesz távol, dolga szerint
Kentaur háttérképeit vetíti díszletre. Tíz éve dolgozik a szín-
házban, kezdetnek külsős szakértőként bízták rá a kínosan
elavult hangberendezés cseréjét, később hangtárvezetői stá-
tust kapott. Projektorok, mikroportok és egyéb profi kütyük
tekintetében ma már jól áll az intézmény, de ezeket most
hagyjuk, másféle leltár miatt ültünk félre a büfé sarkába. 

Opra Vilmos meséje úgy kezdődik, hogy a család a tö-
rökök elől az örmény óhazából Erdélybe, onnan a második
világháborús orosz front miatt tovább, Magyarországra me-
nekült. Édesapja az 1956-os forradalom idején Mosonma-
gyaróvár járási ügyésze volt. Öt gyerekkel maradt állás nél-
kül, mert nem asszisztált a bukás utáni megtorláshoz. A fa-
míliát végül Győr fogadta be, a jogászt a Kisfaludy Színház
alkalmazta kellékesként. Tologatta a kiskocsit. 

Vilmos 1972-ben végzett a Révaiban, ahol leginkább a
Rain nevű rockegyüttes technikusát tisztelték benne. Amikor
felvételizett a fővárosi, Gyáli úti műszaki főiskolára, már a házi
készítésű erősítők szakértőjeként konzultálhatott a tanárok-
kal. Felvették, sőt, egy hiánycikknek számító csövet is kapott
ajándékba. Úgy volt, mikrohullámú átjátszó tornyokat üze-
meltet majd, ehelyett már főiskolásként diszkós lett. Az E-
klub bakelitlemezeinek slágereit egy Mambó magnó szalag-
ján hazamentette, s a Rain klubjában, a kon certek szünetei-
ben játszotta le a hálás győri közönségnek.   Azt mondja
Opra Vilmos, hogy őt igazából nem a zene, a látvány, a siker
érdekli, hanem a műszaki megoldások. A hetvenes-nyolcva-
nas években minden második srác diszkós akart lenni. Az
aktuális slágereket bárki lenyúlhatta az osztrák rádiókból, de
akik nem értettek a bütyköléshez, leégtek, mert a cucc, az
ócska erősítő, a moziból kiselejtezett hangfal nem bírta ki a

buli végéig. A mezőnyben műszaki zseninek számító Opra
Vili országos hírnévre tett szert, neve a minőséget jelentette
a debreceni egyetemistáknak éppúgy, mint a tihanyi Kör
presszó vagy a mosonmagyar óvári Vár klub fiataljainak.

Amikor a nyolcvanas évek újdonságaként megjelent a vi-
deodiszkó, egy szovjet csöves tévéből épített monitort.
Három ember vitte fel az emeletre, de működött. Tihanyban
már három könnyűszerkezetes, rajztáblákból összeszegelt
televízió szolgáltatta a képet. A lézertechnika 1990-ben lett
az Opra-show része. A kerekeken guruló szovjet lézerágyú
vízhűtéses volt, csapról működött, sugara nem érhetett em-
bert. A lézer kö-
zege a füst,
ami egy Tra-
bant két rezsó
közé spirálo-
zott réz fékcsö-
véből érkezett.
A füstgyártás a
cső másik vé-
gére húzott, babaolajjal töltött szódásszifonban történt, az
olajat a patron robbantotta be. Tűz esetén mindig akadt egy
önkéntes, aki az egészet beledobta a Balatonba.      

Opra Vilmos és fia, Dániel magánvállalkozása profi su-
gárjátékokkal, 3D-s animációkkal foglalkozik, de a múltra,
a lemezlovas kétezer darabos bakelitarchívumára is egyre
többen kíváncsiak. Megkérdeztem, mi lehet az oka a retro-
diszkó mai népszerűségének, amire az a kérdés jött válasz-
ként, hogy ki ne szeretne harminc-negyven évvel fiatalabb
lenni? Sorban állni a városháza oldalánál az ÁFÉSZ-klubba
szóló, tízforintos belépőjegyért. Eltölteni egy éjszakát a
Radó-szigeti Jerevánban, ahol a bárzenészek szünnapjain
Opra-diszkó lazította a hetvenes évek szorongásait. El-
menni az Árpád úti ifjúsági házba és meghallgatni a Boney
M. legújabb albumát, elrepülni éjszaka a Vénuszra.  

Opra Vilmos: Ki ne 
szeretne újra fiatal lenni? 

A gyűjtő

A lemezlovas 
bakelitarchívuma

is népszerű

Hétköznapok

„A bakelitlemezek, régi
rádiók mellett ma már
amatőr filmeket is
gyűjtök, a celluloidsza-
lagokon ránk maradt
képi emlékekből, a csa-
ládról, a városról, a múl-
tunkról mesélő mozgó
másodpercekből vágok
össze dokumentumfil-
meket. Értékek között
élünk, érték az otthon
lejátszhatatlan, nyolc-
milliméteres filmsza-
lag is. Nem anyagi, nem
eszmei, egyszerűen
csak emberi érték.” 

„Mindig ügyeltem
arra, hogy a diszkózás
mellett legyen bizton-
ságot adó, polgári
munkám. Most ilyen a
színház, régebben té-
véket, videókat javítot-
tam, antennarendsze-
reket, stúdiókat építet-
tem, a városi tévé be-
rendezéseit tartottam
karban. Valamikor
1986 táján, az első
adásnapon is a stúdió-
ban voltam. Nem di-
csekvésnek szánom,
de én mentettem meg
a premiert.” 
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OKTATÁS HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Utánpótlásprogramot indít a
Széchenyi István Egyetem és a
Rába Járműipari Holding Nyrt.:
szeptembertől mintegy 100
diák kap az elméleti oktatás
mellett gyakorlati képzést. A
program középiskolásoknak is
szól, ezáltal nemcsak az egye-
temistákat segíti, hanem a
szakiskolai tanulókat is.

Kétoldalú megállapodást írt alá a
műszaki szakmai életpályát hosszú
távra megalapozó duális képzési
rendszer speciális modelljének kiépí-
téséről és működtetéséről dr. Szeke-
res Tamás, a Széchenyi István Egye-
tem rektora és Pintér István, a Rába
Járműipari Holding Nyrt. elnök-ve-
zérigazgatója. Az utánpótlási prog-
ram szeptembertől mintegy 100
diák számára biztosít lehetőséget a
gyakorlati ismeretek megszerzésére,
egészen a szakmunkás-beiskolázás-
tól a doktori fokozat megszerzéséig.

Dr. Szekeres Tamás a megállapo-
dás aláírása előtt elmondta, együtt-
működésük a Rábával mintegy 40
éves alapon nyugszik, a program
célja pedig a tapasztalatok rendsze-

rezése, összefogás azért, hogy a le-
endő mérnökök gyakorlatorientált
képzésben részesüljenek, megfelelje-
nek a gazdaság követelte igényeknek.

Pintér István hangsúlyozta, egye -
di karrierpályát nyújtanak azoknak,
akik a több mint egy évszázados au-
tóipari tapasztalattal rendelkező
Rábát választják. Hozzátette: a pálya-

Együttműködik a győri
egyetem és a Rába
Járműipari Holding

választás tudatossá tételének támo-
gatásával és egy életpályamodell ki-
alakításával a Rába a jövőbe fektet
be, hiszen a jól képzett, kreatív mun-
kaerő és az önálló fejlesztési képes-
ség a stratégiai fontosságú jármű-
iparban jelentős versenyelőnyt hoz a
globális piacokon.

Az ősszel induló duális képzés
előnye, hogy a hallgatók tanulmányi
idejük több mint felét a Rábánál töl-
tik el, mialatt az egyetem e-tananya-
gok rendelkezésre bocsátásával biz-
tosítja elméleti tudásuk további fej-
lesztését. Ezenkívül segíti a pályakez-
dőket, hogy gyorsan beilleszkedhes-
senek a munka világába.

Mint kiderült, a Rába már a prog-
ram indulásakor együttműködik két
középiskolával is – a Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Középisko-
lával, illetve a Lukács Sándor Me-
chatronikai és Gépészeti Szakképző
Iskolával.

Pintér István elárulta, a futómű
üzletággal indítják a programot,
amellyel kapcsolatban úgy fogalma-
zott, hogy a Rába motorja.

Az eseményen részt vett Kara
Ákos, az Országgyűlés Foglalkozta-
tási és Munkaügyi Bizottságának
alelnöke, a térség országgyűlési
képviselője is, aki szerint különös

jelentősége van a megállapodás-
nak, ugyanis egyetem és magyaror-
szági vállalat között hasonlóra még
nem volt példa. Rámutatott, Győr
versenyelőnye akkor marad meg,
ha a gazdasági növekedés ezen az
úton marad. Hozzátette, a győri
együttműködésnek a parlamentbe
is hírét viszi.
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Július elsejétől több ponton változnak
a Munka Törvényköve paragrafusai.
Az egyik módosítás a jogszabálygyűj-
temény 52. paragrafusának 2. bekez-
désében olvasható a következőkép-
pen: „A munkavállaló a munkáltató
előzetes hozzájárulása nélkül harma-
dik személytől díjazást a munkavi-
szonyban végzett tevékenységére te-
kintettel nem fogadhat el, vagy nem
köthet ki.” Hétköznapi nyelvre lefor-
dítva: borravalót, hálapénzt csak
akkor fogadhatnak el a dolgozók, ha
arra a feljebbvalójuktól engedélyt kap-
nak, alapesetben nem. A kórházigaz-
gatók álláspontja a sajtóból már is-
mert, a győri intézmény vezetője,
Tamás László János más megyei kol-
légáihoz hasonlóan úgy nyilatkozott,
nem kívánja megtiltani az egészség-
ügyi dolgozóknak a hálapénz elfoga-
dását, ahhoz azonban ragaszkodni
kell, hogy ez valóban csak utólag
adott, köszönetet kifejező gesztus
lehet, semmiképpen nem előre kért
összeg. De vajon hogyan vélekednek
más szakmák képviselői? Hiszen ilyen-
fajta „fizetéskiegészítést” nem csak az
orvosok kaphatnak…

Itt van mindjárt a vendéglátóipar.
El lehet képzelni pincéreket, felszolgá-
lókat, pultosokat „jatt” nélkül? Aligha
– ez a véleménye Szabó Lászlónak, a
győri La Maréda étterem tulajdonosá-
nak, a nemzeti gasztronómiai szövet-
ség megyei elnökének is, aki munka-
adóként továbbra sem szándékozik til-
tani a borravaló elfogadását. 

– Ez egy olyan gesztus, amit a fel-
szolgálónak és vendégnek egymás
között kell elintéznie. Egyébként pedig
hogyan lehetne ellenőrizni, ha tilta-
nánk? Szabó László szerint a borra-
való szerepe egyébként is jelentősen
csökkent. – Nálunk a pincérek a fize-
tésükért jönnek dolgozni, nem a mel-
lékesért. Úgy saccolom, a borravaló
mára a dolgozók jövedelmének 3-5
százaléka lehet. Ennek egyik oka,
hogy visszaszorul a készpénzes fize-
tés. Az éttermünkben döntő részben
bankkártyával, átutalással, SZÉP-kár-
tyával, voucherrel fizetnek a vendé-
gek. Ahol nagyobb a készpénzforga-
lom, talán ott számít többet.

Ilyen hely a győri Aranyparton a
Lapos Tanszék néven működő nép-
szerű szórakozóhely is, ennek ellenére
Szarvas Zoltán tulajdonos kollégájá-
hoz hasonlóan foglal állást. – A fizeté-
sért dolgoznak a pincérek, nem a bor-
ravalóért. Már nagyon ritka az igazi

Engedélyköteles pluszpénzek: Jut jatt?
„jatt”, inkább csak kerekítik az össze-
get a vevők. Én továbbra is engedem,
hogy a pincérek elfogadják, egyéb-
ként már régóta beütjük a gépbe a
nap végén standoláskor az így felgyűlt
összeget. Adózunk utána, a harmadát
pedig prémiumként megkapják a fel-
szolgálók. Ezt már csak azért is kor-
rektnek tartom, mert nemcsak a fel-
szolgálást, hanem a kellemes körül-

ményeket, a pluszszolgáltatásokat is
díjazza ezzel a vendég.

Az étterem és szállodaláncok köz-
ponti utasításhoz tartják magukat
ebben a kérdésben is. Horváth Ottó, a
Rába Hotel igazgatója a napokban
kapja kézhez a vezérigazgatói levelet,
a tartalma azonban már ismert. – A
munkáltató hozzájárul, hogy a borra-
valót továbbra is megkaphassák a pin-
cérek. Tudomásul kell venni, hogy
olyan bérstruktúra alakult ki ebben a
szakmában, ami számol ezzel a bevé-
tellel is. Ez egy utólagos elismerése az
átlagot meghaladó színvonalú kiszol-

gálásnak. Ugyanakkor az is igaz, hogy
mivel felszolgálási díjat számítunk fel,
a pluszjuttatás jelentősége csökken.

A vendéglátósokéhoz hasonlóan
sokáig a benzinkutasok jövedelmébe

is bekalkulálták a kuncsaftok nagylel-
kűségét. Volt idő, amikor többet lehe-
tett keresni a mellékessel, mint az
alapfizetés. – Persze nem ilyen benzin -
árak mellett – mondja az egyik kisebb
győri tankolóállomás üzemeltetője. 
– Aki tankol, örül, hogy a benzint, a
gázolajat ki tudja fizetni, nemhogy
még pénzt dugjon a kolléga zsebébe.
Maximum az ablakmosásért vagy

egyéb extra szol-
gáltatásért esik
le egy-kétszáz
forint, de amit le -
het, az autósok
maguk csinál-
nak. Arról már
nem is beszélve,
hogy a kuncsaf-

tok elenyésző része fizet készpénzzel,
bankkártya, hitelkártya, üzemanyag-
kártya a legtöbb, ami a pénztárnál elő-
kerül. Úgyhogy semmi okom korlá-
tozni annak a néhány forintnak az elfo-
gadását, ami egyre ritkább vendég a
kutasoknál.

– Jellemzően épp azok nem feled-
keznek meg a borravalóról, akik csak
kisebb összegeket kapnak – meséli az
a győri kézbesítő, aki állami alkalma-
zottként nem szívesen adja nevét a
nyilatkozatához. – Ha pénz áll a ház-
hoz mindenki örül, kicsit mindenki
könnyebb kézzel oszt belőle, így csur-

ran-cseppen nekünk is. Akad, aki
nemcsak pénzes postázáskor, hanem
egy-egy fontosabb irat, jogosítvány,
útlevél kézbesítésekor sem sajnál egy
kis aprót a jó hír hozójától.  Nagy ösz-

szegekre persze nem kell gondolni,
pár száz forintról van szó csupán. Hi-
vatalos utasítással ezzel kapcsolatban
én még nem találkoztam, minden -
estre sajnálnám, ha ezt a kis pénzt ki-
vennék a zsebünkből.

A Magyar Posta hivatalos állásfog-
lalását a sajtóosztályon keresztül
meg kértük, lapzártánkig azonban
nem érkezett válasz.

A Munka Törvénykönyve előírásai
betartásának ellenőrzése a munka-
ügyi felügyelőség feladata, ami eb -
ben az estben azért sem könnyű,
mert nincs korábbi, iránymutató gya-
korlat. Dr. Bérdi András, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének igazgatója
ad eligazítást a kérdésben. – Fontos
előrebocsátani, hogy a harmadik sze-
mélytől elfogadott díjazásra vonat-
kozó új szabály a munkavállalóra ró
kötelezettséget. Amennyiben a sza-
bályt nem tartja be, a munkáltató
joga ezt a kötelezettségszegést
szankcionálni. A felügyelőség sze-
repe, hogy ennek a szankciónak a
jogszerűségét vizsgálja, hiszen nem
lehet például a munkavállaló bérét
emiatt csökkenteni. Valami más jog-
hátrányt kell a munkáltatónak alkal-
maznia, ami a béren kívüli juttatások
megnyirbálásától a felmondásig sok

minden egyéb lehet. Azt pedig, hogy
a munkaadó előzetesen engedélyezi
a harmadik személytől származó jut-
tatás elfogadását a dolgozójának,
írásban kell dokumentálni. 

A borravalóhoz, hála-
pénzhez a feljebbvaló
beleegyezése szükséges
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FÓKUSZBAN HIRDETÉS

Támogatók: 
Gyôr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 
Gyôr-Moson-Sopron

Megyei Önkormányzat, 
Wekerle Sándor Alapkezelô, 

Emberi Erôforrások
Minisztériuma, Patent Security Kft.

közlekedést, összesen 563 millió
forintból. Ugyancsak pályázat se-
gítségével épült meg a Mobilis In-
teraktív Kiállítási Központ, a beru-
házás 1,7 milliárdos európai uni -
ós támogatásból és mintegy 200
millió forintos önkormányzati ön-
részből valósult meg. Meg kell
említeni az országban is egyedül -
álló Látogatóközpontot, amely
esetében ugyan a Győri Több-
célú Kistérségi Társulás volt a pá-
lyázó, de az önkormányzat bizto-
sította az önrészt. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügy -
nökség honlapjáról kiderül, az ön-
kormányzat részére összesen
több mint 7 milliárd forint támo-
gatást ítéltek meg eddig. Ebből a
fent említetteken túl jelentős rész
jut többek között iskola- és
óvoda-korszerűsítésre, energeti-
kai fejlesztésre, valamint utak fel-
újítására is.

Polgári István, az önkormány-
zat városfejlesztési osztályának
stratégiai csoportvezetője el-
mondta, a városnak nincsenek
bent maradt forrásai, tartalmi,
formai hibák az önkormányzat
forráslehívásaiban nagyon ritkán
fordulnak elő, ezért ezek miatt
nem késnek a pénzek. Viszont
ha például előre nem látható kö-
rülmény – például közműkivál-
tás – miatt csúszik a beruházás,
előfordulhat, hogy akár a terve-
zettnél egy évvel később kerül-
het sor a kifizetési kérelmek be-
nyújtására.

A kevésbé rutinos pályázók-
nak az NFÜ azt tanácsolja, ismer-
jék meg a pénzügyi elszámolás
részletes szabályait és a részletes
dokumentummátrixot, valamint
a kifizetési kérelem benyújtása
előtt végezzenek önellenőrzést.

Végállomásához közelít
az uniós fejlesztési ciklus

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A hétéves uniós költségvetési cik-
lus végéhez közeledve a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) szá-
mos gyorsító intézkedést hajtott
végre a pályázati rendszerben, a
napokban pedig az elakadt ked-
vezményezettek számára nyújtott
gyakorlati segítséget. A hétállo-
másos szakmai workshop-ren-
dezvények győri állomásán a
Nyugat-dunántúli régió állami,
önkormányzati és nonprofit, vala-
mint gazdasági szférájának pro-
jektgazdái számára tartottak sze-
mináriumokat a fejlesztéseket
előmozdító lehetőségekről.

Az uniós fejlesztési ciklusból
már csak másfél év van hátra, és
még több mint 5 ezer milliárd fo-
rint vár arra, hogy magyar pro-
jektre lehívják. Ezért az NFÜ veze-
tősége már 2011-ben jelentős
változásokat javasolt a
pályáztatási rendszer-
ben, kezdeményezte a
szabályozói környezet
hatékonyabbá tételét,
és saját tevékenységé-
nek középpontjába is a
kifizetések felgyorsítá-
sát és a megakadt pá-
lyázatok kezelését tette. 

„2006 óta eddig 27.000 pro-
jekt valósult meg országszerte,
amelyből több mint 4.450 a Nyu-
gat-dunántúli régió versenyké-
pességének javítását szolgálta.
Ez idő alatt több mint 524 milliárd
forint uniós forrás áramlott a
régió ba. Az Új Széchenyi Terv ke-
retén belül jelenleg is több konst-
rukcióra lehet jelentkezni: ipari
parkok, inkubátorházak, iparterü-
letek fejlesztésére például 1,7

milliárd forint áll rendelkezésre az
augusztus 21-ig nyitva lévő felhí-
vásban” – mond ta dr. Szakács
Imre, a Győr-Moson-Sopron me-
gyei közgyűlés elnöke.

A térségben az elmúlt alig
másfél évben az Új Széchenyi Terv
keretén belül a kormány több mint
1500 projektet támogatott, több
mint 56 milliárd forint értékben:
többek között mintegy 5 milliárd
forintot fordítottak turisztikai fej-
lesztésekre, 3 milliárd forintot
pedig a közlekedés fejlesztésére
használtak fel. Kimagaslóan ered-
ményes volt a gazdaságfejlesz-
tésre fordított összeg, erre a célra
30 milliárd forintot ítéltek oda.

Győrött a 2007–2013-as
prog ramozási időszak alatt ed dig
881 pályázatot ítélt támogatható-
nak a hatóság. A pályázatoknak
köszönhetően 82,7 milliárd forint
értékben történt vagy történik fej-

lesztés a városban. A győri önkor-
mányzat 28 pályázatát bírálták el
pozitívan. Többek között megre-
formálták a győri szakképzés
rendszerét, több mint 855 millió
forintból épült pályaválasztási és
pályaorientációs központ. Ezen
felül 400 millió forintot nyert a
város pedagógusok továbbkép-
zésére, és elindítottak egy lelkise-
gély-szolgálatot is. Szintén nagy-
részt pályázati forrásból tették in-
telligenssé a városi közösségi

Az önkormányzat
28 pályázata
nyert forrást 
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HIRDETÉS SZENT LÁSZLÓ-NAP

KÖZLEMÉNY
A polgármester nevében a Stratégiai,
Városfejlesztési és Városépítési Osz-
tály Főépítészi Csoport bemutatja az
épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló  1997. évi LXXVIII. Trv.
9. § (2) értelmében Győr Város
1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfo-
gadott településrendezési tervének:
TSZTM 2012-012 számú 
Győr Megyei Jogú Város 14.
számú főút – Holt-Mosoni-Duna –
Mosoni-Duna – Rába – 1. számú
főút – Közigazgatási határ által
határolt terület településszerke-
zeti terv módosítása
tárgyú településrendezési eszköz
módosítását. 

A tervmódosítási javaslatok 2012. jú-
nius 29-i közlemény megjelenésétől
számított 15 munkanapig tekinthe-
tők meg az önkormányzat előcsarno-
kában, valamint a város internetes ol-
dalán: http://www.gyor.hu/.
Kérjük az érintetteket, hogy ha kí-
vánnak, akkor a 9021 Győr, Város-
ház tér 1. címen, 15 munkanapon
belül írásban tegyenek javaslatokat,
észrevételeket a tervmódosítási ja-
vaslattal kapcsolatban. 
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Garzon Plázában, a Gyôr-Plázaszomszédságában, az AdyvárosiMcDonalds és az autómosó mögött 

Állandó akciókkal várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Július 1—15-ig minden vásárlás
végösszegébôl 

30% engedményt adunk!
Nézzen be hozzánk, megéri!

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor, 

o. jakócs péter            

A herma mellett a Szent Jobbot
is köszöntötték a győriek a
Szent László-napi ünnepi kör-
menetben. Az önkormányzat
díszközgyűléssel tisztelgett bi-
rodalomépítő királyunk, vala-
mint a városunkért tevékeny-
kedő személyek előtt és fel-
avatták Szent László egész ala-
kos szobrát is.

Az idei díszközgyűlést az Esterházy-
palotában rendezte a győri önkor-
mányzat, amelyen Borkai Zsolt tar-
tott emlékező beszédet. A polgár-
mester úgy fogalmazott, Magyaror-
szágnak a Szent László-i elhivatott-
sághoz kell visszatalálnia, közösen,
egymás kezét fogva kell visszavezet-
nünk az igazi értékekhez nemzetün-
ket. Szent László királyunk mindig is
alkotni akart, teremteni, egy célt szol-
gálni, egy közösséget, és egy isteni
akaratot! Tevékenysége rá kell, hogy
irányítsa figyelmünket arra, hogy
nem szabad belenyugodnunk a
rosszba, abba, ami nem méltó Ma-

A győriek tovább é
szellemét: együtt a

gyarországhoz! „Odaadó, áldozat-
kész és önzetlen munkával, a szorga-
lom és a tehetség előtérbe helyezé-
sével kell, hogy megvívjuk harcain-
kat.” Borkai Zsolt emlékeztetett arra
is, hogy Győr az egyetlen olyan város
Magyarországon, ahol a három leg-
jelentősebb nemzeti ereklyénk, a
Szent Korona, a Szent Jobb és a
Szent László-herma egyaránt meg-
fordult már. Az idei ünnepen kettőt
közülük, a Szent Jobbot és a hermát
ismét itt köszönthettük városunkban. 

Az ünnepi díszközgyűlésen átad-
ták a Szent László-díjakat is azoknak,
akik munkásságukkal, kiemelkedő
eredményeikkel a város érdekeit szol-
gálták, jó hírnevét öregbítették.

A „Szent László Érem” díjat dr.
Koppány Attila tanszékvezető egye-
temi tanár a győri felsőfokú építész-
mérnöki képzés megteremtésé-
ért, valamint kiemelkedő jelentő-
ségű kutatási eredményei és tu-
dományos munkássága elisme-
réseként, Kulcsár Béla igazság-
ügyi szakértő a közösséget szol-
gáló karitatív munkája és magas
színvonalú művészeti tevékeny-
sége elismeréseként, míg Rup-
nik Károly színművész a közön-
ség szeretetétől övezett, több évtize-
des, magas színvonalú művészeti te-
vékenysége elismeréseként vehette
át. Ugyancsak „Szent László Érem”
díjat kapott a Liszt Ferenc Zeneiskola
a tehetséggondozás terén elért ered-
ményei és magas színvonalú művé-
szetoktató tevékenysége, valamint a
győri kulturális életben vállalt kiemel-
kedő szerepe elismeréseként az in-

tézmény alapításának 150. évfordu-
lója alkalmából.

Az idei ünnepség rangját tovább
emelte, hogy Gasztonyi László, a Vill-
Korr Hungária Kft. ügyvezetője és csa-
ládja egy új köztéri alkotással ajándé-
kozta meg a várost. A Szent László-
szobrot a győri szobrászművész, Lebó
Ferenc készítette, amely a szakrális
uralkodót nem fegyveresen, hanem
ünnepi öltözetben, lovagként ábrázol -
ja. A szobor bal kezében tartott román
stílusú templom modellje a király ke-
reszténységet támogató intézkedése-
ire utal, a jobbjában jogarszerűen fel-
emelve tartott bárd és koronája ural-
kodói mivoltát szimbolizálja. 

„Sikereinket nagymértékben an -
nak a környezetnek is köszönhetjük,
amelyet Győr városa biztosított ne-
künk. A most adományozott szobor

úgy vélem, kifejezi azt, amit a város
iránt érzünk. Ahogyan engem édes-
anyám, úgy ajánlom én a várost, vala-
mint családomat Szent László oltal-
mába” – hangoztatta az adományozó.

Borkai Zsolt polgármester avató
beszédében köszönetet mondott
Gasztonyi Lászlónak azért a példa-
mutató lokálpatriotizmusért, amely-
lyel számos győri ügyet támogat, és

Hazánknak vissza
kell találnia az

igazi értékekhez 



2012. június 29.   / + / 9

SZENT LÁSZLÓ-NAP KÖRMENET

ltetik Szent László
Szent Jobb és a herma

Dr. Koppány Attila: Az első
érzés ilyenkor a boldogság, aztán
jön a visszatekintés, hogy mivel is
érdemelte ki az ember ezt a rangos
elismerést. Emlékek villannak fel az
életemből, így például az a küzde-
lem, amivel kivívtuk a győri egye-
temi építészmérnöki szakot, amely
ma már európai uniós akkreditáció-
val is rendelkezik. Szintén nagy ese-
mény volt az egyetemmé válás, de
nemes feladatot jelentett az új épü-
letek beruházásainak előkészítése
is. Köszönöm a városnak, hogy ilyen
módon is értékelte a győri felsőok-
tatásban végzett munkámat!

Kulcsár Béla: A díj azt jelenti
számomra, hogy Győr elismeri har-

amelynek révén ezt a csodálatos
szobrot is felajánlotta a városnak.

Az ünnepségen részt vett dr. Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki
lovagkirályunk érdemeinek méltatása
mellett megköszönte Győrnek azt a
szolgálatot, amelyet a Szent László-i
hagyományok ápolásával a nemzetért
tesz. Dr. Surján László, az Európai Par-
lament alelnöke pedig arra kérte a je-
lenlévőket, hogy ez a szobor juttassa
eszükbe Szent László tanítását, hi-
szen az őáltala képviselt erkölcsi mér-
cét nekünk kell továbbadnunk a követ-
kező nemzedéknek. A beszédek el-
hangzása után dr. Pápai Lajos me-
gyés püspök áldotta meg a város új
köztéri alkotását, valamint a közel-
múltban átadott Zichy Ferenc Látoga-
tóközpontot.

A szoboravatást a Szent László-
napi ünnepi szentmise követte,
amelyre nem csak a bazilika, de annak
környéke is megtelt emberekkel, akik
kivetítőn keresztül követhették figye-
lemmel a szertartást. A mise a hagyo-
mányoknak megfelelően körmenettel
ért véget, amelyen a győri hívek együtt
vonultak a Szent Jobbal és Szent
László hermájával a város utcáin. A
napot a Győri Filharmonikus Zenekar
hangversenye zárta a bazilikában.

A díjazottak 
gondolatai

mincéves szakértői munkámat, érté-
keli művészeti tevékenységemet,
amivel a város kulturális életéhez kí-
vántam hozzájárulni, valamint dí-
jazza azt a karitatív munkát, amelyet

lovagtársaimmal a közösség érdeké-
ben végzünk. Köszönöm, hogy mél-
tónak találtak a Szent László-díjra!

Szakács Erika, a Liszt Ferenc
Zeneiskola igazgatója: Az egész tan-

testület számára nagy megtisztelte-
tés ez a díj. Örömmel tölt el, hogy a
város látja és értékeli azt a munkát,
amelyet az intézményben végzünk.
2010 óta tehetségpontként is műkö-
dünk, így a gyerekek ma már nem
csupán a városban, de országosan,
sőt, nemzetközi szinten is megmutat-
hatják tudásukat, és ezzel Győr hírne-
vét is öregbíthetik a nagyvilágban.

Rupnik Károly: Életem kéthar-
madát Győrben töltöttem, és mára
ezt a várost tekintem igazi ottho-
nomnak. Azt szokták mondani,
hogy Szent László fejjel volt maga-
sabb mindenkinél, mint ahogy egy
fejjel kimagaslik ez az elismerés is a
pályám 36 éve alatt kapott díjaim
közül. Úgy érzem, hogy a város díja
a közönség elismerése is, amelynél
nincs nagyobb jutalom egy színész
számára.
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KULTÚRA GYŐRKŐCFESZTIVÁL

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Mosoni-Dunán és a Rábán
hajókázva mutatták be a jövő
hétvégén esedékes, sorrend-
ben ötödik Győrkőcfesztivál
helyszíneit és programjait a
szervezők. A Vaskakas Báb-
színház társulata győri intéz-
ményekkel, vállalkozókkal,
szponzorokkal összefogva húsz
helyszínen ezer programot
kínál a gyerekeknek. 

A hajós sajtótájékoztatón Kocsis Rozi
fesztiváligazgató jelentette be, hogy
július első hétvégéjén ismét a mesék
városa lesz Győr, ahova minden eddi-
ginél több és színesebb esemény csá-
bítja a családokat. Az egész város ösz-
szefogott a fesztivál sikeréért, így a be-
lépő ezúttal is csupán egy mosolygós
gyerekfotó lesz, amelyért cserébe az
összes programon ingyen vehetnek
részt a csemeték. Tavaly húszezer kis
vendéget regisztráltak, az elmúlt négy
év mosolygós fényképeiből épített tor-
nyok a városháza előtti téren láthatók.

Kocsis Rozi a sok-sok támogatást
megköszönve azt is elmondta, hogy
a MÁV ingyenesen szállítja haza, a
csatlakozott szállodák ingyen altat-
ják, az éttermek ingyen etetik a fesz-
tiválozó gyerekeket. Aki karszalagot
hord, az ingyenes gyerekbiztosítás
előnyeit is élvezheti. Idei újdonság,
hogy a fürdő és az állatkert mellett a
Pannonhalmi Apátság és a Győri
Püspökség is kedvezménnyel várja a
családokat. Serfőzőné Tóth Andrea

kulturális főosztályvezető azt hangsú-
lyozta a sajtótájékoztatón, hogy a
Győrkőc a város legnagyobb feszti-
válja, ez a programsorozat vonzza vá-
rosunkba a legtöbb hazai és külföldi
turistát. 

A fesztivál megnyitója július 6-án,
pénteken este a víziszínpadon lesz,
ahol Szalóki Ági és Vitai Ildikó, vala-
mint a Lippentő és a Szentendre
táncegyüttesek műsora után, fél tíz
tájban veszik át a gyerekek a város
kulcsát. Tíz órától tűzijátékban gyö-
nyörködhet a publikum. A progra-
mok szombaton 10 órától 20 óráig,
vasárnap 10-től 18 óráig tartanak. Új-
donság lesz a nyári koripálya és a
nyári Mikulás-posta a várágyúknál. A
varázshídon villámpónik szállítják az
utasokat, a hinták földjén az ország

legnagyobb hintalovát próbálhatják
ki a gyerekek. Rekordkísérletre is sor
kerül, a Győrkőc a tíz óra alatt legtöb-
bet hintalovazó gyerekek fesztiválja
szeretne lenni. 

A Győrkőcfaluban a falusi élet rej-
telmeivel, játékaival, állataival ismer-
kedhet meg az aprónép. A kaland-
park is bővül, két kötélpályán reppen-
hetnek át a Rába felett, óriásbuborék-
ban gurulhatnak és mosógépben pö-
röghetnek a bátrabbak. A Széchenyi
téren hat medencében lesznek játé-
kos feladatok. Túró Rudi hajója, Tu-
dorpart, Varázshíd, Meseváros, Ma-
nófalva, Tündérkert és Babakert is
várja a gyerekeket.

A fesztiválhoz kapcsolódó, sor-
rendben negyedik Győrkőcolimpiára
300-350 gyereket várnak, többek kö-

zött testvérvárosainkból, In-
golstadtból, Erfurtból, Poznan-
ból és Sindelfingenből –
mondta el az olimpia főszerve-
zője, Ábrahám Csaba. Nyolc
sportágban, valamint összesí-
tett versenyben mérik össze tu-
dásukat a diákok, de az ese-
mény elsősorban a jókedvről, a
mozgásról, az élményekről szól.
A kis olimpikonok találkozhat-
nak a Londonba készülő Faze-
kas Krisztina és Kammerer Zol-
tán mellett az Audi ETO kézilab-
dás lányaival is. Az úszás, atlé-
tika, labdarúgás, kézilabda,
strandröplabda, torna, tenisz
és street ball összecsapásokra
az Aranyparton, az egyetemi
csarnokban és a Barátság
sportparkban kerül sor.  

szerző: földvári gabriella
fotó: molnár györgy

Hölgyek és ékszerek kápráz-
tatták el közönségüket a
győri múzeumok szombati
éjszakáján, Németh Hajnal
Auróra új ékszerkollekciójá-
nak divatbemutatóján. 

A győri művésznő azzal tette emlé-
kezetessé a Magyar Ispitánál ren-
dezett ékszerbemutatót, hogy a
város kulturális életének jeles höl-
gyeit nyerte meg modellnek. Bom-
bicz Barbara, Csurák Erzsébet,
Grászli Bernadett, Keglovich Zita,
dr. Lanczendorfer Zsuzsanna és
Serfőzőné Tóth Andrea örömmel
vállalták a felkérést. 

A bemutatott, talán legkülönle-
gesebb darabot egy évvel ezelőtt
vásárolta meg Csurák Erzsébet. Az
arany zsebórából készült medált
gyöngyök és mágikus erővel bíró
karneolkövek díszítik, az óraszerke-
zetet helyettesítő, festett üveglapra
magyaros motívum került. 

Németh Hajnal Auróra egyes
ékszerei már a luxus kategóriába
tartoznak, miniatúra üvegfestésze-
tét aranyba, ezüstbe foglalja, és
drágaköveket használ, gyémántot,
zafírt, rubint, smaragdot, vagy ke-
vésbé ismert, s ezért értékes köve-
ket, labradoritot, turmalint. Maga
az ékszerkészítő a bemutatóra
Aranyhajnak öltözött. Aranyórákból
készült, igazgyönggyel, smarag-
dokkal díszített nyakláncot és kar-
kötőt viselt, gyűrűjét egy régi ne-
mesi rézgombból alakította át. 

Az est második részében a mű-
vész mese-ékszer kollekcióját lát-
hatta a közönség, itt a modellek
egy-egy mese főszereplői voltak.
Az Ékszerdoboz című kiállítás, Né-
meth Hajnal Auróra, Borkai Petra,
Kokas Éva és T. Csapó Dorottya
munkái augusztus végéig láthatók
a Magyar Ispitában. 

Ékszerek
éjszakája

Győrkőcfesztivál: 
húsz helyszín, ezer program
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NÉPMŰVÉSZET HIRDETÉS

Június 29. péntek
16.00 óra Walter Lynch ír püspök emléktáb-
lájának koszorúzása. Helyszín: Győri Bazilika
16.30 óra Ceoltóirí Chluain Tarbh (IRL) zene-
kar koncertje - Tradícionális ír zene Helyszín:
Széchenyi tér
16.40 óra The Budapest Highlanders Pipe
Bandzenél a Látogatóközpont előtt és mar-
szenével a Széchenyi térre vezeti a közönsé-
getHelyszín: Látogatóközpont/Tourinform -
Baross út - Kazinczy utca - Széchenyi tér
17.00 óra MegnyitóünnepségKözreműködik:
NYME Apáczai Csere János Kar kórusa
17.30 óra Makám Együttes koncertje. Hely-
szín: Széchenyi tér
17.30 óra Fotónapló – Írország Szabó Béla fo-
tóművész kiállítás-megnyitója a Városi Művé-
szeti Múzeumban Helyszín: Es ter házy-palota
19.00 óra The Budapest Highlanders Pipe
Band koncertje Helyszín: Széchenyi tér
20.00 óra Greenfields Együttes koncertje-
Helyszín: Széchenyi tér 
20.30 óra Coincidance - Szentivánéji álom
táncprodukció Helyszín: Víziszínpad (Rába-part)
Esőnap: 2012. június 30.20.30 Belépőjegy:
1.500 Ft Jegyértékesítés: Látogatóközpont/To-
urinform Győr (Győr, Baross Gábor út 21.) Tel.:
96/311-771 E-mail: gyor@tourinform.hu, to-
vábbá a helyszínen a mű sor kez  dést megelőző
egy órával. www.coin cidance.hu/gyor 

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

Június 30. (szombat) 
10.00-12.00 óra Játszó-térJáték, mese, zene
és tánc gyermekeknek a Bran Együttes veze-
tésévelKelta kézműves foglalkozások a
Szürke Falka Kulturális EgyesülettelHelyszín:
Széchenyi  tér
16.00-19.00 óra Játszó-térKoboldok és tün-
dérek - arcfestésa Városi Művészeti Múzeum
foglalkozásaHelyszín: Széchenyi tér Vaskori
kelta hagyományoka Szürke Falka Kulturális
Egyesület bemutatója - kézműves foglalkozá-
sok. Helyszín: Széchenyi tér  Európa társas -
óriási társasjátéka Karzat Színház játszóháza-
Helyszín: Széchenyi tér  
17.00 óra Irish Feet Ír Sztepp Tánccsoport
előadásaHelyszín: Széchenyi tér
18.00 óra Ceoltóirí Chluain Tarbh (IRL) zene-
kar koncertje - Tradícionális ír zene. Helyszín:
Széchenyi tér
19.00 óra LochNesz Band koncertje. Hely-
szín: Széchenyi tér
20.00 óra Ír kocsmazenét játszik a Celtic
Moon Zenekar (IRL) Helyszín: Széchenyi tér 

Július 1. (vasárnap) 
19.00 óra Celtic Moon Zenekar (IRL) koncertje
Helyszín: Pódium Étterem (Famulus Hotel)

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Apró bolt a belvárosban, a Czu -
czor és a Kisfaludy utcák sar-
kán. Kívülről semmi különös, be-
lépve bőrillat, jobbról egy lóláb,
a polcokon lószerszámok, a fa-
lakon régi lovas képek. A bolto-
sok, Tóth Imre és Tóthné Szalai
Valéria a népművészet meste-
rei. Bőrművesek.  

Tóthné Szalai Valéria szíjgyártó család-
ból származik, édesapja a híres Pavek
József mester segédje volt. Lószerszá-
mokat, nyergeket készítettek, többek
között József főhercegnek. A mester fiá -
nak halála után a szíjgyártó műhely szer-
számait a Szalai család örökölte meg.
Valéria azt mondja, őt és testvéreit a bőr
illata csábította el, kicsi gyerekkoruktól
szívták magukba édesapjuk műhelyé-
nek szagát, a szakma szeretetét, a tu-
dást. Bőrművesnek tanult, amikor ter-
mékeit először zsűriztetni vitte, még-
sem hittek neki. Senki sem látott még
olyat, hogy egy fiatal lány egymaga el-
bírjon egy bőrnyereggel.   

A bőr illata: tarsoly, lószerszám

Aztán Valéria feleségül ment Tóth
Imre gépészmérnökhöz, aki azonnal
szakmát váltott. A férj a nehezebb,
férfia sabb munkát vállalja, ő dolgozik a
Bácsai úti műhelyben a bőrművesség
ősi eszközeivel. Itt még varrószékkel, kö-
süvel készülnek a kantárak, szíjak, ko-
csizó felszerelések. Valéria szerint ezek-
nek a lószerszámoknak nincs párjuk. A
marhabőrt Salzburg környékéről meg
Csehországból hozzák, mert itthon
nincs olyan minőség, amit szívesen

használnának. Lószerszámok készítésé-
vel alig néhányan foglalkoznak, a bácsai
úti kézműves műhelyhez hasonlót csak
az Alföldön találni. A kereslet is egyre ki-
sebb, a kézműves remekek árban nem
versenyezhetnek a csillogó-villogó kínai
tömegáruval. Az, hogy mi mennyit ér,
használat közben derül ki. Valéria me-
séli, hogy a bőrdarálékból gyártott ter-
mékeket hozzájuk viszik javítani, több-
nyire fölöslegesen. Ezeket nem szabad
megvarrni, mert újból elszakadnak,

akár tragédia is történhet. Tóthné Szalai
Valéria a sallangok készítésének nagy-
mestere. A lovak díszei, a bőrfonatok
régi népi motívumokból állnak, ezek va-
riálásából születnek az egyedi, gyö-
nyörű sallangok. Legutóbb a bécsiek
csodálhatták meg a győri művész keze
munkáját, Valéria egy operaházi, szín-
padi lónak szállított szerszámot és
díszes sallangot. A többi megrendelés
is elsősorban Ausztriából, Amerikából
érkezik, itthon a bábolnaiak számítanak
törzsvevőnek. Egy komplett lószerszám
elkészítése a műhely egy hónapját
emészti fel. 

A belvárosi kicsi bolt 1985 óta várja a
házaspár megrendelőit, de tudni kell,
hogy a hely korábban is szíjgyártóknak
adott otthont. Ha éppen nincs vevő vagy
érdeklődő, Valéria az üzlet bőrvarrógépét
hajtja, javítást vállal, különleges, bőrös
megrendelésnek tesz eleget. Ha ideje
engedi, pásztortáskát, tarsolyt fabrikál,
de kértek tőle már beteg kutyusnak
emelőhámot, mozgásképtelen ember-
nek emelőszerkezetet. Azt mondja Valé-
ria, ehhez a szakmához alázat kell. A sok
munkáért cserébe gazdagságra nem,
de megélhetésre számíthat az ember.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: k. b.

Az utóbbi évek legütősebb vi-
lágzenei bandájaként emlege-
tik a Kerekes Bandet, amely
Pannonhalmán lép fel július 13-
án 19.30 órai kezdettel a Hospo-
dárkert szabadtéri színpadán.
Fehér Viktorral, a zenekar dobo-
sával beszélgettünk.

Két éve voltam Kerekes Band-
koncerten Győrben, akkor egy
teremben zenéltetek, és talán a
helyszín miatt a dinamikus zene
ellenére a közönség végig ült.
Ugye a pannonhalmi koncert la-
zább lesz, már csak azért is,
mert szabad téren játszotok?

Igen! A múltkori közös produkció
volt a Presidance Companyvel. Pan-
nonhalmára egyáltalán nem ülős kon-

Ütős világzenét ígér 
a Kerekes Band Pannonhalmán

certtel készülünk, szeretjük a közön-
séget bevonni a show-ba, legalább
annyira, hogy a székükről felálljanak,
és könnyed lábmocorgásban kezdje-
nek oldódni. Ennél még jobban sze-
retjük, ha közelebb merészkednek a
zenekarhoz az első sorokba, és ott ön-
feledt szórakozásban bontakoznak ki.

Ilyenkor sodorja el őket a rit-
mus, a virtuóz együttjátszás és
a vicces hangulat?

Igen, ezt írták a koncertjeinkről. Ez
a zenekari felállás már tíz éve megvan,
úgyhogy könnyen egymásra tudunk
mosolyogni. A sok közös élmény, amit
átéltünk az évek során, az arcunkon
van a koncerteken, sokat improvizá-
lunk, figyelünk egymásra, illetve a kö-
zönség reakcióit is nézzük, ebből adó-
dik a szabad együttjáték.

Tradicionális hangszerekkel
hívjátok a közönséget zenei uta-
zásra, melyen népi gyökereink ta-

lálkoznak a modern zenével. Ma-
napság több zenekar próbálja kö-
zelebb hozni a régit az újjal, ti
miért léptetek erre az útra?

Mi nem közelebb hozni próbáljuk,
hanem ezeken a hangszereken tu-
dunk játszani, és ezekkel szeretnénk
zenét csinálni. Egyéni ízléstől függ,
hogy ezt ki hová sorolja, a népzenéhez
vagy a rock and rollhoz. Nyilván be kell
skatulyázni valamilyen szinten a zene-
kart, hogy érvényesülni tudjunk. Mi az
etnofunk elnevezést adtuk a műfaj-
nak, de ez nem hagyományos muzeo-
lógiai értelemben vett értékmentés
vagy továbbgondolás, hanem elsősor-
ban ezekkel a hangszerekkel játszunk
könnyűzenét. A népi jelleg annak kö-
szönhető, hogy sokat jártunk népda-
lokat és zenét gyűjteni. Ez az ív mindig
is benne lesz a játékunkban, de nem
arra törekszünk, hogy egy 21. század-
nak megfelelő magyar népzenét hoz-

zunk létre, hiszen a népzene az utóbbi
időben lényegében sajnos kihalt,
mert az a falusi közösség felbomlott,
amely erre a fajta zenére igényt tartott,
és amely hétköznapjainak része volt. 

Európa 15 országában és Ja-
maicában is koncerteztetek
már. Hogy fogadják a magyar
„betyárokat” a nagyvilágban?

Szeretünk külföldön játszani, mert
ott le tudjuk mérni, hogy a zenénk mi-
lyen szinten áll. A koncertjeinkre láto-
gatók nem sűrűn találkoztak egyrészt
ilyen hangszeres felállással, hogy fu-
rulya, koboz, brácsa, dobszerkó, basz-
szusgitár, másrészt nincsen semmi-
lyen előítéletük, hogy népi vagy
könnyű zenéből merítünk. Teljesen
szabad füllel állnak hozzánk. Szeren-
csére mindenhol óriási sikerünk volt,
sőt, azokban az országokban a legna-
gyobb, ahol még csak azt sem tudták,
hol van Magyarország. 

Június 29-én fél nyolckor a Cornelio
Tutu Band, július 6-án fél nyolckor
pedig a Szőke Nikoletta Quartet fellé-
pésével folytatódik a Pannonhalmi
Jazz-terasz a Pannonhalmi Apátsági
Pincészet teraszán. (Esőhelyszín: Via-
tor Apátsági Étterem és Borbár parko-
lója.) Az előadások pezsdítő dallamai
mellett természetesen a boré lesz a fő-
szerep, a kóstolójegy ára előbbi kon-
certen 2.500, utóbbin 1.500 forint, ez
az összeg tartalmaz egy köszöntőitalt,
egy kóstolópoharat (csak az első kon-
certen), és jogosít a koncerten való
részvételre. Jegyek kaphatók a TriCol-

lis Foglalási Központban (Pannon-
halma, Vár 1., 96/570-191, www.ben-
ces.hu) és a Bortársaság Győr üzlet-
ben (Győr, Jedlik Á. u. 15., 96/336-
871, www.bortarsasag.hu). A rendez-
vényre való belépés kizárólag előzetes
regisztrációval lehetséges. 

A győri városháza mellől 18.30-kor
kényelmes autóbusz indul a pincé-
szethez, majd a rendezvény után kb.
22 órakor visszafelé. Buszjegy: 1.500
Ft/fő/retúr. Előzetes helyfoglalás szük-
séges! 

További információk, programok:
www.apatsagipinceszet.hu. (X)

Hangulatba hoz a Jazz-terasz
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KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Szünidő lévén egyre több gyermek,
fia tal ül kerékpárra, nagyon fontos,
hogy tisztában legyenek a KRESZ-sza-
bályokkal. Nemcsak a kisebbeket kell
megtanítani a helyes közlekedésre,
hanem a nagyobbak ismereteit is fel
kell frissíteni időről időre a biztonságos
közlekedés érdekében. Erre kiválóan
alkalmas hely az Erzsébet liget, ahol
kerékpáros oktatásra használható
KRESZ-pálya is található. 

A Közlekedj tudatosan! projekt
keretében a vakáció alatt – június 23-
tól egészen augusztus 26-ig – hétvé-
genként ingyenes kerékpárkölcsön -
ző várja a gyerekeket a ligetben, ahol
biztonságos körülmények között sa-
játíthatják el a kerékpáros közleke-
dés szabályait.

A fiatalok a szülők sze-
mélyi igazolványának vagy
lakcímkártyájának leadásá-
val használhatják az önkor-
mányzat tulajdonában lévő
kerékpárokat a liget terüle-
tén, melyeket a KRESZ-park
közepén található faháznál
kölcsönözhetnek ki.

A fiatalok a hétvégi ke-
rékpározás mellett további
fenntartható közlekedési
eszközökkel ismerkedhet-
nek meg a Győrkőcfesztivál fenntart-
ható közlekedési standjánál (Rába
kettős híd keleti végétől a virágpia-
cig húzódó úton egy sávban, illetve
a híd lábánál és annak környezeté-
ben), ahol a fenntartható közlekedés
tematikájához kapcsolódóan kísér-
leti bemutatókra is sor kerül naponta

kétszer, július 7-én és 8-án, 11 és 15
órakor.

A standnál lesz még szakmai be-
mutató alternatív meghajtású eszkö-
zökről és járművekről is, például
SZEnergy napelemes autóról, pneu-
matikus autókról, e-roomsterről,
wire carról és földgázmeghajtású au-
tókról tudhatnak meg sok érdekes-
séget az érdeklődők.

Emellett lehetőség lesz a fenn-
tartható közlekedés tematikájához
kapcsolódó alternatív meghajtású
eszközöket, járműveket kipróbálni,
például a elektromos gyermekgokar-
tot, a Pannon Rider háromkerekű
napelemes járgányt, szimulátorokat,
házi készítésű elektromos járgányo-
kat, professzionális elektromos ke-
rékpárt és rollert, Robstepet, ergo-
méteres evezőpadot, tüzelőanyag-
cellás kisautót, négy rotoros helikop-

tert, szimulátoros kerékpárt és re-
kumbens (fekvő) biciklit.

A kerékpárkölcsönző és a progra-
mok a „Közlekedj tudatosan! – Fenn-
tartható közlekedést ösztönző szem-
léletformáló kampány Győrben”
című projekt keretében valósulnak
meg az Európai Unió támogatásával.

Kölcsönözz kerékpárt!

szerző: zoljánszky alexandra

„Teljes hálózat-rekonstrukciót hajtunk
végre, melynek keretében többek kö-
zött rendszeressé válnak a hálózati hi-
bákat megelőző karbantartások, meg-
újul az infrastruktúra, valamint a távfel-
ügyeleti szolgáltatás” – számolt be saj-
tótájékoztatóján Sátor Csaba, a Vida-
net Zrt. vezérigazgatója. Elmondta, a
szolgáltató júniustól új, megnövelt sáv-
szélességű internetcsomagokat veze-
tett be a lakossági és az üzleti ügyfelek
számára. Fejlesztették az ügyfélszol-
gálatot is: a cég weboldalán „Ingyen-
Hívó” funkciót helyeztek el, illetve Fa-
cebook-ügyfélszolgálatot indítottak. A
kényelmesebb és környezettudato-
sabb fizetés miatt megteremtették a

Fejlesztések a Vidanetnél
feltételeit, hogy az e-számla és a mo-
bilfizetés mellett a jövőben PayPal fize-
tést is biztosíthassanak az előfizetők-
nek. Sátor Csaba arról is tájékoztatott,
hogy a telefonadót – melyet júliustól
vezetnek be – részben átvállalják az
ügyfelektől.

Arról is szó esett, hogy a Magyar
Televízió elindítja M3D adását, me-
lyet a Vidanet ügyfelei is ingyenesen
nézhetnek, ha megfelelő technikai
feltételekkel rendelkeznek. A királyi
televízió a londoni olimpiai játékok ki-
emelt sportágait közvetíti 3D-ben, il-
letve az 50 napos kísérleti adásra
összeállított exkluzív filmcsomagját.

„Az olimpiát a szolgáltató kivetí-
tőn közvetíti Győrben” – tette hozzá
a vezérigazgató.
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: simon barbara
fotó: marcali gábor

Már kamaszkorban rálelhetünk
az igazira, a szerelem tartós-
sága azon múlik, hogy mennyire
érettek azok a személyiségek,
akik között a kapcsolat kibonta-
kozik – véli N. Tóth Klára párkap-
csolati tanácsadó.

Ekker Eszter és Novák István négy
évvel ezelőtt fogadott örök hűséget
egymásnak, hétévnyi boldogságot
megkoronázva.  

– Eltérő habitusú emberek vagyunk.
Eszti tűzrőlpattant, heves vérmérsék-
letű, én viszont nyugodtabb, visszafo-
gottabb típus vagyok. Folyamatosan
formáljuk egymást, én egy kicsit nyug-
tatom, ő pedig kinyit. Nem próbáltuk
megváltoztatni a másikat, az elfogadás
segített az összecsiszolódásban is –
meséli István. 

– 13-14 évesen ismerkedtünk meg
a tánciskolában, de kezdetben nem
voltunk jóban. Egy táncverseny változ-
tatott meg mindent, ahol egy-két
pohár bor mellett jókat beszélgettünk,
megegyeztünk, mostantól barátok le-
szünk. Egy hét sem kellett hozzá és
már egy párt alkottunk, 17 évesek vol-
tunk akkor. Kapcsolatunk az első idők-

A XX. századi diktátorok – Hitler,
Sztálin, Lenin, Mussolini, Mao – vajon
hogyan váltak a női szívek célpont-
jává? Az acélos hatalom szinte mág-
nesként vonzza a hölgyeket, még
akkor is, ha cserébe többnyire csak
megalázottságra és hűtlenségre szá-

Révbe ért diákszerelmek:
A „Járunk?”-tól 
a „Hozzám jössz?”-ig

ben nem volt olyan szoros, kamaszsze-
relemnek indult. Randizgattunk, eljár-
tunk moziba, bulizni, majd elkezdődtek
a közös táncpróbák. A versenytánc jó
kapcsolatpróbának bizonyult. Tizen-
egy év telt el azóta, egymás mellett ér-
tünk felnőtté – elevenítik fel közösen
kapcsolatuk történetét. 

– 2006 karácsonyán becsaltam Esz-
tit a táncsuliba, ahol már minden elő
volt készítve a romantikus lánykérés-
hez: egy üveg pezsgő, egy csokor
virág, gyertyák, és persze a gyűrű. A
szülőket sokkolta a hír, hiszen csak 22
évesek voltunk – idézi fel István az el-
jegyzést. 

A fiatal házaspár szerint a hosszú
kapcsolat titka a közös célokban, ér-
deklődésben, az egymás iránti őszinte-
ségben rejlik, de egyetértenek szakér-
tőnkkel, N. Tóth Klára pszichológussal
is, aki szerint a beszélgetés és az érin-
tés feltétele a boldogságnak. A párkap-
csolati tanácsadó úgy véli, egy kapcso-

lat akkor működik,
ha a három di-
menzió – a meg-
hittség, a szenve-
dély és az elkötele-
ződés – a megfe-
lelő arányban és
szinten kap helyet
benne. A szenve-

dély már a kezdetektől adott, a többit
viszont meg kell teremteni és fenn kell
tartani. 

Ez sikerül Mrázné Milkovits Zsu-
zsannának és Mráz Lászlónak már 43
éve, amelyből 37-et boldog házasság-
ban töltöttek.  

– 1969 tavaszán ismerkedtünk meg,
Zsuzsa 16, én pedig 18 éves voltam. 

A kapcsolat
elején abban
ál lapodtunk
meg, hogy egy
hétre kipróbál-
juk, milyen
együtt, a „pró-
bahét” azóta is
tart, talán csü-
törtöknél jár-
hatunk – kezd
bele a mesé-
lésbe László. 

– Amikor
Lacit elszólí-
totta a katona-
ság, éreztem,
ez a szerelem
már több mint
egy fellángo-
lás. Napról napra érkeztek tőle a szebb-
nél szebb levelek, szívdobogva bontot-
tam fel a rajzolt szimbólumokkal díszí-
tett borítékokat, egy ládában még ma
is őrzöm a közel 600 levelet – emlék-
szik vissza Zsuzsa. 

– Olyan is előfordult, hogy a házka-
put használtuk üzengetésre, mivel
nem volt még telefon. Izgatottan vár-
tam, hogy egy „I” betűt pillantsak meg
a kapun, mert az azt jelentette, hogy
újra láthatom – veszi vissza a szót
László. 

A kettőjük közti kötődés segített túl-
lépni a nehézségeken is. A mély érzel-
meken, a másikra való odafigyelésen
és az azonos értékeken túl azonban
tartós kapcsolatuk alapjának tekintik
azt is, hogy igyekeznek mindennap
újra és újra meghódítani egymást.

Ezt támasztja alá N. Tóth Klára vé-
leménye is: „Ha igazán hosszú házas-

ságra vágyunk, késznek kell lennünk
arra, hogy újra és újra felélesszük ma-
gunkban azt az érzést, ami a kapcso-
lat kezdetén dobogtatta meg szívün-
ket. Beszélgessünk és öleljük meg
egymást, ebben rejlik a titok.” A szak-
értő praxisában háromféle esettel ta-
lálkozik a diákszerelemnek induló há-
zasságokat illetően: az egyik, amikor
vége lesz és elválnak, a másik, amikor
felismerik azt, hogy a boldogságot
nem elvárni kell, hanem tenni érte. És
a harmadik, talán a „legszerencsé-
sebb eset” az, amikor 1-2 év „együtt-
járás” után elsodródik egymás mellől
a nő és a férfi, majd évekkel később ta-
lálkoznak és összeházasodnak. Ilyen-
kor a kíváncsiság faktor már nem do-
minál, hiszen az egymás nélkül töltött
idő alatt más tapasztalásokat is sze-
reztek, könnyebbé válik az érzelmi
visszacsatolás. 

míthatnak. Mussolini egy tucat sze-
rető ölelésében, Lenin pedig egy-
szerre két nő oldalán leli meg boldog-
ságát, amíg Hitlerhez csak úgy özön-
lenek a szerelmes levelek. Ezek az asz-
szonyok mítoszt szőnek rajongásuk
„tárgya” köré, igazi hősként magasz-

talva lényüket. Már-már betegesen
hajszolják ezt a különös szerelmet, a
teljes kiszolgáltatottság sem riasztja
őket. A dokumentumregény nyers stí-
lusban, érzékletesen szemléleti a né -
hai diktátorok asszonyainak keser -
édes sorsát. 

Diane Ducret: 
Hírhedt diktátorok asszonyai

Könyvajánló

Beszélgessünk és öleljük
meg egymást, ebben 
rejlik a titok

Ekker Eszter és Novák István
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: kasza tibor

„Éppen egy üzlet megnyitóján
vagyok, beszélgethetnénk hol-
nap?” – kérte Cserháti Tamara,
amikor felhívtam. Nagyon el-
foglalt, mióta a legszebb ma-
gyar lánynak választották, és
arra készül, hogy hazánkat kép-
viselje a Miss World szépségver-
senyen, melyet augusztus 17-én
Kínában rendeznek.

„A kötelezettségek mellett most csak
a világversenyre koncentrálok, az a
legfontosabb, hogy ott jól teljesítsek”
– kezdi a 20 éves lány, aki eddig is
sokat dolgozott azért, hogy idáig eljus-
son. Mindig is fotómodell szeretett
volna lenni, a kifutókhoz ugyanis –
mint mondja – alacsony. Alakja nem
csupán a szerencsének és a genetiká-
nak köszönhető, Tamara mindennap
tesz azért, hogy a legjobb formában
legyen.

„Az utolsó pillanatban jelentkeztem
a versenyre. Mivel januártól rengeteget
sportoltam, illetve kihagytam az étren-
demből a szénhidrátot, elég jó formába
hoztam magam áprilisra, nagyon jól
éreztem magam a bőrömben. Tudtam,
hogy most kell megpróbálnom.”

Tamara szinte mindennap futott és
taposógépezett. A pizzát és a csokolá-

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

A női táskában minden hasznos
dolog benne van, mégis, mikor
belenézünk, sosem találjuk,
amire szükségünk van. Vajon
igaz, hogy a retikül a lélek tükre?
Egy biztos, ahogy a táskánknak,
úgy a belsőnknek is szüksége
van néha a nagytakarításra.

Fejős Éva írónő szerint táskája vissza-
tükröz a személyiségéből, „abból az
optimizmusból és jókedvből”, ami álta-
lában jellemző rá. „Az ismerőseim
akkor is megállapítják, hogy ott vagyok
valahol, ha csak a táskámat látják” –
mondja. Éva általában világos, színes
táskával jár, de van egy kedvelt fekete
táskája is, amin „rockos", de mégis ele-
gáns fémdíszítés van. Az írónő – ahogy
a nők többsége – folyamatosan válto-
gatja a retiküljeit. Tavaly kitalálta, hogy

Győri lány a világ legszebbjei között
dét viszont imádja, ezért kéthe-
tente beiktatott egy-egy
„bűnöző” napot is. De
végig a cél lebegett
a szeme előtt.

„A verseny
előtti felkészítő
táborban voltak
kisebb hullámvöl-
gyek, amikor azt
éreztem, hogy
nem engem válasz-
tanak, de miután a
zsűri engem szava-
zott meg a legszebb
arcú lánynak, nagyon
reménykedtem” – me-
séli, majd lelkesen el-
mondja, meghatározó
élmény számára ez a
tábor, hiszen nyolc
„ve té ly t ársával”
úgy összebarát-
kozott, hogy
hamarosan
együtt men-
nek nyaralni
a Balatonra.

„Nem ke-
zeltük egy-
mást ellen-
félként, ami
nagy dolog
egy szépség-
versenyen. Senki-

ben nincs féltékenység, irigység,
örülünk egymás sikerének.

Remélem, a jövőben is
megmarad a kis csapattal
a jó kapcsolat” – teszi
hozzá a szépségkirálynő,

aki elmondása szerint
bárkivel megtalálja a
közös hangot. Tama -

ra a verseny óta na-
gyon elfoglalt,

egymást érik a
telefonhívások,
a kü lönböző fel-
kérések, de nem
bán ja, ezért is je-

lentkezett hazánk
l e g r a n g o -

sabb szép-
ségversenyére.

Emellett to -
vább ra is sokat

edz, angol-, illet -
ve tánctanárhoz
jár, mert be kell mutat-
nia a nép táncunkat Kí-
nában.

„Járok ruhapró-
bákra is, hiszen ki kell
választanom a leg-
megfelelőbb estélyi
és koktélruháimat, és
folyamatosan kapom

az angol interjúkat,
amikre válaszolnom kell.

Szeretnék a legjobb 15-be bekerülni,
rajtam nem fog múlni, bár nagyon
kevés az idő, talán nem is volt még
olyan magyar lány, akinek csak ennyi
ideje volt felkészülni a Miss Worldre.”

A verseny után szeretne még né-
hány évig modellkedéssel foglalkozni,
illetve rendezvényekre járni, és to-
vábbra is az Apáczai Csere János
Karon tanulni andragógia szakon, de
szeptembertől levelező tagozaton.
Győrből viszont nem költözne el.

„A hét egyik felét már így is a fővá-
rosban töltöm, ennél jobban nem sze-
retnék Győrtől elszakadni. Szeretek itt
élni, barátságos és gyönyörű város, a
Széchenyi teret egyszerűen imádom.

És nem utolsó sorban itt vannak a szü-
leim, a párom, a barátaim is.”

Párjával három éve él boldog kap-
csolatban, aki – mint mondja – na-
gyon jól viseli a felhajtást. Nem félté-
keny, soha nem is volt az, támogatja
szerelmét álmai megvalósításában.

Tamara távolabbi terveiről is me-
sélt: néhány év múlva szeretne csalá-
dot, illetve elhelyezkedni, mint sze-
mélyügyi szervező.

Mindig is fotómodell
szeretett volna lenni

Mutasd a táskád, megmondom, ki vagy!
egy nagyobb neszesszerbe rak min-
den fontosat, és azt teszi át táskából
táskába, így nem lesz olyan rendetlen-
ség. Az utazás szerelmeseként csak
nagy táskát hord, amibe legtöbbször a
kis csomag mellett bekerül valamilyen
könyv, notesz, ami egyben az edzés-
naplója is, parfüm, pendrive-ok, toll,
szájfény, és persze különböző papírok,
csekkek, kinyomtatott kéziratoldalak.
Időnként rendet is rak köztük, de ad-
digra rájuk is fér.

Kiss Tünde színésznő szerint is tük-
röződik a személyiségünk az általunk
használt tárgyakban, a táskánk pedig
kifejezetten ilyen, hiszen mindig velünk
van. „Engem is lehet jellemezni ez alap-
ján, de ha csak ezt a módszert választ-
juk, nagyon mellé lehet fogni” – jegyzi
meg a művésznő. „Aki beletekint a tás-
kámba, biztonságkeresőnek, precíz-
nek, mégis picit bohémnek, és legfő-
képp nőnek gondolhat” – meséli az
Aranycsapat Winkler Zsófija. Mivel

Tünde sokat utazik – többek között
gyakran ingázik a főváros és Győr kö-
zött –, a nagyobb táskákat részesíti
előnyben. Ahogy fogalmaz, szinte az
életét cipeli benne. A mintegy 3-4 kilós
retikülben minden van, amire egy
nőnek bármikor szüksége lehet. „Sze-
retem, ha be vagyok biztosítva, így a
pénztárcán, kulcson és a zsebkendőn
túl például körömreszelő, parfüm, toll,

naptár, kézfertőtlenítő, smink készlet,
víz, csoki,  és az évszaknak megfelelően
naptej vagy esernyő, napszemüveg, ol-
vasnivaló is bekerül a táskámba”.

Farkasdi Ramóna táskájában – fe-
gyelmezett sportoló lévén – általában
rend uralkodik, ez azonban a siető-
sebb napokon sokszor felborul. Kaja-
kos létére nagyon közel állnak hozzá a
nőiesebb táskák, edzésre me net is in-

kább divatosabb, de
praktikus darabokat
választ. Ramóna sze-
rint az összes női tás-
káról el lehet mon-
dani, hogy olyan, mint
a tulajdonosa. Ahogy
a retikülök, úgy a nők
is mindig tele vannak
m e g l e p e t é s e k k e l ,
főleg a férfiak előtt ti-
tokzatosak, és sosem
árulják el elsőre a tar-
talmukat.
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Kardélen táncolók
Látványos lovas össze -
csapások, kardpárbajok,
farkasszemet néző ellen-
felek, hangos kurjantá-
sok és a fekete mének
nyerítése – középkori idő-
utazásra hívott a hétvé-
gén az Aranypart, ahol
valósággal megeleve-
nedett a titokzatos
múlt. Szent Lászlóra és
a hajdani magyarokra,
hagyományaikra emléke-
zett a város színes feszti-
válja, amelyre sokan vol-
tak kíváncsiak. Képripor-
tunk igyekszik ízelítőt
adni a megidézett lovag-
király és több száz fős se-
regének győri látogatá-
sából.
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fotó: o. jakócs péter, marcali gábor
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

SULYOK VINCÉRE EMLÉ-
KEZIK születése 80. évfordu-
lója alkalmából „Hontalansá-
gom évei mögött” címmel a
Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár július 5-én 17 órától.
Előadók: Bende Ildikó színmű-
vész, a Győri Nemzeti Színház
örökös tagja; Takács László.
Közreműködik a Hangraforgó
Együttes.

A GYŰJTÉS EGY
NAGY KALAND cím-
mel a Rechnitzer–Gyi-
mesi gyűjtemény anya-
gából nyílik kiállítás július
7-én 16 órakor a Városi
Művészeti Múzeumban.
A győri házaspár több
mint húsz éve gyűjt kép-

zőművészeti alkotásokat, a gazdag anyagból
válogatott tárlatot Villányi László költő, a Mű-
hely főszerkesztője nyitja meg. Láthatóak lesz-
nek többek között a 20. század harmincas évei -
ben alkotó nőművészek, Járitz Józsa, Barta
Mária, Muzslai Kampis Margit és társaik friss,
lendületes munkái, Mattis Teutsch János kései,
nagyméretű táblaképei, valamint több magyar
származású párizsi alkotó műve. A tárlat au-
gusztus végéig látogatható.

SZABÓ BÉLA fotóművész íror-
szági fotóiból nyílik kiállítás június
29-én, pénteken fél hatkor az Es-
terházy-palotában. Az ír–magyar
napok keretében rendezett tárlat
címe: Fotónapló. A képek elénk
tárják az ír tájat, a tengert, a zöld
réteket, a templomok és kolosto-
rok világát. 

BAGDI BELLA ad
lemezbemutató
koncertet július
6-án, pénteken
18 órától a volt
zsinagógában.
A most hatalma
című lemez Eckhart Tolle megzenésített taní-
tásait tartalmazza. 

ROCKFESZTIVÁL helyszíne lesz június 30-
án, szombaton a kiskúti liget. Az ingyenes buli-
ban fellép többek között a Partyzan, az El Polo
Loco, az Arcadia, a Singer, a Múltikult Revolu-
tion zenekar. Kapunyitás 12 órakor. 

A HAJCI-HŐ-SÉG prog-
ramsorozat július 4-én,
szerdán folytatódik a Gyer-
mekek Házában. Ezúttal
Grimm meséi közül a Méh-
királynővel ismerkedhet-
nek meg a gyerekek. A tör-
ténethez kapcsolódó játék,
vetélkedés és kézműves-
kedés tíz órától délig tart.
A részvétel ingyenes. 

A NYÁRI ÉGBOLT látványosságai címmel
tartanak előadást és távcsöves bemutatót az
egyetemi csillagvizsgálóban július 5-én 21 órá-
tól. A látogatók előzetesen a Gyermekek Házá-
ban iratkozhatnak fel a programokra.  

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG címmel idő-
szaki kiállítás látható a Városi Levéltárban a
nyár végéig. A tárlat a győri színjátszás történe-
tét, az első kőszínház megalapítását mutatja be
dokumentumok, fotók segítségével. 

A GYŐRI LÁTOGATÓKÖZPONT csütörtök
kivételével a hét minden napján várja a városi
programok iránt érdeklődőket. A Baross út 21.
szám alatti központ délelőtt 10 órakor nyit, hét-
főn és szerdán 17, kedden és vasárnap 16,
pénteken és szombaton 20 órakor zár. 

A VOLKSBAND ZENEKAR mutatkozik be
július 1-jén 11 órától a Radó-szigeten. A zene-
paviloni koncertsorozat közönsége a huszadik
század első évtizedeit idézve sétálhat a sziget
árnyas fái alatt, hallgatva a vasárnap délelőtti
muzsikát.   

ALKOTÓNAPOK. Gyermek és ifjúsági kép-
zőművészeti és kézműves alkotó napokat ren-
dez július első hetében a Bezerédj-kastély. A
10–18 éves fiatalok hétfőtől péntekig 9 és 16
óra között az agyagozást, a csomózást, a
gyöngyfűzést, a nemezelést, a batikolást, a
festést és a szobrászatot próbálhatják ki. A
foglalkozásokat Lázárné Verebes Ilona vezeti.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSOR

JÚNIUS 30., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Zegzugos történetek
06:55 Balatoni nyár
09:00 Mozdulj! 
09:30 Pecatúra
10:00 Aranyfeszt
10:30 Karinthy Frigyes 125  
11:00 Tunézia - Afrika kapuja 
11:30 Most a Buday!  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Zöld Tea
12:35 A megújuló Esterházy-kastély 
13:05 Dr. Minorka Vidor nagy napja 
14:25 Euro 2012  
14:55 A világ madárszemmel  
15:55 Doc Martin  
16:45 Sárkányszív  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A végső visszaszámlálás  
21:55 Szeretettel Hollywoodból  
22:30 Hoppá!  
00:00 Challenger  
02:15 Porrá leszünk   

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 A dinoszauruszok királya  
10:25 Asztro Show
11:20 Törzsutas
11:55 Autómánia
12:30 Jópofa kofa  

12:55 Míg a halál el nem választ  
13:25 Édes, drága titkaink  
14:25 Chuck  
15:25 Agymenők  
15:50 Hidalgo - A tűz óceánja  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Bolondos dallamok - Újra 

bevetésen  
21:15 Deja Vu  
23:45 Fejvadászat  
01:35 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:20 EZO.TV
10:50 Babavilág  
11:20 9 hónap  
11:50 Propaganda  
12:50 Top Speed  
13:20 Autóguru  
13:50 Sheena, a dzsungel 

királynője  
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Rejtélyek kalandorai  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Nagytakarítás  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Karate kölyök 3.  
21:50 Gyilkos donor  

23:45 Luxusdoki  
00:45 A médium  
01:45 EZO.TV
02:45 Kalandjárat  

05:40 A Nagy Ő – The Bachelor  
06:30 Ki ez a lány?  
07:20 Elvált Gary  
07:45 Elvált Gary  
08:10 Zsírégetők  
09:05 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel  
10:00 Columbo: Személycsere  
11:50 Konyec – Az utolsó csekk 

a pohárban 
13:50 Fedezetlen szerelem  
15:45 Lucky Luke  
17:05 Bolond szél fúj  
19:05 Jack Hunter – Ugarit elveszett 

kincse  
Jack Hunter archeológus és
kincsvadász visszaszerez egy
Ugaritból származó ősi táblát.
Egy betörő azonban ellopja a
műkincset és még Jack barát-
ját is megöli. Jack bosszút es-
küszik.

21:00 Rocky IV.  
22:45 Bolond szél fúj  
00:50 Az utolsó órában  
01:45 Rocky IV.  
03:15 Az utolsó órában  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 

Budapesten 
07:30 Fűszer és csemege  
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari  
10:00 P'amende 
10:30 Isten kezében 
11:00 Beavatás  
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Lyukasóra
12:45 Mindennapi hősök 
13:15 Heuréka! Megtaláltam!
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Talpalatnyi zöld
14:50 Pannon expressz  
15:20 Táncvarázs - Országos Tánc 

Bajnokság - Békéscsaba 
16:15 Várlak nálad vacsorára  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Hogy volt!? 
19:35 Bűn és bűnhődés  
21:55 Kultikon +  
22:50 Camino  
01:10 Ogyessza szíve  
02:10 Vers
02:15 Himnusz
02:20 Duna anzix 
02:35 Talpalatnyi zöld

JÚNIUS 29., PÉNTEK
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Euro 2012 
15:10 Marslakók  
15:45 Angyali érintés  
16:30 Capri - Az álmok szigete  

17:30 Balatoni nyár
18:10 Everwood  
18:55 Marslakók  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
23:45 A misszionárius  
00:10 PASO Turnéfilm  
00:55 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:10 Fókusz Reggel  
06:40 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:25 Rejtélyek asszonya - Egy régi 

adósság  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle  
20:10 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Házasodna a gazda  

A műsorban a főszereplők
nem celebek, és nem is becs-
vágyó városi fiatalok, hanem
tiszta lelkű, vidéki emberek,
akik földből, borászatból, állat-
tartásból, erdő-, hal- vagy bio-
gazdálkodásból élnek.

22:35 Gyilkos elmék  
23:50 Helyszíni szemle  
00:55 Reflektor  
01:10 Törzsutas 
01:40 Nagyágyúk  
02:30 Autómánia

06:25 Tények Reggel  
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV 
12:25 A láthatatlan ember  
13:15 A láthatatlan ember  
14:20 Marina  
15:20 Doktor House  

Doktor House legújabb betege
egy nő, aki már tizedik napja
nem tud aludni. Mindez azért
is nyugtalanító, mivel egy
ember a teljes ébrenlét során
11 napnál tovább még nem
maradt életben. Elindul a ver-
senyfutás az idővel, és a szoká-
sos problémával is szembeta-
lálkoznak az orvosok: vajon
miben is hazudik a páciens?

16:20 Csoda Manhattanben  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények 
19:30 Aktív  
20:30 Jóban Rosszban  
21:15 A testvériség  
23:05 Aktív  
00:05 Tények Este 
00:40 EZO.TV 
01:15 A testvériség  

05:25 Gyilkos sorok  
06:15 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:05 A nagy házalakítás  
07:55 Gyilkos sorok  
08:55 Nyomtalanul  
09:50 Doktor House  
10:45 Columbo: Becsületbeli ügy  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Rocky III.  
23:15 CSI: A helyszínelők  
00:10 Esküdt ellenségek: Különleges 

ügyosztály  
01:00 Sohase add fel: A Jimmy 

V sztori  
02:45 Zsírégetők  
03:30 Dawson és a haverok  

VIASAT3
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Rondó 
07:00 Kvartett 
07:30 Híradó 
07:35 Északi történetek  
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Sírjaik hol domborulnak... 
09:25 Életem Afrika 
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híróra 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték!
15:05 Hagyaték 
15:35 Az állatok világa 
16:05 Magyar elsők 
16:25 Ízőrzők: Gyenesdiás 
17:00 Linda   
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:05 Sergio Leone - Volt egyszer 

egy amerikai álom  
20:00 Ménes élet  
20:50 Híradó 
20:55 Dunasport 
21:05 Julianus barát  
22:25 Pályatársak Szőts Istvánról 

TV2, június 29., péntek, 21:15

A testvériség
Amerikai akciófilm

A Spenser Akadémia tanulói mind
egyetértenek abban, hogy az „ips -
wichi fiúk” az egyetemi negyed leg-
keményebb srácai. Azonban ez csak a
felszín, a négy jó barát ugyanis 300 éves titkot őriz: va-
rázslók ők, akik egy XVII. századbeli boszorkányközös-
ség leszármazottaiként mágikus erővel bírnak. Mikor
felbukkan Ipswich ötödik ivadéka, aki a legkegyetle-
nebb eszközöktől sem riad vissza, hogy visszanyerje a
hatalmát, a fiúknak fel kell venniük vele a harcot.

Duna Televízió, június 29., péntek, 9:25

Életem Afrika 
Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

A filmsorozat első részében meg-
ismerkedünk a nagyenyedi szü-
letésű Afrika-kutató és orvos, dr.
Sáska László életével, aki egy ná-
lánál 21 évvel fiatalabb lánnyal
útra kelt Afrikába. A film készí-
tője egy 23 éves terepjáróval elindul a nyomába. A fe-
kete kontinensre tartó utazás közben a magyar utazó
rövid pihenőt tart Törökországban, Szíriában és Jordá-
niában, ahol felkeresi korábbi utazásainak helyszíneit.

RTL Klub, június 30., szombat, 15:50

Hidalgo – A tűz óceánja
Amerikai kalandfilm

Frank T. Hopkins, a hajdani cowboy annak idején maga
volt a két lábon járó legenda, mára azonban a férfi (és
kedves lova, a Hidalgo nevű musztáng) napja leáldozott.
Hazájuk számkivetettjeiként mindkettejüknek bizo-
nyítania kell, amikor Hop-
kinst – első amerikaiként –
meghívják az arábiai sivatag
lélekölő terepén megrende-
zendő „A tűz óceánja” elne-
vezésű túlélési versenyre. 

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK, VIZSGAELÔKÉSZÍTÔK

VII. 02–13., VIII. 13–24.

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

• Spanyol, olasz, orosz, francia nyelvtanfolyamok egyénileg
vagy tanulópárban

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

JÚLIUS 3., KEDD
M1
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Érték! Értem!  
14:20 Kékfény  
15:20 Angyali érintés  
16:05 Capri - Az álmok szigete  
17:10 Balatoni nyár
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fejjel a falnak  

22:30 Az Este
23:05 Végjáték  
23:55 Tudorok  
00:50 Barangolások öt kontinensen 
01:20 Vér és rózsa  
02:10 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  

A társaság a jelenléti táblánál
gyülekezik, és megpróbálja ki-
találni, hogy ki küldi az ijesztő
üzeneteket. Arra jutnak, hogy
biztosan nem közülük valaki,
egyikük sem mondott senki-
nek semmit, és inkább össze
kellene tartaniuk, mint régen.
Hogy rájöjjenek, mi történik,
kamerát szerelnek fel, amely
majd mindent felvesz.

14:10 Második nekifutás  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa   
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Castle  
21:05 A mentalista  
22:05 A Grace klinika  
23:15 Reflektor  
23:30 Doktor Addison  
00:20 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek  
09:35 Teleshop
10:40 EZO.TV
12:15 A nagy ugrás  

14:20 Marina  
15:20 Doktor House  
16:20 Csoda Manhattanben  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 A tolmács  
23:50 Aktív  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Ébrenjárók  
03:15 TotalCar  

05:20 Gyilkos sorok  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:05 A nagy házalakítás  
07:55 Gyilkos sorok  
08:50 Nyomtalanul  
09:35 Doktor House  
10:30 Párcserés támadás  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Doktor House  
22:15 New York-i nyomozók  
23:05 CSI: A helyszínelők  
00:00 Esküdt ellenségek: Különleges 

ügyosztály  
00:50 Doktor House  
01:45 New York-i nyomozók  
02:30 Zsírégetők  
03:15 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Ausztrália krónikása -

Kunz Egon 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Hazajáró
16:25 Mesélő cégtáblák 
17:00 Linda  
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Herculaneum - A fény és 

sötétség krónikája  
20:00 Vivát Benyovszky!  
20:55 Híradó
21:00 Dunasport
21:15 Fekete Péter  
22:40 Lamantin Jazz Fesztivál 
23:35 Koncertek az A38 hajón  
00:25 Koncertek az A38 hajón  
01:15 Vers
01:20 Himnusz
01:25 Térkép  
02:05 Lyukasóra
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

JÚLIUS 2., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:00 Az én váram... 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina 
13:30 Gábor Miklós 
14:00 Marslakók  
14:30 Rex Rómában  
15:20 Angyali érintés  
16:05 Capri - Az álmok szigete  
17:05 Balatoni nyár 
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Zsaruvér és Csigavér II.: Több 

tonna kámfor  
21:20 Kékfény  
22:15 Az Este 
22:50 Végjáték  
23:40 Aranyfeszt 2012 
00:10 Valaki  
00:45 Vér és rózsa  
01:35 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Reggel  
06:40 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai  
14:20 Csak barátok  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 Fókusz  
20:05 Tűz a víz alá  

Dodge kapitányt kinevezik egy
második világháborús tenger -
alattjáró parancsnokává, s
hogy még jobban megemle-
gesse, összetoborozzák a ki-
kötő legzüllöttebb tengeré-
szeit.

22:00 CSI: A helyszínelők  
23:05 I love Huckabees - 

Multik, haza!   
01:05 Reflektor  
01:20 Hihetetlen, de halálos  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV 
12:40 Barátom, Charlie Brown  

14:20 Marina  
15:20 Doktor House  
16:20 Csoda Manhattanben  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények 
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 NCIS  
22:15 NCIS: Los Angeles  
23:15 Célkeresztben  
00:15 Tények Este 
00:50 EZO.TV 
01:25 NCIS  
02:20 NCIS: Los Angeles  
03:15 Aktív Extra  

05:20 Gyilkos sorok  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:05 A nagy házalakítás  
07:55 Gyilkos sorok  
08:50 Nyomtalanul  
09:35 Doktor House  
10:30 Holdhercegnő  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Sztriptíz  
23:10 CSI: A helyszínelők  
00:05 Esküdt ellenségek: Különleges 

ügyosztály  
00:55 Sztriptíz  
02:40 Zsírégetők  
03:30 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Élő egyház 
07:00 Isten kezében
07:30 Híradó 
07:35 „A hang, mit őriz századunk” 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:05 „Eszmények nélkül nem 

lehet élni...” 
10:00 Család-barát 
11:00 Lyukasóra
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers 
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:30 Mesélő cégtáblák 
17:00 Linda  
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Közbeszéd 
19:05 Száz év fotográfia 
20:00 A Tenkes kapitánya
20:25 A Tenkes kapitánya
21:00 Híradó 
21:05 Dunasport 
21:15 Miloš Forman: Amibe nem 

halsz bele...  
22:10 Ázsiai Twist Olivér  

JÚLIUS 1., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A rejtélyes XX. század  
05:55 Esély
06:25 Pecatúra
06:55 Balatoni nyár
08:55 Engedjétek hozzám
09:05 „Így szól az Úr!”
09:10 Katolikus krónika
09:35 Úton-útfélen
09:45 Zarándoklat Czestochowába
10:25 A sokszínű vallás
10:40 Evangélikus magazin
11:05 Unitárius ifjúsági műsor
11:10 Református templomok
11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Épül a park
12:35 Telesport 
13:05 Út Londonba
13:40 Az örökös  
15:10 Van képünk hozzá  
16:10 Jackie Chan: Ikerhatás 2.  
18:00 Rex Rómában  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
00:05 Országúti bordély  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:10 Tuti gimi  
13:05 Gossip Girl - A pletykafészek  
14:05 Míg a halál el nem választ  
14:30 Bolondos dallamok - 

Újra bevetésen  
16:25 Férjhez mész, mert azt 

mondtam  
Daphne Wilder három lány
büszke édesanyja, irántuk ér-
zett szeretete nem ismer hatá-
rokat. Maggie pszichológus-
ként dolgozik, ő a legérettebb
a nővérek közül. Mae szemte-
len és szexis; a bizonytalan, de
imádnivaló Milly pedig légypa-
pírként vonzza magához a fér -
fiakat.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Csak barátok  
21:55 Philadelphiai zsaru  
23:50 Tudorok  
00:55 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:20 EgészségMánia  
10:50 EZO.TV
11:20 Kalandjárat  
11:50 Borkultusz  
12:20 Stahl konyhája  
12:50 Több mint TestŐr  
13:20 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  

A rendőrőrsön a karácsony
remek hangulatban telik, de az
önfeledt ünneplés közben az
egyik rendőr rosszul lesz és
meghal. A halál oka mérgezés,
és minden jel arra utal, hogy a
mérget egy üveg bor tartal-
mazza, ami Stottlemeyer szá-
zados ajándéka lett volna.

15:20 Bűbájos boszorkák  
16:20 Karate kölyök 3.  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 A titkok könyvtára 3. - 

A Júdás-kehely átka  
21:50 Mint a hurrikán  
23:45 Elit egység  
00:45 EZO.TV
01:20 Napló  

05:25 Zsírégetők  
06:15 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel  
07:10 Columbo: Becsületbeli ügy  
08:35 Véznák kontra dagik  
09:40 Anya, csak egy van!
10:05 Szex és New York light  
10:40 Szex és New York light  
11:10 A nagy házalakítás  
12:05 A nagy házalakítás  
13:00 Charleston  
15:00 A vörös Pimpernel  
16:00 A vörös Pimpernel  
17:00 Holdhercegnő  

19:00 Négy Esküvő 2.
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:55 Rocky V.  
23:55 Szombat esti frász  
01:50 Star Trek 3. - Spock 

nyomában  
03:35 CSI: Miami helyszínelők  

VIASAT3
04:30 Hogy volt!? 
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Kínai termék
07:15 Házasodj, Ausztria! 
08:50 És még egymillió lépés 
09:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
10:00 Élő egyház 
10:30 Unitárius Egyesítő Zsinat 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Élő népzene 
12:45 Akadálytalanul
13:10 Csellengők  
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek
14:35 Hazajáró 
15:05 A Pireneusok a levegőből 
15:35 Hungária Kávéház  
16:00 Hungária Kávéház  
16:30 Ének a búzamezőkről 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Önök kérték!
19:30 Észak-Északnyugat  
21:50 Dunasport 
22:05 Kövek, várak, emberek 
22:35 Időbűnök  
00:05 Djabe 15 
01:05 Vers 
01:10 Himnusz 

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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JÚLIUS 5., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Hacktion  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Érték! Értem!  
14:25 Párizsi helyszínelők  

Sagnac, Nathalie és Malik egy
börtönből frissen szabadult
férfi brutális meggyilkolásának
körülményeit próbálják kibo-
gozni. Először bűnözők közötti
leszámolásra gyanakodnak, de
erre nincs bizonyítékuk. 

15:15 Angyali érintés  
16:05 Capri - Az álmok szigete  
17:10 Balatoni nyár
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kasszasiker  
20:55 Mindenből egy van  
21:55 Az Este
22:30 Végjáték  
23:20 Négy szellem  
00:15 Vér és rózsa  
01:05 Everwood  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:20 Életre kelt napló  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Akit Buldózernek hívtak  

22:30 Holtodiglan  
00:30 Reflektor  
00:45 Infománia  
01:20 Hihetetlen, de halálos  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:35 Babapercek
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV  
12:25 Szórd a pénzt és fuss!  
14:20 Marina  
15:20 Doktor House  
16:20 Csoda Manhattanben  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 Ovizsaru  
23:35 Propaganda  
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
01:45 Ovizsaru  

Los Angeles utcái Kimble nyo-
mozót (Arnold Schwarzeneg-
ger) mindenre felkészítették.
Majdnem mindenre. Most
azonban egy gyermeket kell
megvédenie egy bűnözőtől, s
ehhez óvóbácsinak kell ál-
cázza magát.

03:30 Segíts magadon! 
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:20 Gyilkos sorok  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:00 A nagy házalakítás  
07:55 Gyilkos sorok  
08:50 Nyomtalanul  
09:40 Doktor House  
10:30 Columbo: Szemfényvesztő  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 CSI: New York-i helyszínelők  
22:10 CSI: A helyszínelők  
23:10 Nikita  
00:00 Esküdt ellenségek: Különleges 

ügyosztály  
00:50 CSI: New York-i helyszínelők  
01:40 Nikita  
02:25 Zsírégetők  
03:10 Dawson és a haverok  
03:55 Esküdt ellenségek: Különleges 

ügyosztály  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Formosa - Gyönyörű Tajvan  
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:05 Magyar elsők 
09:25 Életképek 
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hogy volt!? 
15:05 Arcélek
15:35 Szétszóródtunk  
16:00 India és Nepál 
16:55 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 A transzszibériai vasút 
20:00 És mégis mozog a föld  
21:00 Híradó
21:10 Dunasport
21:15 Nem ér a nevem

JÚLIUS 4., SZERDA
M1
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
10:50 Útravaló
11:05 Hacktion  

Alfa és Béta beavatkozásának
köszönhetően az események
menetében döntő fordulat áll
be, de az osztag csak a black
box hűlt helyére lel Alex házá-
ban. Deamont elengedik, de
hazatérte után az élete még
nagyobb veszélyben van. 

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Érték! Értem!  
14:25 Gasztroangyal  
15:20 Angyali érintés  
16:10 Capri - Az álmok szigete  
17:05 Balatoni nyár
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:05 Becsengetünk és elfutunk  
22:05 Az Este
22:40 Végjáték  
23:25 Versailles - egy király álma  
00:30 Vér és rózsa  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:00 Mindörökké szerelem  

16:15 Marichuy - A szerelem 
diadala  

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Fókusz  
20:05 Bombajó bokszoló  
22:05 Döglött akták  
23:15 Reflektor  
23:30 Kamera által homályosan  

06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:30 Winnetou 3. - Winnetou halála
14:20 Marina  

15:20 Doktor House  
16:20 Csoda Manhattanben  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:15 Doktor House  
22:15 Született feleségek  
23:15 Aktív  
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
00:55 Doktor House  
01:50 Született feleségek  

04:00 Esküdt ellenségek: Különleges 
ügyosztály  

05:00 Műsorszünet
05:20 Gyilkos sorok  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:55 A nagy házalakítás  
07:40 Gyilkos sorok  
08:35 Nyomtalanul  
09:20 Doktor House  
10:20 Holdfény és Valentino  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 A médium  
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Vérmes négyes  
19:05 Vérmes négyes  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 9 - A szám hatalma  
23:10 CSI: A helyszínelők  
00:05 Esküdt ellenségek: Különleges 

ügyosztály  
01:00 9 - A szám hatalma  
02:45 Zsírégetők  
03:35 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 A lélek rangjelzései 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Talpalatnyi zöld
16:25 Ablak a természetre 
16:35 Népzenebiológia 
17:25 Életképek 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Fidel Castro, avagy 

a forradalom ötven éve  
20:00 Tüskevár 
20:30 Tüskevár 
21:00 Híradó
21:10 Dunasport
21:15 A végzet háza   
22:50 Koncertek az A38 hajón  
23:45 Koncertek az A38 hajón  
00:35 Vers
00:40 Himnusz
00:45 Térkép  
01:25 Dankó Pista és utódai 
02:05 Arcélek
02:35 Család-barát

Viasat3, július 4., szerda, 10:20

Holdfény és Valentino
Amerikai romantikus film

Amikor Ben autóbaleset áldozata lesz, feleségéhez, Re-
beccához három nő jön el látogatóba, hogy vigasztalja:
naiv húga, Lucy, exmostohaanyja és különc barátnője,
Sylvie. Négy különböző nőtípus, négy különböző csa-
ládi státus, de ami összeköti őket, az egymás iránti sze-

retet és a boldogság utáni vágy.
Amikor ösztöneinek engedve Re-
becca összejön egy fiatalember-
rel, feltámad lelkiismeretfurda-
lása: úgy érzi hűtlen lett.

RTL Klub, július 5., csütörtök, 14:20

Életre kelt napló
Amerikai családi vígjáték

Jamie szeretne a középiskola menői közé tar-
tozni. Ideje nagy részét álmodozással és nap-
lóírással tölti. Képzeletbeli alteregója a napló-
ban mindent elér: népszerűséget és sikert.
Ami kor egy pályázat -
ra Jamie véletlenül a
naplóját adja be, szá-
mára is eljön a siker.
Csak nem éppen úgy,
ahogy arra vágyott.

TV2, július 5., csütörtök, 12:25

Szórd a pénzt és fuss!
Amerikai vígjáték

Monty Brewster kisstílű baseballjáté-
kos, aki rég kiöregedett az élsportból,
mégis egy álomszerződésre vár. Egy nap megtörténik vele a csoda,
fejlett humorú bácsikája egész vagyonát ráhagyja, ami nem keve-
sebb, mint háromszázmillió dollár. Ám feltételt is szabott a vén
csirkefogó: csak akkor juthat ehhez az örökséghez, ha harminc
nap alatt elkölt harmincmilliót úgy, hogy az utolsó napra egy fil-
lérje, még egy plusz alsónadrágja sem marad. Monty belemegy a
játékba, de még csak nem is sejti, milyen kínszenvedés ennyi
pénzt elkölteni.

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év AJÁNLÓ TÉVÉMŰSOR
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SZEMÉTDÍJ PR-CIKK

szerző: ozsvárt tamás

A hulladékszállítási díj infláció alatti
mértékű emelését javasolja 2012. jú-
lius elsejétől a Győr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás rendszerét működtető GYŐR-
SZOL Zrt. Az erről szóló előterjesztést
lapunk megjelenésével egy időben tár-
gyalja Győr képviselő-testülete.

Mivel az új hulladékgazdálkodási
rendszer indulásakor a szolgáltató
úgy állapította meg a díjakat, hogy
annak megfizetése a lehető legkisebb
terhet rója a fogyasztókra, az árak
nem tartalmaznak semmilyen „tarta-
lékot”, ami az általános drágulásra, a
költségek növekedésére fedezetet
nyújtana. Márpedig 2011-ben és
2012 első felében jelentősen emel-
kedtek az árak, és ezzel a szolgáltató
költségei.
1. A KSH adatai szerint 2011-ben

3,9%, 2012 első öt hónapjában 4,9
százalék volt az infláció. 

2. Ahogyan azt minden közlekedő ér-
zékelhette, jelentősen emelkedett
az üzemanyagok beszerzési ára is:
2010 és 2012 között 32,7%-os volt
a drágulás. 

3. A GYŐR-SZOL Zrt. a kötelező bér-
kompenzáció előírásainak eleget
téve ez év január 1-jétől 6,7%-kal
emelte a legalacsonyabb keresetű
munkavállalók bérét. 

4. A gazdálkodást tovább nehezítette
az állami begyűjtő támogatás
csökkenése, valamint a hulladékok
energetikai hasznosítási költségé-
nek emelkedése.
A szolgáltató a kedvezőtlen külső

hatásokat járatracionalizálással, a
megtett kilométerek számának csök-
kentésével, átszervezéssel igyekezett
csökkenteni, ám ezek a lépések nem
tudják valamennyi költségelem növe-
kedését ellensúlyozni.

Ezért 2012. július elsejétől – az áfa
2%-os növekedését nem számolva –
a hulladékszállítás díjának 3%-os
emelését javasolja a szolgáltató.
Ennek elfogadása azt jelenti, hogy
egy háztartás az egy ingatlanra eső

Infláció alatt 
a díjemelés mértéke

éves átlagos ürítési számokat figye-
lembe véve 2012-ben – attól függően,
hogy családi házról vagy társasházról
van szó – havonta 104-120 forinttal
fizet többet a szolgáltatásért, mint ko-
rábban. (A bruttó díjak alakulása rész-
letesen az 1. táblázatban.)

Mivel a rendelkezésre állási díj
nem, csak az ürítési díj változik, ez to-
vább ösztönzi a fogyasztókat a szelek-
tív gyűjtésre, az ingyenesen rendelke-
zésre álló szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek, valamint a hulladékudvarok
igénybevételére. A díjemelés az átlag-
nál több hulladékot ürítésre kihelyező
ingatlantulajdonost nagyobb mérték-
ben, az átlag alatti hulladékot ürítésre
kihelyező ingatlantulajdonost kisebb
mértékben érinti. A GYŐR-SZOL Zrt.
új hulladékszállítási díjai más telepü-
lésekkel összehasonlítva az átlag alat-
tiak közé sorolhatók, amint az az
alábbi táblázatból is kiolvasható.

A magasabb díjat tartalmazó
számlát a fogyasztók legkorábban au-
gusztusban kapják meg.

1. táblázat Jelenlegi díjak Díjak 2012. július 1-jétől

Rendelkezésre állási díj 10.733 Ft/év/ingatlan 10.733 Ft/év/ingatlan

Biohulladék ürítési díja
(120 l-es edény) 481 Ft/ürítés 508 Ft/ürítés

Maradék hulladék ürítési
díja (120 l-es edény) 550 Ft/ürítés 584 Ft/ürítés

Vegyes hulladék ürítési
díja (120 l-es edény) 507 Ft/ürítés 533 Ft/ürítés

Más közszolgáltatóknál a díjstop 
feloldása után alkalmazott átlagos 
közszolgáltatási havidíjak (bruttó)

Helyiség Havidíj 2012. 
április 15-től (Ft)

Nagykanizsa 3781
Budapest 3479

Szeged 3702
Balassagyarmat 2746
Moson-
magyaróvár 2554

Debrecen 2416
Pápa 2410

Sopron 2405

Székesfehérvár 2405
Szekszárd 2372
Csorna 2168

Győr (társasház) 2139

Tatabánya 1844
Szombathely 1734
Kapuvár 1695

1. Javaslat a települési szilárd és folyé-
kony hulladékok kezelésével kapcsola-
tos közszolgáltatásról szóló 67/2003.
(XII.19.) Ök. rendelet módosítására.
2. Javaslat Győr Rendezési Tervének
és Építési Szabályzatának módosítá-
sára a 2011. évben indított SZTM
2011-026/2 Győr, 83. sz. főút melletti
különleges területre vonatkozóan.
3. Tájékoztató a Győr és térsége hulla-
dékgazdálkodási rendszer megvalósí-
tásáról.
4. Tájékoztató az önkormányzati beru-
házások jelenlegi helyzetéről, valamint
javaslat új kiadási jogcím jóváhagyá-
sára, valamint javaslat (cél)tartalékba
helyezett előirányzat felhasználására.
5. Beszámoló az önkormányzat sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményei szakmai feladatai ellátásá-
ról, a CSSSZ, az EESZI és a HSSZ
szakmai munkájának felülvizsgálatáról.
6. Javaslat a közgyűlés 2012. II. félévi
munkatervére.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

7. Javaslat a „Társadalmi szervezetek,
alapítványok, stb.” támogatására szol-
gáló keret felosztására.
8. Javaslat az „Egyházak támogatására
szolgáló keret” felosztására.
9. Javaslat Győr város stratégiai zajtér-
képének elfogadására.
10. Javaslat Győr Város Települési Kör-
nyezetvédelmi Programjának felülvizs-
gálatának, aktualizálásának elfogadá-
sára.
11. Javaslat a távhő árára, a távhőszol-
gáltatás díjára vonatkozó ármegállapí-
tással, árváltoztatással kapcsolatos ál-
lásfoglalásra.
12. Tájékoztató az Új Széchenyi Terv
TÁMOP-3.1.3/11/2 kódszámú „A ter-
mészettudományos oktatás módszer-
tanának és eszközrendszerének meg-
újítása a közoktatásban (Öveges Prog-
ram)" című pályázatról.
13. Javaslat az Önkormányzati Környe-
zetvédelmi Alap felhasználására (A Te-
leház, Sport, Szabadidő és Ifjúsági

A kapuvári Lumniczer Sándor
Kórház-Rendelőintézetben las-
san végéhez közeledik a Társa-
dalmi Operatív Program kere-
tében megvalósuló képzések
támogatását célzó projekt.

Dr. Benedek Zoltán főigazgató öröm-
mel számolt be arról, hogy végéhez
közeledik a TÁMOP-6.2.2. program-
ból megvalósuló „Kompetenciafej-
lesztés és továbbképzés a Lumniczer
Sándor Kórház-Rendelőintézet dol-
gozói számára” elnevezésű projekt,
mely keretében 1 fő műtőssegéd, 1
fő kardiológiai és angiológiai szakasz-
szisztens, 1 fő epidemiológiai szak -
ápoló, 1 fő foglalkozás-egészségügyi
szakápoló és 108 fő stresszkezelési
és regenerációs képzés valósult meg.
A kórház 100% támogatási intenzi-
tással 27.662.899 Ft forrást nyert a
képzések támogatására. A projekt-

Kompetenciafejlesztés és
továbbképzés a kapuvári
kórház dolgozói számára

ben a tandíj, jegyzetek, vizsga díja,
utazási költség került elszámolásra.

A főigazgató fontosnak tartja,
hogy a kórház dolgozói számára biz-
tosítottak legyenek a minőségi mun-
kavégzéshez elengedhetetlenül szük-
séges feltételek, melyeknek része a
folyamatos szakképzés, továbbkép-
zés lehetőségeinek megteremtése,
és a stresszmentes munkakörnyezet
kialakítása is. A közvetlen célcsopor-
tot a képzésben résztvevő munkatár-
sak jelentették, akiknek a képzés já-
rulékos hozadékaként lehetőségük
nyílik a stresszmentes környezetben
történő munkavégzésre. A célcso-
port tagjai főként a betegekkel köz-
vetlenül érintkező munkatársak köré-
ből kerültek kiválasztásra.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg,
zárta szavait főigazgató úr. (X)
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OKTATÁS HIRDETÉS

Egyesület által szervezett „Jeles napok
a környezet védelmében” elnevezésű
városi ifjúsági környezetvédelmi ren-
dezvénysorozat támogatása).
14. Javaslat a helyi egyedi védelem
alatt álló épületek, a belvárosi és a
gyárvárosi műemléki jelentőségű te-
rületen lévő épületek felújításának tá-
mogatásához adható 2012. évi város-
képi támogatások engedélyezésére.
15. Javaslat a helyi iparűzési adó meg-
határozott részének célirányos fel-
használására.
16. Javaslat az önkormányzat tulajdo-
nában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettsé-
gek, részesedések alakulásának elfo-
gadására.
17. Javaslat önkormányzati tulajdonú,
győri 6844 helyrajzi számú ingatlan-
nak a GYŐR-SZOL Zrt.-be történő ap-
portálására, és egyidejűleg az Alapító
Okirat módosításának jóváhagyására
az apportálással történő törzstőke-

emelésre tekintettel.
18. Javaslat kamatmentes tagi köl-
csön nyújtására a Győr–Pér Repülőtér
Kft. részére
19. Javaslat a győri, 5969 hrsz., Győr,
Balassi Bálint u. 1. sz. alatti ingatlan-
rész bérbeadására.
20. Javaslat a győri 7345 hrsz-ú ingat-
lan (Győr, Sarló köz 2.) eladási árának
módosítására.
21. Javaslat a Gyermekeinkért Lépés-
ről Lépésre Közhasznú Alapítvány tá-
mogatására.
22. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő
Szolgálat létszámának fejlesztésére.
23. Javaslat gyermekotthoni felada-
tok ellátására Ellátási Szerződés kere-
tében.
24. Javaslat a Bercsényi Miklós Közle-
kedési Középiskola, Szakiskola és
Sport iskolai Módszertani Központ el-
nevezésének és egyes közoktatási in-
tézmények alapító okiratainak módo-
sítására.

25. Javaslat Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának fenntartásában
működő alap- és középfokú nevelési-
oktatási intézmények 2012/2013. ne-
velési évben/tanévben induló cso-
port/osztály számaira.
26. Javaslat a közoktatási intézmé-
nyekben a 2012/2013-as tanévre en-
gedélyezett közalkalmazotti álláshe-
lyek számára.
27. Tájékoztató a Győr Kultúrájáért
Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
és gazdálkodásáról 
28. Javaslat a Győri Nemzeti Színház
alapító okiratának módosítására.
29. Javaslat a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ szállítói részére
történő előleg kifizetésének engedé-
lyezésére.
30. Javaslat a Győri Filharmonikus
Zenekar és Bobby McFerrin közös
koncertje rendezési költségeként elő-
leg kifizetéséhez hozzájárulás meg-
adására.

városháza dísztermében 2012. június 29-én (pénteken) 10 órakor ülést tart

Tízmillió forint támogatást nyert a TÁMOP 6.1.2.
program keretében a Gárdonyi-iskola „Ép testben
ép lélek" - Egészségnevelő életmódprogramok a
győri Gárdonyi Géza általános Iskolában című pá-
lyázata. Az intézmény kiemelt céljai között szere-
pel, és küldetésnyilatkozatában is megfogalmazta
a tanulók tehetségének kibontakoztatását épp-
úgy, mint a tanulás minőségi fejlesztését. Azon-
ban nemcsak a szellemet, de a fizikumot is edzeni
kell, mert csak így lehet felkészülni a hétköznapok
kihívásaira, csak így maradhatnak egészségesek
a tanítványok, és közvetve ez a tevékenység bizto-
sítja lelki egészségüket is. A program különös fi-
gyelmet fordított a megelőzésre, hiszen közismert,

Életmód program diákoknak
hogy több egészségkárosodási mutatóban is élen
jár hazánk Európában. „Tervezett programunk
egyik alappillérének ebből a meggondolásból vá-
lasztottuk az egészséges táplálkozást és az ener-
gia egyensúly megtartását, visszaállítását”- hang-
súlyozta Miklósy Zoltán intézményegység-vezető,
aki hozzátette, „iskolánk nevelői közössége úgy
gondolja, hogy a személyiségfejlődés szempont-
jából az egyik legfogékonyabb időszakban, a ser-
dülőkorban kell kialakítani fiataljainkban az egész-
séges életmód igényét azáltal, hogy tudatosítjuk
bennük az egészségük iránti felelősségtudatot.” 

Az iskola táborozásainak mindegyik típusa
alapvetően a mozgáshoz, sportos életmódhoz kö-

tődik. A gyalogos vándortá-
borokkal az ország külön-
böző tájegységeire kirándul-
tak. Tanév végi erdei iskolá-
juk - melyet az ötödik évfo-
lyamos diákok részére szer-
veztek - mottója 2012 -ben
a projekthez igazodva az
egészséges életmódra ne-
velés volt. 

Évek óta rendeznek sítá-
borokat, nyári sporttáboro-
kat és napközis táborokat is,
melyek szintén programjuk
részét képezték. A sokszínű
programok segítségével a
diákok modellt kaptak a sza-
badidő kulturált eltöltésé-
hez, kialakult bennük az
egészséges életmód iránti
igény. A szabad levegőn
végzett mozgás növelte fizi-
kai állóképességüket. (x)
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TÖRTÉNELEM FELFEDEZŐK

szerző: hegedűs péter
fotó: illusztráció

Nincs még egy olyan ember a tör-
ténelemben, akinek egy ország és
egy földrész is köszönheti a nevét.
Az 500 évvel ezelőtt elhunyt firen-
zei csillagászt és felfedezőt, Ame-
rigo Vespuccit azonban mind
feddhetetlen jelleme, mind párat-
lan tudása méltán jogosítja fel
erre a megtiszteltetésre. 

Beűzetés a paradicsomba
Amerigo 1451. március 9-én látta

meg a napvilágot a firenzei selyemke-
reskedő, Nastagio Vespucci közjegyző
negyedik gyermekeként. Már az isko-
lában kitűnt páratlan tudásszomjával.
A filozófia, földrajztudomány, matema-
tika tárgyak elsajátításán túl szívesen
másolt térképeket, és rengeteg időt
töltött a csillagok tanulmányozásával.
Ekkor olvasta először a XIII. századi
nagy utazó, Marco Polo visszaemléke-
zéseit, amelyek megmozgatták a fan-
táziáját. Ugyanakkor behatóan tanul-
mányozta az idős Toscanellinek a vilá-
got szó szerint felforgató térképét, ami-

nek alapján Kolumbusz később útra
kelt az Atlanti-óceánon, hogy nyugati
irányból érje el a mesés Indiát. 

Az iskolapadtól egyenes út vezetett
a hivatalig. Amerigo kitűnő kapcsolatai
révén pénzügyi szakértőként a várost
irányító Medici család szolgálatába
szegődött. Csaknem negyvenéves volt
már, amikor élete nagy lehetőségeként
1490-ben kereskedelmi ügyvivőként
Kasztíliába küldték ahhoz a kereskedő-
házhoz, ahol Kolumbusz is alkalmazást
nyert. Ez a véletlen Vespucci egész to-

Egy kontinens névadója
vábbi sorsát meghatározta. Cégének
ugyanis az egyik fő profilja az Újvilágba
tartó expedíciók logisztikájának meg-
szervezése volt. 

Kolumbusz 1492-es útja óriási lehe-
tőségeket teremtett a felfedezők, ke-
reskedők és hódítók számára, hogy
megkeressék a földi paradicsomot. A
spanyol király ugyanis felhatalmazta
minden arra érdemes alattvalóját,
hogy nyugat felé felfedező és kereske-
delmi utakat indítson. Vespucci – akit
lázba hozott a lehetőség – ekkor dön-
tött úgy, hogy szerencsét próbál. A csil-
lagász-kereskedő saját szakállára ön-
álló expedíciót szervezett a még min-
dig Indiának vélt föld feltérképezésére
és kincseinek kiaknázására. 

Kagylók, kígyók, kannibálok
1497 tavaszán négy hajóval hagyta

el Cádiz kikötőjét. Valahol a mai
Guyana közelében értek partot, ahol
barátságos, ámbár félénk fogadtatás-
ban volt részük a bennszülöttek részé-
ről. Vespucci – mint minden útját köve-
tően – részletes levélben tájékoztatta
kenyéradó gazdáját az expedíción ta-
pasztaltakról. Legszívesebben a benn-
szülöttek kinézetéről, viselkedéséről,
valamint az ott élő állat- és növényvilág
változatosságáról tudósított. A papa-
gájok és kolibrik páratlan színvilága tel-
jesen lenyűgözte őt. A part mellett élő
őslakosok az aztékok fejlett civilizáció-
jától távol mindenfajta szemérem nél-
kül, többnyire teljesen mezítelenül köz-
lekedtek. Vespucci enyhén pirosnak és
szőrtelennek írta le a bőrük színét,
„mint az oroszláné”, a nők hosszú,
ébenfekete haját ugyanakkor roppant
vonzónak tartotta. A felfedezők őszinte
bánatára alig-alig hordtak arany éksze-

reket, inkább kü-
lönböző gyön-
gyökkel, kagylók-
kal díszítették ma-
gukat és fából ké-
szített kunyhóikat.
A veszélyes állatok
miatt azonban
nem a földön,

hanem függőágyban aludtak. Étlapju-
kon a különböző bogyók és gyümöl-
csök mellett csak kevés hús szerepelt,
abból is főként az európaiak számára
undorító kígyók, leguánok. 

Ennél is borzasztóbbnak tűnt Ves-
pucci számára az általánosan elterjedt
kannibalizmus. Mint kiderült, nem
szükségből, sokkal inkább a tradíciók
miatt ettek emberhúst. Tulajdonkép-
pen az egymással rivalizáló törzsek kö-
zötti háborúkban szerzett férfi és női
foglyok sorsa volt ez. Hitük szerint

ugyanis a megevett ellenség ereje át-
száll beléjük. Ugyanakkor a felfedezőt
megdöbbentette, hogy a „vad népek”
között nem szokás a gyermekek fizikai
bántalmazása, még ha rossz fát is tesz-
nek a tűzre. Érdekes szokásként írja le,
hogy a haldoklókat kevés élelemmel el-
látva kiviszik az őserdőbe, hogy ott hal-
janak meg. Ha a beteg képes magától
visszatérni a faluba, tovább élhet.

Drogtanya
Vespucci mintegy másfél évvel az

elindulása után, a rabszolgapiacon el-
adásra szánt „vademberekkel” a fedél-
zeten érkezett haza, ám nem sokáig ült
a babérjain. Egy évvel később csatlako-
zott a veterán katonához, Alonso de
Hojedához, hogy feltérképezzék a part-
vidéktől távoli, ismeretlen tájakat, mint
például a széles Amazonas folyó deltá-
ját. Ezen az úton történt, hogy amikor
egy csendes kis öbölben hajóztak, Ves-
pucci hirtelen felkiáltott: „Hiszen ez
egy kis Velence!” Innen kapta a mai
nevét Venezuela. Ráadásul ekkor talál-
koztak először kokacserjét rágcsáló
bennszülöttekkel is, bár nem is sejtet-
ték, hogy a későbbi századokban mi-
lyen nagy szerepe lesz ennek a növény-
nek a világtörténelemben. Az útról ha-
zatérve ezúttal azonban egy kellemet-

lenebb „ajándékot” is magával hozott:
a maláriát. 

Vespucci nagy hírnevet vívott ki ma-
gának az addigi útjaival, így nem
csoda, hogy a portugál király, I. Mánuel
is meghívta őt az udvarába, és három
hajót is a rendelkezésére bocsátott.
Ezen a tengeri viharokkal terhes, 1501-
es expedíción vált világossá a számára,
hogy a föld, amit újból és újból felkeres-
nek, nem lehet India, bár ezt Kolum-
busz a haláláig tagadta. A firenzei
tudós utoljára 1503. május 10-én in-
dult útnak, szintén portugál szolgálat-
ban, ám ezúttal a flotta idő előtt fel-

bomlott, ugyanis a parancsnok hajója
egyszerűen eltűnt. 

Névháború
A már idősödő Vespucci többé

nem szállt ugyan tengerre, de egy isko-
lában hajónavigációt oktatott, és szor-
galmasan javítgatta az újabb és újabb
felfedezések után a világtérképet. A
gyermektelen tudóst 61 éves korában
érte a halál, amiben valószínűleg a visz-
sza-visszatérő maláriafertőzés is közre-
játszhatott. 

Ám még a halála sem tett pontot
arra a dilemmára, vajon kit illet az
újonnan felfedezett kontinens elneve-
zése. A vita igazából csak akkor kez-
dődött. Kolumbusz hívei a mai napig
lopással vádolják Amerigót, pedig a
nagy tudós sosem követelte magának
ezt a dicsőséget. Csupán Kolumbusz-
szal ellentétben rájött, hogy nemcsak
kis szigeteken, hanem egy össze-
függő kontinensen vetették meg a lá-
bukat, amit ő a leveleiben Mundus
Novusként (Újvilág) emlegetett. 1507-
ben egy Martin Waldseemüller nevű
domonkos rendi szerzetes egy köny-
vet írt, amelyben minden, abban a
korban ismert szárazföldet felsorolt, a
nevük eredetével, felfedezőivel, a hoz-
zájuk tartozó gazdaságföldrajzi és tör-

ténelmi ismeretekkel együtt. Ebben a
következőt írja: „Immár a föld három
nagy részét (Európát, Afrikát, Ázsiát)
teljes részletességgel felfedezték, és
a negyediket is megtalálta Amerigo
Vespucci. Minthogy mind Európa,
mind Ázsia asszonyszemélyről nyerte
el nevét, nem látom okát, miért ne ne-
vezhetnénk jogosan Amerigét, azaz
Amerigo földjét vagy Americát felfe-
dezőjéről, e rendkívüli képességű fér-
fiúról.” Akárhogy is történt, Amerigo
Vespucci emléke valószínűleg örökké
élni fog az emberek, különösen az
amerikaiak tudatában. 

Amerigo Vespucci emléke
örökké élni fog 
az amerikaiak tudatában
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos Hegedűs Péter: Vaskakas is talál szemet című köny-
vét nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: A levél nyug-
tatót az iskolaorvos küldi. Nyertes: Wilhelm Ernőné (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Termékváltás

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

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Egyeztetésre, közös gondolko-
dásra és közös cselekvésre invi-
tálta az érintett szervezeteket a
GYŐR-SZOL Zrt. a városban
egyre nagyobb gondot okozó
zugszemét, a közterülteken meg-
szaporodó garázdaságok ügyé-
ben. A szolgáltatónak sikerült egy
asztalhoz ültetni önkormányzati
képviselőket, a polgármesteri hi-
vatal munkatársait, a közterület-
felügyelet, a rendőrség, a zöldha-
tóság, a polgárőrség, az erdőgaz-
daság képviselőit.

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt.
elnök-vezérigazgatója elmondta:
kiépült egy korszerű hulladékgaz-
dálkodási rendszer a térségben,
melynek hatékonyságát jelentő-
sen rontja, hogy egyesek minden
szabályt és emberi normát fel-
rúgva az utcán, a lakóövezetek-
ben, zöldterületeken illegálisan
helyezik el a hulladékot a háztar-
tási szeméttől az építési törmelé-
kig. Ennek eltakarítását a szolgál-
tató elvégzi, ám ez évente mint -

kép és szöveg: nagy csaba

Csóti Sándor közel harminc éve termeszt paprikát
és retket, terményeit 1999 óta árulja őstermelőként
a győri piacon. A péri gazdálkodó egyben igazi ke-
reskedő, aki az év nagy részét a vásártéren tölti.
Fontos a jó minőség, hiszen sokan éppen emiatt
jönnek ki a piacra. Az áruk tekintetében figyelni kell
a szezonalitásra. Csóti Sándor standján például
szerdán volt kapható először karfiol, az abból elké-

kép és szöveg: pannon-víz

Egy hete, pénteken hajnali öt órakor erős zi-
vatar érte el Győr térségét, a csapadék in-
tenzitása több helyen tartósan meghaladta
az óránkénti 20-25 millimétert. A Pannon-Víz
diszpécserszolgálata az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat riasztását megkapva azon-
nal elrendelte a záporkiömlők kinyitását. Öt
és hat óra között a város több mélyebben
fekvő útszakaszán feltorlódott a csapadék-
víz, de a vízelvezető rendszer teljes kapaci-
tással működött, a helyzetet rövid idő alatt
sikerült normalizálni.

Két mélyen fekvő belvárosi ingatlannál a visszacsa-
pószelep megakadályozta a helyiségek elöntését, de
a keletkező új szennyvíz nem tudott kifolyni, és ez
gondot okozott. Ahol a csapadékvízzel kevert szenny-
víz az úttestre jutott, a Pannon-Víz szakemberei elvé-
gezték az úttisztítást és a fertőtlenítést. A tavaly au-
gusztusi beavatkozás után jól működött a Gyepszél
utcai csapadékvíz-elvezető rendszer. Az út mély sza-
kaszán csak rövid ideig torlódott fel a csapadékvíz. 

A Nagysándor József utcában szintén a visszaduz-
zadt szennyvíz okozott gondot. A zápor több helyen
leverte a fák terméseit, melyek eltömték a víznyelő-
ket. Arra kérjük az ingatlanok kezelőit, lehetőség sze-
rint tartsák szabadon a víznyelőket, hogy azok mű-
ködni tudjanak.

A legtöbb helyen már befejeződött a zápor utáni ta-
karítás, amikor a diszpécserek arról kaptak hírt, hogy
a csatornából visszafolyó szennyvíz elöntötte az egyik
Munkácsy utcai társasház pincehelyiségét. Művezető
kollégáink azonnal kivizsgálták az elöntés okát és
megállapították, hogy a házi szennyvízhálózat felújí-
tása közben elkövetett szerelési baki a hibás. Az épít-
kezés során a pince alján húzódó belső csatorna egyik
tisztítónyílásának kupakját nem rögzítették megfele-
lően. A hajnali zápor során az utcaszint alatt 2,5 méter
mélységben lévő, nem megfelelően rögzített kupak le-
vágódott, a szabaddá vált nyíláson keresztül folyt visz-
sza a csapadékvízzel kevert szennyvíz.

A meghibásodás megelőzhető lett volna, ha a tisz-
títónyílás kupakját a belső felújítás során megfele-
lően rögzítik. Kérjük, ön is ellenőrizze, vagy ellenőriz-
tesse házi szennyvízhálózatát, különösen a térszint
alatti vezetékeket. Itt egy laza illesztés, vagy nem
megfelelően rögzített fedél, kupak könnyen a baj for-
rása lehet, a helyiség elöntéséhez vezethet. A térszint
alatti helyiségek elöntésének megelőzéséről web -
lapunkon olvashatnak. 

Közösen a zugszemét ellen
egy 50 millió forint pluszkiadást
jelent a társaság számára. A ta-
pasztalatok szerint a probléma
leginkább Újvárost és Szigetet
érinti. Vidos Tibor részönkormány-
zati képviselő, a helyi polgárőrség
vezetője a zugszemét kialakulásá-
nak okait a hulladékszállítási díj
mértékében, az elhanyagolt ingat-
lanok nagy számában, a fémkeres-
kedők jelenlétében, a bejelentés
nélkül itt lakók növekvő létszámá-
ban, valamint a lomtalanítás hiá-
nyában látja. Borsi Róbert önkor-
mányzati képviselő, a közigazga-
tási és közrendvédelmi bizottság
elnöke szerint az okok feltárása
mellett a közös fellépés és a terv-
szerű cselekvés vezethet ered-
ményes problémamegoldásra.
Ennek érdekében vállalta, hogy
szeptember végéig akciótervet
készítenek az ellenőrzés és felde-
rítés eredményességének javítá-
sára, a munkába bevonják a
rendőrség, a közterület-felügye-
let és a polgárőrség munkatár-
sait, valamint felülvizsgálják a
helyi rendeleteket, hogy kiszűrjék
a gyakorlati intézkedéseket aka-

Zápor után 

dályozó szabályzókat. Fekete
Dávid önkormányzati képviselő
nagyszabású hulladékgyűjtési
akció megszervezését ígérte,
amelynek anyagi fedezetet is si-
került biztosítani a környezetvé-
delmi alapból. A városi rendőrka-
pitányság képviseletében jelen
lévő Horváth Zoltán alezredes,
közrendvédelmi osztályvezető
gyakoribb járőrözést, a bejelen-
tésekre történő reagálás gyorsí-
tását helyezte kilátásba.

Sági Géza elnök-vezérigaz-
gató a megbeszélés zárásaként a
GYŐR-SZOL Zrt. vállalásait is-
mertette: a személyes motiváció
erősítése érdekében a társaság
ebben az évben összesen kétmil-
lió forint jutalommal támogatja
azokat, akik a zugszemetelők sike-
res felderítésében közreműköd-
nek. A szolgáltató erősíti a preven-
ciós és kommunikációs tevékeny-
ségét, segíti más szervezetek
eredményeinek bemutatását,
gya koribbá teszi a bérleményel -
len őrzéseket és vizsgálja a lomta-
lanítás új formában történő alkal-
mazásának lehetőségét.

Mindig friss zöldségekkel érkezik
szített ízletes leves sokak kedvence. A kereskedő
jó szívvel kínálja saját termesztésű kígyó- és ková-
szolni való uborkáját, hazai édes és erős paprikáját
és a friss paradicsomot, amelynek valóban paradi-
csomillata van. De kapható még újburgonya, sár-
garépa, zsenge hagyma és illatozó kapor is. 

Jó hírek érkeztek a városréti piacról is: júliustól
minden harmadik szombaton kapcsolódnak az or-
szágos kirakodóvásár rendezvényeihez, ami várha-
tóan bővülő kínálatot jelent majd.

Heti fogyasztói kosár:
Őszibarack: 220–590 Ft/kg, málna: 800–1000 Ft/kg, zöldbab:
500 Ft/kg, újburgonya: 160–200 Ft/kg, spárgatök: 160–200 Ft/kg,
zöldpaprika: 350–400 Ft/kg, zöldborsó: 500 Ft/kg, ribizli (piros):
500 Ft/kg, ribizli (fekete): 1000 Ft/kg, tepertő: 2.000 Ft/kg, tojás:
35–40 Ft/db, méz: 1400–1800 Ft/kg
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

ÜZLET 

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

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

INGATLAN

Keszthelyen, a vízparttól
10 percre 40 m2-es apartman
eladó, teljes felszereléssel. 06-
96/319-468.

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

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

G yő r - Rév f a l u b a n ,
2006-ban épült társasházban 55
m2-es, I. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes, gázfűtéses téglalakás eladó.
Ár: 14,9 M Ft. 20/499-7736. 

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.  

L o m t a l a n í t á s t
vállalok, ingyen kitaka-
rítom pincéjét, udvarát. Fe-
leslegessé vált holmiját el-
szállítom. Tel.: 70/500-
1291 

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást
ponyvás teherautóval válla-
lok. 30/529-7589.

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, képes-
lapokat, pénzeket, pénzgyűjtemé-
nyeket, plaketteket, kitüntetése-
ket, könyveket, egyéb régiséget
vásárolok gyűjteményembe.  Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.  

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

Tankönyvek eladók! A győri Apá -
czai-kar szociálpedagógia szakán
használt tankönyvek kedvező
áron. A könyvek nagyon jó állapot-
ban vannak. Listát e-mailben ké-
résre küldök. Érd.: 06-30/403-
3079.                            

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
30/422-6164.

ÁLLÁS

Saját autóval rendelkező üzlet-
kötő-ételfutárt keresünk Győr és
környékéről. 06-30/738-0698.

Érettségizett, telefonos ügyfél-
kapcsolati munkatársat felve-
szünk. Rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, fury-
liza@gmail.com. 

EGYÉB 

DAR.500–as 5.1 házimozirend-
szer eladó. Irányár: 25.000 Ft. 06-
20/456-0577

Június 24-én a győr-kertvárosi lő-
téren Szent László király-napi em-
léklőversenyt tartunk. A helyszí-
nen tehetségkutatás és tagtobor-
zás lesz sportlövést kedvelők ré-
szére, 10 órától.

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

Ablaktisztítást, takarítást, sző-
nyeg- és kárpittisztítást vállalok
intézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kár-
pit- és szőnyegtisztító gépek köl-
csönözhetők. Érdeklődni: Fazekas
Mihály, +36-20/9833-577.

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást
igény szerint rakodókkal, teljes
körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. Tel.: 20/944-
6667. 

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

50 cm3-es, garanciával,
szervizkönyvvel.   

Tel.: 70/942-8039

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

Győrszentiván-Kertvárosban kert
lakható házzal, sürgősen eladó.
Irányár: 4,5 M Ft. 20/489-2269

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étke-
zős, 36 m2-es, hőszigetelt, mű-
anyag ablakos, redőnyös, egyedi
mérős panellakás eladó. Ár: 6,7
M Ft. 06-20/3468-994.

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

Albérleteket keresek újonnan Győr -
be költöző, megbízható ügy feleim
részére! Érd.: 06-70/977-7838.

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

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított, 53
m2-es, 2 szobás lakás sürgősen
eladó. Ára: 8 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.

Győrszentiván-Kertvárosban, Au-
ditól 5 km-re, téliesített, 23 m2-es
nyaraló eladó. Irányár: 3.200.000
Ft. Érd.: 30/585-9607

LAKÁSCSERE

Révfalui, 1 szobás, 36 m2-es,
összkomfortos, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses,

nyug díjasházban lévő lakást cse-
rélne adyvárosi, marcalvárosi
vagy gyárvárosi, 45–55 m2-es, 2
szobás, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Lift
nélküli épületben maximum 2.
emeletig (hird. szám: 114). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420

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

SZOLGÁLTATÁS

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

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2
m x 2,9 m), kitűnő álla pot -
ban, saját villanyórával, Győr-Szi-
getben eladó! Érdeklődni: 06-
30/9370-230. 

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!
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Olimpiai melleklet’

Letette az eskut a magyar csapat
..

’

Letette az olimpiai esküt a londoni já-
tékokon szereplő magyar csapat. A
Művészetek Palotájában rendezett
pénteki ünnepi eseményen a fogada-
lomtétel szövegét Kásás Tamás vízilab-
dázó, Jakabos Zsuzsanna úszó és a
paralimpikonok nevében Dani Gyön-
gyi kerekes székes vívó mondta el.

A sportágakat Tóth Krisztina aszta-
liteniszező, Farkas Györgyi atléta, Ung-
vári Miklós cselgáncsozó, Káté Gyula
ökölvívó, Marosi Ádám öttusázó, Sidi
Péter sportlövő, Nagy Péter súlyemelő,
Czékus Eszter, Kiss Szofi szinkron -
úszók, Detre Diána szörfös, Berki Krisz-
tián tornász, Cseh László úszó, Szász
Emese vívó, valamint Pálos Péter para-
asztaliteniszező és Papp Gábor látás-
sérült cselgáncsozó képviselte a szín-
padon az esküt mondók mellett.

Az eseményen megjelent többek
között Kövér László, az Országgyűlés
elnöke, Schmitt Pál, a MOB tisztelet-

beli elnöke, Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere, Czene Attila,
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak sportpolitikáért felelős államtit-
kára és Jonathan Knott, Nagy-Britan-
nia magyarországi nagykövete.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke köszöntőjében ki -
emelte: mindenki, aki kivívta az indu-
lási jogot az olimpiára és a paralim -
piára, már bizonyította sportolói nagy-
ságát. Utalt rá, hogy az olimpikonokra
felnéznek, szeretet és bizalom árad fe-
léjük, és kívánja, hogy a tiszta játék, a
fair play szellemében küzdjenek majd
Londonban. Borkai kiemelte: minden
olyan nyári olimpián, ahol a magyarok
indultak, mindig sikerült aranyérmet
szerezniük, és biztos benne, hogy a
Londonban kiosztásra váró 302
aranyból jut majd a magyaroknak.

Kövér László hangsúlyozta: köszö-
net illeti mindazokat, akik segítségé-

vel kialakult az olimpiai csapat, amely
hazáját képviseli majd a londoni játé-
kokon. Kitért rá: egy olyan eszmény
köti össze az olimpikonokat, amely
révén 116 éve minden ország elküldi
bajnokait oda, ahol fellobban az olim-
piai láng. Végezetül sok sikert és sze-
rencsét kívánt az olimpikonoknak.

A sportolók nevében Marosi Ádám
öttusázó jelezte: társai képviseletében
kijelentheti, hogy készen állnak az olim-
piára, és megmutatják majd a világnak,
milyen a magyar virtus. Köszönetet
mondott azoknak, akik segítették a fel-
készítésüket, továbbá a szurkolóknak
és a szüleiknek is.

A korábbi játékok magyar és kül-
földi emlékezetes pillanatait is feleleve-
nítő ünnepségen – amelyen Miklósa
Erika énekesnő is fellépett – Kásás
Tamás felkötötte a magyar olimpiai
zászlóra az Orbán Viktor miniszterel-
nök adományozta emlékszalagot.

Cseh Laszlo
bizakodo

– Harmadszor vettem részt ilyen ün-
nepségen, de az olimpiai eskü leté-
tele mindig nagy élmény – mondta a
Győr Plusznak a négyszeres olimpiai
ezüstérmes úszó, Cseh László. – Picit
ilyenkor izgul is az ember, hiszen ez az
utolsó jelentős esemény a játékok
előtt, és már nagyon kevés idő van
hátra a londoni utazásig. Nagyon örül-
tem, hogy itt lehettem, élveztem az
ünnepséget, bizakodva nézek az olim-
pia elé. A hátralévő egy hónapban
még edzeni kell, továbbá lesz még
egy nemzetközi verseny is, amin sze-
retnék elindulni. Úgy érzem, jó úton
halad a felkészülés, lassan már csak
a formába hozáson lesz a hangsúly. A
sikeres hazai Európa-bajnokságon
látszott, hogy jól megy az úszás és
megfelelő az edzésmunka, ezt kell
folytatnom, de közben ki kell javíta-
nom a hibákat, amiket menet közben
észrevettünk.  

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) arany és ezüst emlékér-
mék, míg a Magyar Posta Zrt. bélyegek kibocsátásával
tiszteleg a július 27-én kezdődő XXX. nyári játékok előtt.
A relikviákat bemutató hétfői sajtótájékoztatón Borkai
Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke megkö-
szönte a két cég felajánlását, amely – mint mondta – már
hagyomány, hiszen a két vállalat az utóbbi időszakban
minden olimpia előtt ilyen formában állította a sportot és
az ötkarikás játékokat a figyelem középpontjába.

Tizenot kilometernyi jokivansag
Szurkolói üzeneteket vett át Bor-
kai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) elnöke a Coop
Hungary Zrt. és a K&H Bank
képviselőitől a pénteki olimpiai
csapatgyűlésen a Művészetek
Palotájában. A Coop a londoni
olimpiá ra szóló üzeneteket – ösz-
szesen 15 km hosszú szalagot –,
míg a K&H Bank egy hatalmas
magyar zászlót nyújtott át a
MOB első emberének. A szalag-
ból kisebb darabokat minden
olimpikon kapott. Bejelentették
azt is, hogy a Coop továbbra is
kiemelt, aranyfokozatú támoga-
tója marad a magyar olimpiai
csapatnak. 

Belyegek es ermek

Fotók: MTI/Kollányi Péter

’
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PORTRÉ SPORT

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az előző félévben végzett szak-
mai munkával indokolta dr.
Drucskó Zoltán, a Rába ETO ügy -
vezető elnöke, hogy a győri fut-
salcsapat szerződést hosszabbí-
tott spanyol vezetőedzőjével,
Marcos Angulóval. A kontraktus
egy plusz egy évre szól, a szak-
embertől azt várják, hogy halad-
jon tovább a megkezdett úton.

Érdekes tendencia volt felfedezhető
az elmúlt fél évben, amikor több
magyar klub élére is spa-
nyol vezetőedzőt ne-
veztek ki. Ambros
Martin a Győri
Audi ETO KC
szakmai munká-
jáért felel július-
tól, Antonio Car-
los Ortega pedig
az MKB Veszp-
rém csapatát irá-
nyítja a jövőben.
Az első fecske
Marcos Angulo
volt, aki tavasszal
ült le a Rába ETO
futsalcsapatának kis-
padjára. Irányításával
a zöld-fehérek
r e n d k í v ü l

Hosszabbítást ért a szakmai munka
meggyőző teljesítménnyel nyerték
meg a bajnokságot, így nem meglepő,
hogy a klub szerződést hosszabbított
a szakemberrel.  

– Örülök, hogy a Rába ETO-nál dol-
gozhatok, ami egyedül elszomorít, az
a Magyar Kupa döntőjében elszenve-
dett vereség. Még nem vagyok itt túl
régóta, a kupadöntő előtt több játéko-
sunk is távol volt válogatottbeli kötele-
zettségei miatt, ezért nem volt sok
időnk a felkészülésre. Így a velük vég-
zett munka igazán csak a bajnoki sze-
zon végén tudott megmutatkozni. Na-
gyon vá rom már, hogy folytathassam

a munkát, ez zel is se-
gítve a magyar

futsal fejlődé-
sét. A célom

továbbra is
a klub
s z a k  m a i
fejlődése,
e h h e z
ugyanaz-
zal a lel-

kesedéssel kell nekivágnunk az új sze-
zonnak, mint ahogy tettük azt az előző
félévben. Szeretném mindhárom
címet kiharcolni, bajnokságot, Ma-
gyar Kupát és Szuperkupát
nyerni. Nemzetközi szinten is
szeretnék bizonyítani, bízom
benne, hogy a csapat tovább-
jut az UEFA Futsal Cup elitkö-
rébe, és remélem, hogy a cso-
portkör szervezésével is nagy-
szerű munkát fogunk végezni –
fogalmazott a szakember, aki a
jövő évi csapatról is beszélt.

– Szeretném a megkezdett munkát
ezzel a csapattal folytatni, de lesznek
változások is a keret további erősítése
érdekében. A klub jelenleg is azon dol-
gozik, hogy megfelelő játékosokat
szerződtessen, remélem, hamarosan
sor kerülhet a bemutatásukra. Elsőd-
leges célunk nemzetközi szinten az
elit körbe kerülés, de ha  bejutottunk,
ott sem fogjuk feladni a küzdelmeket
– tette hozzá Marcos Angulo, akinek
szívügye az utánpótlás-nevelés. A ve-
zetőedző korábban éveken át dolgo-
zott ezen a területen, így Győrött is
odafigyel a fiatal tehetségekre. – Azt
gondolom, hogy a gyerekekkel való

munka nagyon fontos. Spanyolor-
szágban erre külön klubok vannak,
ahol kifejezetten az utánpótláscsapa-
tokkal dolgoznak. Magyarországon is

fontos lenne az U21-es korosztályban
csapatokat indítani és több pénzt fek-
tetni külföldi játékosokba, akik emel-
hetnék a bajnokság színvonalát –
tette hozzá a spanyol edző, aki fél év
alatt megszerette hazánkat, és azon
belül Győrt is. 

– Jól érzem magam Magyarorszá-
gon, a feleségem és én is gyorsan al-
kalmazkodtunk. Különösen tetszik
Budapest, ahol sikerült pár napot el-
töltenünk, gyönyörű város. Nagyon jól
érzem magam Győrben, nyugodt és
biztonságos, szeretek itt élni, főleg ta-
vasszal és nyáron csodálatosan szép.
A feleségemmel gyakran sétálunk a
főutcán, vagy vacsorázunk a Széche-
nyi téren. Mindketten nagyon meg-
szerettük a várost.

A múlt héten folytatott tárgyalások eredménye-
képpen Marcos Angulo vezetőedző után Hugo
Martins, művésznevén Ramada is visszatér a
következő bajnoki szezonra. A klub és a játékos
közötti megállapodás alapján a portugál légiós
egy évig még biztosan a Rába ETO csapatát
erősíti. – Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült
megegyeznünk az ETO-val, és visszatérhetek
Győrbe. Nagyon jól kijövök a csapattársaim-
mal, szeretem a várost, szeretek itt élni.

Természetesen célom, hogy megnyerjünk
mindent, amit lehet. Látom, hogy a klub folya-
matosan azon dolgozik, hogy megerősítse a
csapatot, és ez nagyon fontos. Különösen örü-
lök neki, hogy részt vehetek majd az UEFA Fut-
sal Cup küzdelmeiben, nagyon jó lenne váro-
sunkban, hazai pályán megnyerni a csoport-
kört. Az elmúlt félévem talán az eddigi egyik
legjobb volt pályafutásom során, de bízom
benne, hogy a következő szezonban még jobb
teljesítménnyel tudom győzelmekhez segíteni
a csapatomat. 

Ramada is
hosszabbított

Szeretném 
mindhárom címet 

kiharcolni
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Nagy volt a nyüzsgés hétvégén a
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub
Háza táján. Pénteken a serdülő fiú né-
gyes és a serdülő női kétpár a csehor-
szági Racicében szerepelt az Olimpiai
Reménységek Tornáján. Mindkét egy-
ség kiváló teljesítményt nyújtott és
ezüstéremmel térhetett haza. A né-
gyes tagjai: Légrádi Levente, Pőcze
Bence, Sönfeld Álmos, Bajcsi Bertold,
kormányos: Bajcsi Rajmund. A női
kétpárt Pál Johanna és Papp Evelin al-
kotta. Szombaton és vasárnap a 11.
Mihálkovics Tivadar Emlékversenyt
rendezték meg Győrött. Mivel a győri
evezős klub idén ünnepli fennállásá-
nak 135. évfordulóját, összesen 14
egyesület nevezett a versenyre. 

A GYVSEK eredményei
Aranyérmesek. Férfi serdülő né-

gyes: Légrádi Levente, Pőcze Bence,
Sönfeld Álmos, Bajcsi Bertold, kormá-
nyos: Bajcsi Rajmund. Női serdülő egy-
pár: Papp Evelin. Női ifjúsági négyes:
Mészáros Alida, Fias Adrienn, Bedők
Eszter, Szabó Kitti. Női serdülő kettes:
Simon Orsolya, Kocsis Dóra. Férfi ifjú-
sági négyes: Rippert András, Bakaity
Attila, Krenák Mihály, Bedők Gergely.
Férfi serdülő négypár: Légrádi Levente,

Hazai és nemzetközi sikerek
Ocsenász Gergely, Szabó Bence, Baj-
csi Bertold, kormányos Horváth Patrik.
Leány mini 13 éves: Németh Mercé-
desz. Leány mini 13 éves, B-futam:
Bedők Ágnes. Női ifjúsági kétpár:
Papp Evelin, Pál Johanna. Férfi ifi egy-
pár: Bedők Gergely. Leány mini egypár
12 éves: Sönfeld Zsuzsanna. Férfi fel-
nőtt kettes: Bakaity Attila, Rippert And-
rás. Női serdülő kétpár: Papp Evelin,
Pál Johanna. Fiú mini 11 éves: Dávid-
házy Zsolt. Fiú mini 11 éves, B-futam:
Bajcsi Rajmund. Férfi ifi négypár: Rip-
pert András, Bakaity Attila, Krenák Mi-
hály, Bedők Gergely. Férfi ifi kettes: Ba-
kaity Attila, Rippert András. Női ser-
dülő négypár: Papp Evelin, Pál Jo-
hanna, Simon Orsolya, Kocsis Dóra,
kormányos Rippert Ágnes. 

Ezüstérmesek. Női felnőtt két-
pár: Nagy Bernadett, Horváth Katalin.
Fiú tanuló egypár: Antali Bálint. Fiú
mini 12 éves: Horváth Patrik. Fiú mini
12 éves, B-futam: Bajcsi Rajmund.
Fiú mini 12 éves, C-futam: Dávidházy
Zsolt. Női serdülő négyes: Szücs Vik-
tória, Kiss Réka, Domonkos Zita,
Szabó Ágnes, kormányos: Rippert
Ágnes. Női felnőtt négyes: Nagy Ber-
nadett, Mészáros Alida, Fias Adrienn,
Horváth Katalin. Férfi serdülő kétpár:

Ocsenász Gergő, Szabó Bence. Férfi
serdülő kettes: Bajcsi Bertold, Pőcze
Bence. Férfi felnőtt négyes: Révész
Péter, Révész Zoltán, Gál-Tóth Cson-
gor, Szigeti Roland. Leány mini 13
éves, B-futam: Rippert Ágnes. Férfi
felnőtt nyolcas: Rippert András, Baka-
ity Attila, Krenák Mihály, Bedők Ger-
gely, Vuchetich Gábor, Szigeti Roland,
Lacsik Péter, Bagó Bálint, kormányos:
Kiss Bence. Női tanuló négypár: Lend-
vai Adél, Rippert Ágnes, Bedők
Ágnes, Németh Mercédesz, kormá-
nyos: Hartl Zsófia.

Bronzérmesek. Férfi felnőtt
négypár: Kaszás Kornél, Ispánki
Tamás, Révész Zoltán, Gál-Tóth Cson-
gor. Női tanuló egypár: Németh Mer-
cédesz. Női ifjúsági kettes: Mészáros
Alida, Fias Adrienn. Férfi serdülő ket-
tes: Sönfeld Álmos, Légrádi Levente.
Férfi felnőtt négyes: Lacsik Péter,
Bagó Bálint, Lovass Márk, Porubszky
Norbert. Fiú tanuló négyes: Dózsa
Zsombor, Körmendy Boldizsár, Ko-
vács Balázs, Daradics Dávid, kormá-
nyos: Gláser Ferenc. Férfi felnőtt nyol-
cas: Révész Péter, Révész Zoltán, Lo-
vass Márk, Porubszki Norbert, Kaszás
Kornél, Gál-Tóth Csongor, Ispánki
Tamás, Pápai Tivadar. 

Lejátszotta első felkészülés mér-
kőzését a Győri ETO FC, Pintér
Attila együttese Nagymegyeren
lépett pályára a helyi csapat ellen.
A zöld-fehérek 6–0-ra győztek,
Strestik és Dudás kétszer is ered-
ményes volt, rajtuk kívül Dinjar és
Koltai talált még a kapuba. A csa-
pat pénteken 18.30 órától az
ausztriai Deutschkreuzban ját-
szik az SV Mattersburg ellen. 

A játékoskeretben viszonylag
kevés mozgás történt az elmúlt
egy hétben, mindössze az vált
biztossá, hogy Kiss Máté, Molnár
Tibor, Varga Tamás és Windecker
József Siófokon tölti a következő
szezont. Nacsa Péter és Simon
András valószínűleg Pápán sze-
repel majd kölcsönjátékosként. 

Megkezdték a felkészülést az
NB II-ben szereplő gyirmótiak is,
akik új néven – Gyirmót FC Győr
– vágnak neki a következő szezon-
nak. A kék-sárgák leigazolták
Erős Gábort (Doxa Drama),
Gévay Zsoltot (PMFC), Oross
Mártont (Haladás) és Regedei
Csabát (PMFC), visszatért to-
vábbá a Tatabányán kölcsönben
védő kapus, Boros Tamás. 

Lesznek ugyanakkor távozók
is, Somodi Bencét a Videoton
visszarendelte, Czanik Károllyal
pedig nem hosszabbít szerző-
dést a klub. Molnár Balázzsal
még tárgyalnak az esetleges foly-
tatásról, megfelelő ajánlat esetén
pedig új csapatra lelhet Berde Ist-
ván, Domanyik Szilárd, Fitos
László és Makrai László is.  

Negyvenéves jubileumot ünnepeltek a Győri Elektro-
mos Vasas Sportkörben: az 1971–72-ben NB III-as
bajnokságot nyert labdarúgócsapatot köszöntötték a
jeles évfordulón.  A remek hangulatú összejövetelen Al-
bert Zoltán sportköri elnök köszöntötte a megjelente-
ket. A megjelent csapattagok – Bokor László, Germán
Ferenc, Hiba István, Klell Tibor, Kovács Rudolf, Merczel
Mihály, Nádasdi Tibor, Sulyok István, Szalai Miklós, Ta-
kács Ferenc, Takács Tibor, Váczi Károly és Varga László
– vidám, feledhetetlen emlékeket is felfrissítettek. 

Az Arrabona Rally Club szombaton
rendezi meg az Alexovics Szlalom
Kupa 2. fordulóját az ETO Park par-
kolójában. A klub által rendezett
versenyeknek az utánpótlás-neve-
lés is célja, így  lehetőséget kapnak
a juniorok is. A verseny a Dunántúli
Szlalom Kupa futama is, így még
több nevezőre és még látványo-
sabb versenyre van kilátás. A szer-
vezők továbbra is várják az amatő-
röket, akik elég bátrak ahhoz, hogy
kipróbálják magukat. Ha valaki nem
rendelkezik autóval, de szeretné
nem csak nézőként megtapasztalni
a szlalomversenyzést, a klub lehető-
séget biztosít autóbérlésre is. 

Hatot rúgott
az ETO FC

Szlalom Kupa
másodszor
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Kick-box. A győri Unicentrál Bulls csapatából hat versenyző vett részt a szö-
vetség Muaythai szakágának bajnoki döntőjén. Grónai Sándor, Horváth László,
Véber Edina, Kovács Ervin és Mednyánszky Ádám arany-, míg Pardavi Dávid
ezüstérmes lett. A bajnokok a válogatott tagjaként részt vehetnek a szentpéter-
vári világbajnokságon. Felkészítő edzők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

A magyar küldöttség összesen négy
arany-, két ezüst- és három bronzér-
met szerzett a zágrábi kajak-kenu Eu-
rópa-bajnokságon. A rekordlétszám-
mal induló Győri Graboplast VSE ver-
senyzői is fantasztikusan szerepeltek,
a Takács Kincső, Lakatos Zsanett ke-
nupáros (C-2 500 m, képünkön) és
Csay Renáta (K-1 5000 m) nyakába is
aranyérem került. A női kajaknégyes
tagjaként Fazekas Krisztina (K-4 500
m) bronzérmes lett, az élete első fel-
nőtt világversenyén szereplő, ifjúsági
olimpiai bajnok kajakos, Farkasdi Ra-
móna pedig negyedik lett 1000 m-en.
A férfi kajaknégyes Kammerer Zoltán-

Európa-bajnok győriek
nal ötödik helyen ért célba, ennek el-
lenére Storcz Botond szövetségi kapi-
tány bejelentette, hogy a Tóth Dávid,
Kammerer Zoltán, Kulifai Tamás, Pau-
man Dániel összeállítású kajaknégyes
indulását javasolja a londoni olimpián.
Ezzel eldőlt, hogy Fazekas Krisztina
mellett még egy győri sportoló is ott
lehet az ötkarikás játékokon. 

A Lantos Ádám, Nagy Péter kenu-
páros hatodik lett 200 méteren, Nagy
Péter ezenkívül még egy hatodik he-
lyet szerzett a KSI-s Sáfrán Mátyással
1000 méteren. Takács Kincső 
(C-1 200 m) hatodik helye teszi tel-
jessé a győri eredménysort. 
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szerző: kránitz bernadett

Örvendetes módon egyre több em-
bertársunk ismeri fel, hogy mozgás-
szegény életmódját szükséges kiegé-
szíteni fitnesztermi edzésekkel. Ma
már ez egyáltalán nemcsak ráérés
vagy hiúság kérdése. Ugyanakkor ne
felejtsük el, hogy bár egy jól felszerelt
stúdióban a gépek kifejezetten ergo-

nomikusak, de ha nem megfelelően
használjuk őket, akár árthatunk is ma-
gunknak. Mindennapi munkám
során gyakran tapasztalom, hogy né-
mely gyakorlatot bizony sok évvel ez-
előtti – ma már tudjuk, hogy helytelen
– beidegződés szerint végzik. Klasszi-
kus példája talán a hátgépen történő
széles lehúzás, amit profi sportolók
kivételével teljesen szükségtelen tar-
kóhoz húzni, sokkal kisebb a sérülés-
veszély, ha előre, a szegycsonthoz
érintjük a rúd középső részét. Gyakor-
latilag ugyanaz a hatása, viszont meg-
kíméljük nyaki gerincoszlopunkat, va-
lamint a vállunkat. 

Hasizomgyakorlatnál gyakori a ha-
nyattfekvésben nyújtott lábleenge-
dés és -felemelés néha a vízszintes
alá is. Ez valóban erősíti az egyenes
hasizmot, ugyanakkor borzasztó ter-
het ró főként a hát alsó szakaszának
porckorongjaira. Erős, kidolgozott
hasizomra enélkül is szert tehetünk
és az ágyéki gerincszakaszunkat is
megkíméljük. 

Következő a szabad súllyal történő
guggolás. Általában indokolatlan féle-
lem övezi, pedig kevés jobb dolgot te-
hetünk a lábunkkal, sőt, az egész tes-
tünkkel. Ha a térdünkben nincs olyan
elváltozás, ami orvosi beavatkozást
igényel, akkor a gyakorlat helyes vég-
rehajtásának szabályait betartva pró-
báljuk meg bátran, eleinte egy edző
vagy gyakorlott társ vigyázó szemei
által kísérve. A négyfejű combfeszítő
izom megerősítésével stabilizálhatjuk
és jelentősen csökkenthetjük a térd -
ízületeinkre ható erőket, ami az ízület
várható problémamentes élettarta-
mát növeli. Jellemző hiba még, hogy
sokan hajlamosak nagyvonalúan ke-
zelni a bemelegítés, levezetés vagy a
megfelelő nyújtás kérdését. A kardio-
gépek tökéletesen megfelelnek beme-
legíteni vagy éppen levezetni, izmo-
sabb fiatalemberek is használhatják.
Nem veszítenek izomtömeget, nyúj-
tásra pedig van speciális gépünk,
edzés végén feltétlen érdemes hasz-
nálni. Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Erősítsünk helyesen!

A Patent Győri LK világ-
bajnok sportlövőjét, Sike
Józsefet, valamint a világ-
bajnoki ezüst- és bronzér-
mes Boros Lászlót kö-
szöntötte Szakács Imre, a
megyei közgyűlés elnöke,
Kocsis Róbert, a megyei
sportlövő szövetség el-
nöke és Laczik Zsolt, a
szövetség főtitkára. 
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KALAUZ ÁLLATKERT, HOROSZKÓP, HIRDETÉS

Kalauz

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

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

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön
17 órakor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

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

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

KOS
A héten megoldhatják magánéletü-
ket. Fontos, hogy kommunikáljanak szerel-
mükkel, így áthidalnak olyan konfliktuso-
kat, amiknek semmi értelmük sincs. Vi-
gyázzanak pénzükre, kezeljék okosan ki -
adásaikat. 

BIKA
Törődjenek többet szeretteikkel,
szükség van a segítségükre. Párjuk is több
időt szeretne önökkel tölteni, beszéljék át
a problémás kérdéseket. Utazzanak el, ter-
vezzenek közös programokat, hallgassa-
nak kicsit párjukra.

IKREK
Felhalmozták feszültségeiket, és ez
testi tünetekhez is vezethet. Ideje pihen-
niük, keressenek olyan sportot, mozgásfor-
mát, amin levezethetik idegességüket.
Szükségük van a regenerálódásra, a vidám-
ságra. 

RÁK
Most nagyon szerencsések, min-
den kívánságuk szerint alakul. Tegyék
félre az aggódást és csak egyszerűen te-
gyék a dolgukat. Párjukkal szép perceket
élhetnek át nap mint nap, ne sokat agyalja-
nak, inkább lazítsanak. 

OROSZLÁN
Munkájuk fordulóponthoz érke-
zett, nagyon figyeljenek minden dönté-
sükre. Párjukkal beszéljenek meg mindent,
ne a hibát keressék egymásban. Inkább ter-
vezzenek közösen, tegyék félre félelmeiket. 

SZŰZ
Végre minden úgy alakul, ahogy azt
szeretnék. Munkájukban elsimultak a
problémák, tervezzenek, nyugodjanak
meg. Élvezzék családjuk társaságát, lazítsa-
nak. Barátaik is hiányolják most önöket. 

MÉRLEG
Törődjenek többet családjukkal. Ül-
jenek le közösen, vegyék sorra a problémá-
kat, keressenek megoldást rá. Ha feltörnek
rég eltemetett félelmeik, ne hagyják el-
uralkodni azokat, kérjenek segítséget. 

SKORPIÓ
Vigyázzanak lelkükre, az idegesség
rossz tanácsadó most. Ne hozzák rossz
helyzetbe magukat, különben munkájuk
bánja. Legyenek precízek, pontosak felada-
taikban. Koncentráljanak jobban az örö-
met adó dolgokra.

NYILAS
Szerencséjük továbbra is tart. Ez
mind munkájukra, mind magánéletükre
igaz. Most ideje többet törődni párjukkal
is, tervezzenek közös programokat. Ettől
felszabadultabbak lesznek, ami inspirálja
önöket.

BAK
Munkájuk felfelé ível. Koncentrálja-
nak erre, ne szalasszák el a jó lehetősége-
ket. Párjukkal több a konfliktus, mint kel-
lene, ne legyenek annyira kritikusak. A
hétvégét töltsék vidám programokkal, ez
közelebb hozza önöket egymáshoz.

VÍZÖNTŐ
Nagyon figyeljenek a becsapásokra,
ne higgyenek el mindent, sok irigy van
önök körül. Inkább hallgassanak megérzé-
seikre, így ki tudják szűrni a hazugságokat.
Ha tudnak, töltődjenek fel pihenéssel.

HALAK
A Halak szülöttekre ráfér a pihenés,
lazítás, sok nehézségen vannak most túl.
Ha tudnak, utazzanak el, menjenek sza-
badságra. Figyeljenek gyomrukra, emészté-
sükre, nem árt kicsit diétázniuk. Legyenek
többet családjukkal. 

Horoszkóp Segítünk kiválasztani 
az önnek legideálisabb

klímaberendezést, légtisztí-
tót lakásába, irodájába!

A SINCLAIR és a japán DAIKIN
cég teljes termékskáláját

kínáljuk önnek kedvezô áron.
Valamennyi készülék 3 év teljes körû 
garanciával. Rövid szállítási határidô.

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

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

kép és szöveg: xantus-állatkert 

Gyerekektől hangos a Xantus János Állatkert, a táborozó csoportok a szünidő
teljes hosszában, hetente váltják egymást. A fiatalok a nap nagyobb részét az
állatok körül töltik, takarítanak, etetnek, játszanak és tanulnak. A programok
között egy kirándulás mellett ismeretterjesztő előadások, játékos vetélkedők
és kézműves foglalkozások szerepelnek. Az első számú kedvencek a tapírok,
akik nagyon szeretik, ha a hasukat vakargatják. A gyerekek a gyűrűsfarkú makik
birodalmában is szívesen időznek, bár kevésbé ügyesek, mint a kis majmok. 

Állatkerti táborlakók 

Nyerjen GYŐR-SZOL-ajándékot! 
A GYŐR-SZOL Zrt. ajándékcsomagját nyer-
heti meg, aki helyesen válaszol három kér-
désünkre, melyhez segítséget ad lapunk
Közszolgák rovata.
1. Melyik szabad strandot üzemelteti a

GYŐR-SZOL?
2. A közelmúltban tartott Győri Vásáron

hányadik alkalommal vett részt a
GYŐR-SZOL?

3. Milyen színű kukába kell a lehullott fa-
levelet rakni?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk július 4-ig.


