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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

7. oldal Olyan egységes, könnyen elérhető, ügyfélbarát szolgáltatás ki-
alakítására törekedtünk, ami a fogyasztók számára is érzékelhető minő-
ségi változást hoz a korábbi ügyintézéshez képest. Még korántsem va-
gyunk ennek az útnak a végén, de már sok pozitív változásról számolha-
tunk be – mondta a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálatokért felelős osz-
tályvezetője lapunk kérdésére.

13. oldal A győri önkormányzat pünkösdkor 
állította fel a magyarság összetartozását is jelké-
pező székelyföldi Nyerges-tetőn azt a kopjafát,
amellyel a város az 1849-es szabadságharcban
elesett hősök emléke előtt tiszteleg. Képes beszá-
molónk a csíksomlyói búcsúról.

3. oldal A napokban adták be
az  NFÜ-nek az Újváros rehabili-
tációját elősegítő, 1,4 milliárd fo-
rint összköltségvetésű európai
uniós pályázat második forduló-
jához szükséges terveket.

4. oldal Több helyi nevelésű já-
tékossal lehetne újra aranycsapa-
tot építeni – vallja Magyar Lajos,
a 30 éve bajnokságot nyert Rába
ETO csapatkapitánya Miért sze-
retem Győrt? rovatunkban.

Példának lenni
Írásunk a 3. oldalon

14–15. oldal Álmunkban bölcsebbek va-
gyunk – derül ki női mellékletünkből, amely-
ben interjút olvashatnak a Thaiföldről nemré-
gen hazatért Fejős Éva írónővel is.
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millió forint értékben fejlesztett győri erőművében az
Alteo Energiaszolgáltató Nyrt.: a három új, egyenként
egy megawattos Caterpillar gázmotor révén emelke-
dik a létesítmény villamosenergia-termelő kapaci-
tása, ezzel az erőmű értékes szereplővé válik a villa-
mosenergia-piacon.

500 200 darab, az önkormányzat által biztosított fürdőbér-
letet adott át Borkai Zsolt polgármester az érintett
nyugdíjasegyesületeknek, kluboknak a napokban.
A bérletek napi kétszeri belépésre jogosítanak,
350 nappal számolva ez bérletenként 700 belépés.

NAPRÓL NAPRA

Május 25.

Május 26.

Május 20.

Május 28.

Május 29.

Május 30.

Május 31.

Tésztahíd. A győri Hild József Épí-
tőipari Szakközépiskola tanulói Má-
kostészta nevű hídjukkal pályáztak a
RECCS 2012 tésztahíd-építő világ-
bajnokságra. A rangos megmérette-
tést immár másodszor rendezte
meg az Óbudai Egyetem.

Hazatérés. Nemzetközi hadviselési
gyakorlatról tért haza a MH 12. Arra-
bona Légvédelmi Rakétaezred. Az ál-
lomány a győrszentiváni vasútállo-
máson rakodta le az ezred haditech-
nikai eszközeit, majd két menetosz-
lopban tértek vissza a laktanyába.

Mackókiállítás. Az országban el-
sőként a Győr Plazában látható a rá-
kóczifalvi Macimúzeum olimpiai
sportágakat bemutató kiállítása. A
medvék több olimpikonhoz is eljut-
nak, majd dedikálva térnek vissza
Győrbe. 

Megemlékezés. A Magyar Hősök
Emlékünnepe alkalmából a Szent Jó-
zsef-templomban tartott ünnepi
megemlékezést Győr-Újváros Tele-
pülésrészi Önkormányzata. A szent-
misét Zsebedics József plébános az
elhunyt háborús hősök emlékére
ajánlotta fel.

Tűz. Kigyulladt a Szent Anna Otthon
földszintjén egy helyiség, ahol papí-
rokat, tisztítószereket tároltak. A tűz-
oltóknak gyorsan sikerült megfékez-
niük a lángokat. A tűzben senki nem
sérült meg. 

Szemetelők. Egyre több a köztéri
szemetelő, idén az első negyedév-
ben már 10. alkalommal értek tetten
szabálysértőket, ezekben az esetek-
ben helyszíni bírságot szabott ki a
közterület-felügyelet. 

Fórum. Lakossági fórumot tartottak
Győrben a Kossuth Lajos Általános
Iskola Márvány Utcai Tagiskolájában.
Az érdeklődők a Szarvas út 26–30.
szám alatti Hajléktalanokat Ellátó Krí-
zisközpont kialakításával kapcsolat-
ban kaptak felvilágosítást, illetve
mondhatták el véleményüket.

Szent László
Érem
Dr. Koppány Attila, a
győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem egye-
temi tanára, egykori
rektorhelyettese, Kul-
csár Béla igazságügyi
szakértő, és Rupnik
Károly színművész ve-
heti át a győri közgyű-
lés rangos elismerését,
a Szent László Érem
díjat június 27-én. A
díjak adományozásá-
ról a legutolsó, május
25-i közgyűlésen dön-
töttek a képviselők.

Kettős 
gyilkosság
Előzetesben marad a
győri kettős gyilkosság
gyanúsítottja – határo-
zott a Győri Városi Bí-
róság, mert változatla-
nul fennáll a tanúk be-
folyásolásának, bizo-
nyítási eszközök meg-
semmisítésének, elrej-
tésének veszélye. A
gyanúsított április 22-
én, vita után sörétes
fegyverével sebzett ha-
lálra két embert egy
Bercsényi ligeti ven-
déglátóhely előtt.

Tematikus
hónapok
Tematikus hónapok-
kal kínál mélyebb, de
szórakoztató betekin-
tést a műszaki tudo-
mányok egyes terüle-
teibe a győri Mobilis. A
tudományos játszótér
júniusban a múzeu-
mok éjszakáján kínál
meglepetéseket az ér-
deklődőknek, de a
nyár folyamán az
olimpia sem marad-
hat ki a repertoárból.

Gazdaságos, elektro-
mos autót vásárolt a
győri „Jószív” Temetke-
zési Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. Dr. La-
docsy Géza, a cég
ügyvezető igazgatója
hangsúlyozta, gazda-
sági és kegyeleti okai
voltak a beruházásnak.
A mintegy 4,5 millió fo-
rintból vásárolt jármű
halk, így a szertartás
közbeni búcsúzózenét
nem nyomja el, valamint
nem bocsát ki kipufogó-
gázt, így nem zavarja az
elhunytat kísérő hozzá-
tartozókat. Ladocsy
Géza szerint az autó
könnyebben felveszi a

gyászolók tempóját is,
azoknak nem kell a
jármű mögött sietni.
Az ügyvezető elmondta,
az autó megvásárlása
hatással lesz a temetési
költségekre, akár 50
százalékkal olcsóbb is
lehet majd annak a díja,
hogy az elhunytat a rava-
talozótól a sírhelyig szál-
lítsák. Az új elektromos
autó – ami az országban
egyedülálló, magyar fej-
lesztés, csak a Buda-
pesti Temetkezési Inté-
zetnél, valamint Debre-
cenben van hasonló – a
szabadhegyi és a nádor-
városi köztemetőkben
tesz szolgálatot. 

Olcsóbb lehet 
a temetkezés díja

Figyelemfelkeltő szóró-
lapokat osztogat jövő
hét közepéig a Fidelitas
győri szervezete a fiata-
loknak, hogy tájékoztas-
sák őket a dohányzással
kapcsolatos törvénymó-
dosításról, amely az is-
kolák közvetlen közelé-
ben is tiltja a cigarettá-
zást. Radnóti Ákos, a
győri szervezet elnöke
emlékeztetett arra, rég -
óta kampányolnak a do-
hányzás visszaszorításá-
ért és a nem dohányzók
védelméért. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy lejárt

Kampány 
a dohányzás ellen

a türelmi idő, aki a tör-
vényt nem tartja be, azt
megbüntetik. Magán-
személyek esetében 50
ezer forintig, intézmé-
nyeknél 2,5 millió forin-
tig terjedő bírság is ki-
szabható. A győri Fideli-
tas elnöke hangsúlyozta,
az egészség az első, sze-
retnék elérni, hogy a fia-
talok ezt belássák. A
kampányt a Honvéd li-
geti buszmegállóknál
kezdték, a középiskolák
közelsége miatt ugyanis
ott sok fiatalhoz jutott el
az üzenetük.
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Nagy terhet vállal magára, aki
pedagógusnak áll. És ezt most
nem feltétlenül a gyermekein-
ket tanító és nevelő „szubtár-
sadalom” bizonytalan egzisz-
tenciális helyzetére, mélyre-
pülésben lévő erkölcsi megbe-
csülésére értem – bár egy
másik alkalommal azon is
megérné mélyebben elgondol-
kodnunk, hogy a rendszervál-
tás óta miért nem sikerült
rendezni az ország jövőjének
zálogát jelentő oktatás helyze-
tét –, hanem arra a felelős-
ségre, amit a katedrára való ki-
állás jelent: példaképnek
lenni. Merthogy szüleink és
nagyszüleink után személyi-
ségfejlődésünket, világnéze-
tünket azok az emberek hatá-
rozzák meg leginkább, akik
akkor sem tudják elkerülni,
hogy személyes példájukkal
befolyásolják a gyermekeket,
ha szigorúan csak a tan-
anyagra szorítkoznak. De
nem is kell csak a száraz kép-
letekre vagy éppen a tan-
könyvi fogalmakra szűkíteni
tanár és diák viszonyát. Emlé-
keinkben igazán azok az egyé-
niségek maradtak meg, akik
többet adtak magukból, akik
engedtek belelátni a körülöt-
tünk zajló eseményekkel kap-
csolatos gondolataikba, és
nem takarták el arcukat
akkor sem, ha valami érzéke-
nyen érintette őket. 
A jó pedagógus nemcsak ok-
tatja és neveli, hanem eseten-
ként felneveli a rá bízott gye-
rekeket. Mert van, amikor a
szülő nem figyel eléggé. 
Június első hétvégéjén ezt a
törődést is megköszönjük az
óvó néniknek, tanároknak
úgy, ahogy ezt címlapfotón-
kon Raska Veronika tanító
néni második osztályos kisdi-
ákjai is teszik a Móra Ferenc
Általános Iskolában. Mert
amíg a pedagógus életpálya-
modell, illetve az új közokta-
tási törvény nem hozza meg
az anyagi elismertséget, az eg-
zisztenciális biztonságot
ennek az – épp ezért – elnőie -
sedett hivatásnak, addig csak
a megbecsülés tud erőt adni a
pedagógusnak, hogy a pályá-
ján maradjon. Ehhez pedig
nem kell pénz, elég csak
annyi: „köszönöm!”  
Wurmbrandt András

Pályán maradni

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

A napokban adták be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek
(NFÜ) az Újváros rehabilitáció-
ját elősegítő, 1,4 milliárd forint
összköltségvetésű európai
uniós pályázat második fordu-
lójához szükséges dokumentu-
mokat, terveket. Pozitív döntés
esetén az ősz folyamán aláír-
hatják a támogatási szerződést. 

Mint ismert, tavaly ősszel minősítette
kiemelt város-rehabilitációs projektnek
a kormány Győr-Újváros fejlesztését,
annak folyományaként, hogy az önkor-
mányzat az év márciusában pályázatot
nyújtott be az NFÜ-höz uniós forrásra.
Az akkori, első körös pozitív döntést
most a második forduló követi: a pályá-
zati anyagot, az egyes elképzeléseket
részletesen tartalmazó végleges akció -
területi tervet – mely az önkormányzat,
a GYŐR-SZOL Zrt. és a társadalmi
partnerek munkatársainak együttmű-
ködéséből született – a napokban nyúj-
tották be az ügynökségnek. Most tehát
ismét a döntéshozóknál pattog a labda.
Borkai Zsolt polgármester lapunknak
ezzel kapcsolatban elmondta, remé-
nyei szerint az elkövetkező hónapok-
ban pozitív döntés születik, és az ősz fo-
lyamán aláírhatják a támogatási szer-
ződést. Az 1,1 milliárd forintos uniós
forráshoz a város 275 millió forint ön-
részt biztosít, így közel 1,4 milliárd fo-
rint kerülhet a településrész önkor-
mányzati képviselője szerint korábban
évtizedekig elhanyagolt körzetbe. Fe-
kete Dávid az ezzel kapcsolatos előter-
jesztést tárgyaló közgyűlésen úgy fo-
galmazott, Újvárost sokáig mostoha-
gyerekként kezelték, néhány év alatt
nem lehet helyrehozni 50-60 év hibáit,
de lépésről lépésre haladva szép ered-
ményeket lehet felmutatni.

Szép eredmény pedig Borkai Zsolt
szerint már van is, a Jedlik hídhoz kap-
csolódó útfejlesztések ugyanis nagy-
mértékben érintették Újvárost is,

amely az átalakított közúti hálózat
révén bekapcsolódott a város vérke-
ringésébe. A polgármester úgy vélte,
ennek köszönhetően ma már sokkal
többen járnak arra, mint korábban.
Hozzátette, a városvezetés nemcsak
most, már az előző ciklusban is ki -
emelt figyelmet fordított erre a telepü-
lésrészre, ezért önerőből igyekezett
fejleszteni azt. Az ezt alátámasztó pél-
dákat Fekete Dávid hozta: részönkor-
mányzatot alakítottak ki
egy felújított épületben,
majd egy másik műem-
léki épületbe az Egyesített
Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény szociális
központja költözött be. De
életre hívták a polgárőrsé-
get is, amit a közbiztonság erősítésé-
nek és a zugszemetelés visszaszorítá-
sának célja is indokolt. 

Ebbe a folyamatba jól beleillik a
mostani projekt, amely többről szól,
mint hajdan patinás épületek rekonst-
rukciójáról, hiszen a terület társada-
lompolitikai problémáit legalább any-
nyira fontos kezelnünk – mutatott rá
Borkai Zsolt. A városvezető hozzátette,
sok hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzetű család él ebben a kör-
zetben, ezért nagyon lényeges, hogy
a projektnek vannak olyan elemei is,
amelyek túlmutatnak a lakhatási gon-
dok megoldásán, és egészségügyi,
szociális vonalon is igyekeznek alter-
natívát nyújtani. Nagyon lényeges,
hogy az egészségügyi szűrővizsgála-
tokkal, az ifjúságvédelmi és bűnmeg -
előzési intézkedésekkel, a családse-
gítő szolgáltatások javításával – ezek
mind részei a programnak – az itt
lakók életminőségét szeretnénk javí-
tani – mutatott rá a polgármester. 

Fekete Dávid ehhez kapcsolódóan
bemutatta a projekt gerincét adó,
mint egy egymilliárd forint értékű épü-
letfelújításokat is. A Kossuth Lajos ut-
cában hat műemléki védelem alatt álló
ház, a páratlan oldalon a 15-ös, 19-es
és a 21-es, a páros oldalon a 22/B, a
26-os és a 28-as számú házak újulnak

meg. Ezek mindegyike nagyon érté-
kes, de rendkívül rossz állapotban lévő
épület, amelyekben a fejlesztés után
összesen negyven modern szociális
bérlakást alakítanak ki. Emellett öt üz-
lethelyiséget és egy rendőrségi irodát
is megnyitnak – mutatott rá a város-
rész önkormányzati képviselője. Hoz-
zátette, ezen túlmenően a Kossuth
Lajos Általános Iskolának a homlok-
zata fog megújulni teljes egészében,

csakúgy, mint a Szent József katolikus
plébániatemplomnak, amelynek a te-
tőszerkezetét is kicserélik. Ide kapcso-
lódik a Bercsényi liget egyes és hár-
mas teknőjének a felújítása is, ott egy
pihenőparkot alakítanak ki padokkal,
virágosítással, fásítással, létrehoznak
egy KRESZ-parkot és egy játszóteret
a gyerekeknek, valamint zöldház, nyil-
vános illemhely és szelektív hulladék-
gyűjtő sziget is helyet kap. A Bercsényi
ligetre mintegy 115 millió forintot köl-
tenek. Fekete Dávid megjegyezte,
igyekeznek a projekthez kapcsolódó
pályázatokat is találni, így – a pályázat
sikeressége esetén – a Bercsényi liget
kettes teknőjében egy műfüves labda-
rúgópályát alakítanak ki az MLSZ által
nyújtott pályázati forrásból. 

Borkai Zsolt arra a kérdésre, hogy
10–15 év múlva hogyan képzeli el Új-
várost, azt felelte: „Azt mindenki látja,
hogy sem önkormányzati pénzből,
sem EU-s forrásból nem lehet Újvá-
rost belátható időn belül teljes mér-
tékben helyreállítani, ezért ehhez min-
denképpen a magántőke bevonására
van szükség. Arra számítunk, hogy ez
a projekt egyfajta ösztönző lépés a
magántőke felé, hiszen Újváros egy
olyan jó helyzetben fekvő városrésze
Győrnek, amit nem szabad ilyen mél-
tatlan állapotban hagyni.”

Ősszel aláírhatják a
támogatási szerződést

Újabb lépés Újváros 
rehabilitációja felé
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Jeles esemény jubileumán nem illik eltérni a tárgytól, úgy
terveztem, az ETO 1982-es bajnoki győzelmének kerek
évfordulóján csak az Aranycsapatról, a győri foci aranyko-
ráról kérdezem Magyar Lajost. Aztán megjött a kapitány
és azzal kezdte, előző nap Szákszenden járt, az ETO-öreg-
fiúk pályaavató meccset játszottak a helybeliekkel. Öröm
volt elvégezni a kezdőrúgást, látni, hogy a Nagyigmánd
melletti kis faluban nemcsak szeretik a focit, hanem áldoz-
nak is rá, gyönyörű, vadonatúj pályát építettek.

A pincér szódát hozott, mi meg Szákszend dicséretével
végezve könnyedén belezökkentünk a tervezett kerékvá-
gásba, hiszen az 1982-es bajnokok közül Szíjjártó László ját-
szott, Mile Sándor meg a kezdőrúgásban segédkezett az
öregfiúk meccsén. Az Aranycsapat összeállítását máig ka-
pásból sorolják az igazi győri focidrukkerek. Tizenegy név, mi-
közben a nyolcvanas évek elején, a Verebes-korszak öt sze-
zonjának tétmérkőzésein hatvanhárom játékos lépett pályára
zöld-fehér mezben.  Azt mondja Magyar Lajos, hogy a Ko-
vács, Csonka, Hlagyvik, Mile, Magyar, Hannich, Póczik, Bur-
csa, Szabó, Szentes és Hajszán összeállítású tizenegyen
csak kényszerből, sérülés vagy eltiltás miatt változtatott Ve-
rebes mester. A Mágus jött és csapatot épített. Az új szellem,
az új szemlélet, a győzelmek kovácsolták közösséggé a játé-
kosokat. A barátság, az összetartás, a klubhoz, szurkolókhoz
való hűség akkoriban is ritkaságnak számított, öröm volt a
fiúk csapatkapitányának lenni. 

Magyar Lajos Abdán nőtt fel, a helyi csapatban foci-
zott, majd egy mezőgépes szezont követően, 1968-ban,
tizennyolc évesen lett az ETO játékosa. Mindössze
három hónapot kellett várnia, hogy szerepet kapjon Szu-
sza Ferenc első csapatában. Utolérhetetlen csúcstartó,
1985-ig 376 alkalommal lépett pályára, a kezdetekről
ma is meleg hangon beszél. Azt mondja, abdai srácként
álmában sem gondolt rá, hogy egyszer majd a nagyvá-
ros első osztályú csapatában játszhat. Az 1968-as ETO-
ban felejthetetlen sportemberek segítették, Orbán,
Izsáki, Győrfi, Keglovich, Stolcz. 

Ha már egyszer elindultunk 1982-ből visszafelé, érde-
mes megemlékezni arról, hogy az 1901 óta számon tar-
tott magyar bajnokságot vidéki csapatok elvétve nyerték
meg. Az 1944–45-ös szezonban a Nagyvárad, 1963-ban
a Győri Vasas ETO tudta megtörni a fővárosiak, az FTC,
az MTK, az Újpest hegemóniáját. Aztán megint Budapest
következett, egészen az 1981–82-es bajnokságig, a győri
Verebes-korszak kezdetéig. A Rába ETO egymást követő
években kétszer lett bajnok, kétszer ezüstérmes, egyszer
harmadik helyezett.

Jövőre is lesz mit ünnepelni, de egyelőre maradjunk az
idei évfordulós eseményeknél, hiszen a klubvezetés és a
szurkolói klub kitett magáért. Volt ünnepi vacsora, meg-
emlékezés beszédekkel, az ETO–Pécs mérkőzés előtt a
stadion közönsége is láthatta, köszönthette az Aranycsa-
patot. Azt mondja Magyar Lajos, hogy a Verebes-idősza-
kot egyébként, a hétköznapokon is szívesen elevenítik fel
a győriek. Nem tud úgy megfordulni baráti társaságban,
hogy ne essen szó a régi idők szép focijáról, a sztárként
tisztelt játékosokról, a telt házas stadionról. Aki a nyolcva-
nas években átélte, nosztalgiával gondol vissza a győri 
focilázra.   

A kapitány 1985-ben elbúcsúzott, majd levezetésként
eltöltött tizenhárom évet kisebb osztrák klubok játékos-
edzőjeként. Hirm és Felsőpulya focibarátai is azt becsül-
ték benne, amit a hazaiak, a teljesítményét és a hűségét.
Magyar Lajos régi vágású sportember. Elégedett, szereti
az emlékeit, kijár az ETO meccseire, s úgy gondolja, több
helyi kötődésű, helyi nevelésű játékossal lehetne itt újra
aranycsapatot, jövőt meg szurkolótábort építeni. 

Magyar Lajos: Sokak szép
emléke a győri fociláz

Nyugdíj

Több helyi nevelésű 
játékossal lehetne újra
aranycsapatot építeni 

A titok

„Azt a borozót, ahol
most ülünk, a törzs-
vendégek Magyar bo-
rozónak hívják, Ma-
gyar József pincér ba-
rátommal tizennyolc
évig tudtuk fizetni az
egyre magasabb bér-
leti díjat. A csőd után
eltöltöttem néhány
évet a kismegyeri CBA-
ban, aztán elmehet-
tem nyugdíjba. Nyú-
lon kertészkedek, ETO-
meccsekre járok, az
öregfiúkkal turnézok
falvakban. Ahova hív-
nak, szívesen me-
gyünk. A foci már nem
az én korosztályom-
nak való, de kísérőként
örömmel képviselem
az Aranycsapatot.”  

„Igazi sztárok voltunk,
nem csak Győrben, az
egész országban. Ahol
megjelentünk, a csa-
patról kérdeztek, leg-
gyakrabban azt, hogy
mi a titkunk. Azt szok-
tam válaszolni: tu-
dunk focizni.” 



lyozta, hogy akikhez eljutottak a
segítők, mindenkinél kedélyál-
lapot-javulás történt.

A projektben mentorok támo-
gatták a segítők munkáját: ket-
ten a SZE-ről, Kóbor Krisztina és
Azizi Zouheirné, ketten pedig
EESZI részéről: Vas Imréné és Ja-
kabfyné Sági Gabriella.

Az önkéntesek közül Hor-
váth Glória, a Szociális Munka
Tanszék másodéves hallgatója
kifejtette, egyre nagyobb a sza-
kadék a generációk között.

„Próbálunk toleránsak lenni,
de tele van a világ rossz sztereo -
típiákkal, több ilyen program
kellene, ahol megismerhetjük
egymást” – fűzte hozzá.

Az egyik nyugdíjas, akit láto-
gattak a segítők, elmondta, meg-
kedvelte az önkénteseket. Szebik
Sándorné elmesélte, mindenben
segítettek neki, még a számító-
gép kezelésében is. „Nagyon jól -
esett, hogy jól érzik magukat

nálam, örülök, hogy gondolnak
az idősebbekre is.”

A projekt sikerén felbuz-
dulva a résztvevő intézmények
szeretnék folytatni ezt a fajta se-
gítő tevékenységet, és nem-
csak az egyetem közelében. 

Dr. Csizmadia Zoltán hang-
súlyozta, a programot a kísér-
leti fázis után szeretnék  kibőví-
teni a város egészére és gyakor-
lati kurzus formájában beépí-
teni az oktatásba.
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„Olyan tanulási lehetőség
ez, amely túlmutat a tan-
könyveken. Hasznos a
képzésben és a társada-
lom számára is, össze-
hozza a generációkat” –
mutatott rá Csizmadia Zol-
tán a SIP-program lénye-
gére, amely március 15. és
május 31. között valósult
meg a győri egyetem köz-
vetlen környezetében.

„Segítünk az időseknek projekt”
(SIP) – címmel kísérleti progra-
mot dolgozott ki a Széchenyi
István Egyetem és az Egyesített
Egészségügyi és Szociális In-
tézmény Győr (EESZI) közösen.
Az alapötletet az egyetem rek-
tora, dr. Szekeres Tamás, Kara
Ákos országgyűlési képviselő
és Fekete Dávid önkormányzati
képviselő adták, miszerint
össze kell hozni a generációkat,
hogy ezáltal is segítsenek a vá-
rosrészben élő embereknek.

Dr. Csizmadia Zoltán, a Szo -
ciá lis Munka Tanszék vezetője,
egyetemi docens hangsúlyozta,
olyan innovatív programról be-
szélünk, melyben a felsőoktatási
és a szociális intézmény összefo-
gása által a résztvevők egyszerre
tanulhattak és segíthettek.

A március 15. és május 31.
között lezajló program lényege
az volt, hogy szociális munkás,
egészségügyi és nyugdíjas -
egye temi hallgatók, illetve kö-
zépiskolás diákok csoportokat
alkotva látogattak el idős em-
berek otthonába és segítettek
nekik: takarítottak, bevásárol-
tak, elkísérték őket sétálni és

Generációkat hoznak össze
orvoshoz. Ezenkívül sokat be-
szélgettek az idősekkel, vagy
sakkoztak, kártyáztak, felolvas-
tak nekik.

„Olyan tanulási lehetőség ez,
amely túlmutat a tankönyveken.
Hasznos a képzésben és a társa-
dalom számára is. Az aktív idős-
kor és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai évében
szimbolikus, hogy a különböző
korosztályok hogyan tudnak
összefogni, együttműködni,
hasz nosat tenni a közösség ér-
dekében” – mutatott rá dr. Csiz-
madia Zoltán.

Az EESZI igazgatóhelyettese,
Ráczné Németh Teodóra el-
mondta, évek óta jó kapcsolatot
ápolnak az egyetemmel.

„Nyolcadik éve fut egy generá-
ciós programunk annak érdeké-
ben, hogy a fiatalok és idősek kö-
zelítsenek egymáshoz tevékeny
együttléteken azért, hogy megta-
pasztalják, mire képes a másik
generáció. Régóta
dolgozunk azon is,
hogy a szolgáltatá-
sainkban szerepet
kapjanak önkénte-
sek. Ez a munka-
végzés az időskori
aktivitást is előse-
gíti” – tájékoztatott,
és hozzátette, a program hozzá-
járul ahhoz, hogy az intézményi fi-
lozófiájuk alappillére, az értékte-
remtés, a felhalmozódó tudás, ta-
pasztalat és értékek közvetítése
érvényesüljön.

„Fontosnak tartottuk to-
vábbá, hogy középiskolásokat
is bevonjunk a programba, el-
sősorban olyan kollégistákat,
akik a szüleiktől, nagyszüleiktől
távol élnek, keveset találkoznak
velük” – mondta, és hangsú-

A fiatalok 
közelítenek 

az idősekhez
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Dr. Sík Sándor 2006 óta képviseli
Győrszentivánt a közgyűlésben.
A városrészben él és ott is dol-
gozik, így nap mint nap találko-
zik a felmerülő problémákkal, és
a lehető leghatékonyabban
próbálja orvosolni azokat.

2010-ig Likócs is a felügyelete
alá tartozott. Hogyan emlékszik
vissza arra az időszakra?

Kezdetben sokan úgy gondolták,
hogy szűkebb lakókörnyezetemet
fogom előnyben részesíteni. Sikerült
azonban bebizonyítanom, hogy a két
településrészt lehet egyszerre fejlesz-
teni. Likócson a közösségi házat, Szent -
ivánon a Móricz Zsigmond Általános
Iskolát újítottuk fel. A városrészekben
párhuzamosan folytak a járdaépítések,
játszótér-átépítések. Likócson önálló
részönkormányzati kirendeltséget nyi-
tottunk és Ecker Gyula akkori képvise-
lőtársammal közösen álmodtuk meg a
Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház
négy telephelyét, melynek részévé vált
az azóta is egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő likócsi intézmény is. 

Milyen fejlesztések valósul-
tak meg a két városrészben?

A fejlődés legnagyobb lehetőségét
a lakóutcaprogram jelentette. Koráb-
ban egy-egy kis szakasz felújítása is
eseményszámba ment, a győri köz-
gyűlés döntése értelmében azonban
kiemelten tudtunk foglalkozni a felújí-
tásokkal. Likócson az Esztergető, a
Kövecses és a Szittya utca újult meg
a csapadékvíz elvezetésével együtt.
Ezeken túl számos helyen járdaépíté-
sek jelentették a fejlődést. Szentivá-
non az Egysori út és a Felüljáró utca
két szakaszára, a Lőtér, a Búzavirág, a

Számít a szentivániakra 
a településrész fejlesztésében

Tizenhat választókörzet egyéni mandátumot szerzett képviselője dolgozik a győri
közgyűlésben. Sorozatunk célja, hogy bemutassa a városért tevékenykedő helyi
politikusok munkáját, eredményeiket.

Lehár Ferenc utcákra, a Kishegyi út je-
lentős szakaszára, valamint a Gólyarét
Pengős úttal összekötő részére került
új aszfaltszőnyeg. Külterületen az Al-
pesi, a Fenyő, az Újmajori, a Szedres
és a Határőr utcák kaptak murvás te-
rítést, illetve javítást. Károlyházán
mart aszfalttal került sor útjavításra. A
Pannon-Víz szakemberei tájékozta-
tást adtak a kertvárosi közműfejlesz-
tés lehetőségeiről, amelynek révén
két közkutat is kiépítettünk a Kertvá-
ros két szélén a kerékpárút mellett.
Külön szeretném kiemelni a Déryné
utca felújítását, melyet még Ecker
Gyula képviselőtársam kezdett el és
teljes kiépítésével mára rendezett,
szép főutcával büszkélkedhetünk.

2010-től egyedül képviseli
Győrszentivánt, immár Likócs
nélkül. Mi valósult meg azóta?

A körzetek átszervezésével ma már
kizárólag Győrszentiván területéért dol-
gozhatom. A 2010-es év
nagy esőzései megmutat-
ták településrészünk gyen -
ge pontjait. A meglévő csa-
padékvíz-elvezető rendszer
karbantartása elengedhe-
tetlenné vált, amit azóta el is
végeztünk. Az utak felfagyá-
sok miatti romlása azonnali
beavatkozást igényelt, en nek során egy
új, úgynevezett Remix technológiával
az Árnyas utca, az Egressy utca két sza-
kasza, a Gólyarét utca, a Kör tér újult
meg a Molnár utcáig, és közel 2000
négyzetméteren aszfaltszőnyeget ka-
pott a Homoksori út is. Előbbre léptünk
a kertvárosi közvilágítás terén is. A 10-
es út mellett, a lovagi étterem előtti sza-
kaszon és az Erdősor elejére kerültek ki
az új lámpatestek. Kitűnő megvilágítást
kapott a Törökverő utcai játszótér is. 

Milyen fejlesztések előtt áll
Győrszentiván?

Idén a Mogyorós utca–Homoksori
utca csomópont épül ki a volt pálinka-
főző mellett, valamint a Kishegy térsé-
gében, a buszfordulónál lesznek vízel-
vezetési és aszfaltozási munkák. Jelen-
tős fejlesztés, hogy két csapadékvíz-tá-
rozó tó létesül, egyik a Millenniumi
park alacsony fekvésű vizes részén, a
másik a Kör téren a jelenleg nádas,
vizes területen. A munkálatok a nyár fo-
lyamán be is fejeződnek a Kör téri árok
pangó vizének elvezetésével együtt.
Aszfaltszőnyeget kap az Erdőgép mel-
letti kerékpárút és zúzottkő alapréteg
kerül a Váci Mihály úti parkolóba, a Töl-
gyes, Szedres, Határőr, Erdősor, Vonat
és Kishegy utcákba, valamint a posta
előtti parkolóba. Idén több száz kor-
szerű, nagyobb fényerejű közvilágítási
lámpát szerelünk fel városrészünk szá-
mos területén, többek között a Nagy-
hegyen is, ahol ez már régi lakossági
igény. Forráshiány miatt sajnos az idén

nem tud megvalósulni a régen várt
óvodabővítés, de a gyermekeket óvo-
dai udvarok felszerelésével szeretném
a nyár folyamán megörvendeztetni. 

Célom a részönkormányzat kap-
csolatainak további erősítése az intéz-
ményekkel és a civil szervezetekkel,
valamint Győrszentiván minél széle-
sebb körben történő megismertetése.
Ezúton is köszönöm a lakosság támo-
gatását, segítségét, és kérem, hogy
javaslataikkal, észrevételeikkel tovább -
ra is segítsék Győrszentiván érdeké-
ben végzett munkámat! 

Kotrics Andrea, a Móricz
Zsigmond Általános Iskola
intézményegység-vezetője:
A képviselő úrral egyszerre
kezdtük a munkát 2006-ban.
Ő ekkor lett önkormányzati
képviselő, én intézményve-
zető. Munkánk azóta is össze-
fonódik. Nagyon sokat köszön-
hetünk ötleteinek, tenni aka-
rásának, kitartásának, elköte-
lezettségének. A kezdetektől
lelkes támogatója volt Zöld Is-
kola Programunknak. Rendez-
vényeinket rendszeresen tá-
mogatja megjelenésével, két-
kezi munkájával, anyagi hoz-
zájárulással. Legnagyobb kö-
szönettel azért tartozom,
mert 2008-ban a Móricz-is-
kola felújításával régi álmom
valósult meg. Mára egy omla-
dozó épületből a város egyik
legszebb iskolája lett a miénk.
Az intézmény melletti pályán
is történtek javítások, sőt,
mára a településrész két ját-
szótere is újra igazi játszóhe-
lye lett gyermekeinknek, a
környékbeli kisgyermekes
családoknak és a fiataloknak.
Bízom további eredményes
együttmunkálkodásunkban.

Szerencsés Istvánné, a Győr-
szentiváni Kis Pipa vendéglő
tulajdonosa:
Dr. Sík Sándor, településünk
önkormányzati képviselője, a
részönkormányzat vezetője
azt a lendületet viszi tovább,
mely már az előző időszakban
is megindult. A Déryné utca
teljes rekonstrukciója, a kerék-
párút és a parkolási lehetőség
a közlekedést könnyíti meg. 
A település számos utcája ka-
pott új aszfaltburkolatot és
megkezdődött a csapadékvíz-
elvezetés problémájának meg-
oldása is. A Törökverő úti ját-
szótér körbekerítése és kivilá-
gítása mind a gyermekek,
mind a szülők számára örö-
met jelentett. Az anyagi forrá-
sok lehetőségei szerint foglal-
kozik a külterületek gondjai-
val is, mind az utak, mind a
közvilágítás terén. Jó dolog,
hogy olyan képviselőnk van,
aki itt él velünk, tudja a kerü-
let problémáit, hiányosságait,
ismeri a lakosság igényeit, és
munkája során mindezt szem
előtt tartja. 

A helyiek
szemével

Számos helyen 
járdaépítések 

jelentették a fejlődést
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A négy szolgáltató összeolvadásával
létrejött GYŐR-SZOL Zrt. megalaku-
lásakor Sági Géza elnök-vezérigaz-
gató azt kérte vezető kollégáitól, hogy
az általuk irányított terület munkájá-
nak megszervezésekor a fogyasztók
igényeit messzemenőkig tartsák
szem előtt. Az utasítással egyenér-
tékű kívánság a dolog természetéből
adódóan leginkább a társaság ügyfél-
szolgálati tevékenységét érintette,
melynek átszervezésébe Somogyi
Zsolt osztályvezető vágott bele. A kol-
légáival végzett munka első eredmé-
nyei már láthatóak.

Nem mondom, hogy egyszerű volt
a feladatunk, de megkönnyítette a dol-
gunkat, hogy az első pillanattól tisztá-
ban voltunk a célunkkal – tekint vissza
a kiindulási helyzetre az osztályvezető.
– Olyan egységes, könnyen elérhető,
ügyfélbarát szolgáltatás kialakítására
törekedtünk, ami a fogyasztók szá-
mára is érzékelhető minőségi változást
hoz a korábbi ügyintézéshez képest.
Még korántsem vagyunk ennek az
útnak a végén, de már sok pozitív vál-
tozásról számolhatunk be.

Hogyan értékeli a társaság
ügyfélszolgálati munkáját?

Az elmúlt hónapokban oktatással,
átképzéssel, a tárgyi feltételek megte-
remtésével egységesítettük irodáink
munkáját, a korábban különböző szol-
gáltatóknál dolgozó kollégáinkat felké-
szítettük arra, hogy a társaság bármely
profiljában felmerülő problémát haté-
konyan kezeljenek. Ezzel megteremtet-
tük az egyablakos szolgáltatás rend-
szerét és hatékonyabbá vált az ügyfél-
barát munkánk. Fontosnak tartom ki -
emelni, hogy a közszolgáltató cégek

Ügyfelek – barátok közt
közül egyedül a GYŐR-SZOL az, amely
Győrben nem egyetlen helyen, hanem
négy irodában várja az ügyfeleket. Az
ügyfélszolgálatok ma már nem csupán
pénzbefizető helyek, hanem teljes körű
tájékoztatást nyújtó irodák, és a napi
ügyek tényleges elintéző helyei.

Vannak, akik nem személye-
sen akarnak „ügyintézni”.

Ezt az irányváltozást mi is érzékeltük.
Ezért teljesen átalakítottuk, megerősí-
tettük a telefonos ügyfélszolgálati csa-
patot a munkatársak továbbképzésével,
a munkafolyamatok racionalizálásával.
Most három telefonos ügyintéző napi ki-
lenc órában fogadja, és kezeli hatéko-
nyan a bejövő hívásokat.

Mivel igazolható ez a minő-
ségi javulás?

Remélem, elsősorban az ügyfelek
visszajelzéseivel. De komolyra fordítva
a szót: a változás fontos része volt
annak a statisztikai adatbázisnak a
megteremtése, amely valós képet ad
az ügyfélszolgálati munkáról. Az ada-
tok azt mutatják, hogy a bejövő hívá-

sok 75 százalékát azonnal el tudja in-
tézni egymással ügyfél és ügyintéző,
és csak a maradék 25 százalékban
kell a fogyasztó ügyét a megfelelő
szakmai osztályra továbbítani. Ez na-
gyon jó arány. Azt jelenti, hogy ha-
vonta átlagosan 1300 esetben talál-

nak megoldást a telefonos ügyfélszol-
gálaton. De az adatokból azt is meg
tudjuk mondani, mikor érdemes tele-
fonálni, mikor a legnagyobb a valószí-
nűsége, hogy várakozás nélkül elér-
hető a kollégánk. Ezt a munkát az
elektronikus-internetes ügyintézés te-
rületén is szeretnék folytatni.

A telefon és a számítógép
mellett persze sokan ma is a sze-
mélyes jelenlétben bíznak, így
továbbra is nagy a forgalom a
GYŐR-SZOL városi irodáiban.

A legtöbben a Jókai utcai ügyfélszol-
gálatot keresik fel, naponta átlagosan
250-300-an térnek be hozzánk – ad
képet a forgalomról a szót átvevő
Nagyné Tálos Veronika csoportvezető. –
Eljutottunk oda, hogy a korábbi, specia -

lizált ügyintézéssel szemben ma már a
GYŐR-SZOL bármely tevékenységével
kapcsolatos ügyet bármely irodában el
lehet intézni. Ez alól csak kevés kivétel
van: ilyen a parkolással kapcsolatos fel-
adatok megoldása, amelynek a Jókai
utca a helyszíne. Az Orgona utcában az
átlag napi ügyfélforgalom 100-150 fő.
A folyamatosan fejlődő ETO Parkban ki-
alakított iroda forgalma növekvő ten-
denciát mutat, egyre többen használják
ki, hogy ingyenesen parkolhatnak, és
gyakorlatilag várakozás nélkül kerülnek
sorra. Viszont azt tapasztaljuk, hogy a
Kodály Zoltán utcát szinte már csak a
csekkek befizetése miatt keresik fel,
amit egyébként a közeli postán is meg-
tehetnének. Ennek tükrében most is
vizsgáljuk a fenntartás költségeinek és
kihasználtságának egyensúlyát. 

Én arra biztatnám a GYŐR-SZOL
valamennyi fogyasztóját – veszi át a
szót ismét Somogyi Zsolt –, hogy bát-
ran használják a társaság eléréséhez
bármelyik kínált lehetőséget, biztos va-
gyok benne, hogy jó tapasztalatot fog-
nak szerezni. Tisztában vagyok vele,
hogy nem tudjuk még mindenkinek
minden problémáját azonnal orvosolni
az ügyfélszolgálatokon, de kérem, higy-
gyék el: törekszünk rá! 

Központi telefonszám: 
96/50-50-00

Telefonos ügyfélszolgálat, 
munkanapokon 7 és 16 óra 

között: 96/50-50-50
Éjjel-nappal működő hiba- 

és kárbejelentés: 96/50-50-55
Szelektív edény ürítésének

ingyenes bejelentése: 
80/911-026 

Internet: www.gyorszol.hu
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szerző: ozsvárt tamás

Idén huszonkettedik alkalommal
nyitja meg kapuit június 7-én a
Győri Általános Vásár. Aligha akad
győri, akinek ne lenne valamilyen
kellemes emléke erről a visszatérő
nyár eleji eseményről, amelynek
bája, hogy állandósága mellett is
mindig szolgál valami újdonsággal.
Hogy ezúttal melyek ezek, arról Bo-
zsoky Zoltán, a szervező Győri Vásár
Kft. ügyvezető igazgatója adott tájé-
koztatást.

Kezdjük talán mindjárt a helyszínnel
– vág bele az ügyvezető. – Idén az ETO
Parkban talál otthonra a vásár. A hely-
szín egy lépéssel közelebb van a belvá-
roshoz, mint a klasszikusnak számító
Magvassy-csarnok, és a parkolás is
könnyebb lesz az autósoknak. Már
most szeretném mindenkinek felhívni
a figyelmét arra, hogy nemcsak a par-
kolót, hanem az épületet is benépesítik
a kiállítók: előbbi területen 3.000 négy-
zetméteren, míg az ETO Park földszint-
jén 800 négyzetméteren több mint 80
kiállító várja a látogatókat.

Van más újdonság is?
A gyerekeket például a szokásos

programok mellett idén először egy
egész vidámpark várja, a már említett

Vár a vásár az ETO Parkban!
szabadtéri területen. Vasárnap pedig
biopiac színesíti a kínálatot, friss,
egészséges élelmiszereket, gyümöl-
csöt, zöldséget árulnak a termelők.

A 80 kiállító mintha keve-
sebb lenne a korábbi éveknél…

A recesszió hatását sajnos meg-
érzik a cégek. Kevesebb a kiállító,
aki viszont itt tud lenni, az erős lába-
kon áll, ami a vásár színvonalát
emeli. Nagy számban és területen

találkozhatnak majd a látogatók épí-
tőipari vállalkozásokkal, de emellett
szolgáltató cégek, bank, hotel, kert-
építő, autókereskedés és még sok
ezer termék bemutatkozására szá-
míthatnak az idei vásáron is. És per-
sze a belépés ingyenes.

A szórakoztató progra-
mokra is?

Igen, azokra is. A vásár elmarad-
hatatlan része a nagyszínpad, az ETO
Park parkolójában olyan neves művé-
szek lépnek fel, mint Wolf Kati, Gás-
pár Laci, Keresztes Ildikó, Márió, s
mellettük a néptánc- és népzenei
együttesek, ifjú musicaltehetségek is
bemutatkoznak. A műsor előtt, köz-
ben vagy után pedig a borutcában a
szőlő levét és a gasztronómiai kínála-
tot élvezhetik a látogatók. A vásár
nyitva tartása megegyezik az ETO
Parkéval, június 7-én, csütörtökön
14 órakor nyitunk, pénteken és szom-
baton délelőtt 10-től este 8-ig, vasár-
nap este 6-ig várjuk a látogatókat.

Nyerni idén is lehet?
A kellemes élmény nyereménye

mellett vasárnap több százezer fo-
rint értékű nyereményt is kisorso-
lunk a látogatók között, a szerszám-
gépektől az egészségügyi eszközö-
kön át az üdülési lehetőségekig.

Teszteld a Szelektálj okosan!
mobilalkalmazást és nyerj
egy wellnesshétvégét!

Több száz ajándéktárgy!

Június 9-én délután fél háromkor
látványos Mobilis-kísérletek!

A GYŐRSZOL standján
a győri vásárban!

nyerj!
Játssz

és

GYŐR-SZOL-stand
Idén először a GYŐR-SZOL Zrt.
is saját standdal jelentkezik a
győri vásáron. A látogatókat ha-
gyományos és elektronikus játé-
kokkal, a szolgáltató járműveinek
bemutatójával, ajándéktárgyak-
kal várják, valamint egy igazi új-
donsággal: a stand vendégei el-
sőként próbálhatják ki a Szelek-
tálj okosan! nevű mobiltelefonos
alkalmazást, amely mindenkinek
megkönnyíti a szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer használatát. A
stand programját a Mobilis inter-
aktív látogatóközpont látványos
kísérleti bemutatója színesíti jú-
nius 9-én, szombaton délután fél
háromkor.   
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szerző: gy. p.

Egy hét múlva ismét a bor és a
szőlő körül forog minden a Győr
melletti településen, Nyúlon. A
pannonhalmi Szent Márton Bor-
rend június 9–10-én második al-
kalommal rendezi meg a Pannon-
halmi Borvidék Pincefesztiválját
azzal a céllal, hogy az itt élőkkel és
az ide látogató vendégekkel meg-
ismertessék a borvidéken termelt
kiváló borokat, elősegítve ezzel a
borvidék népszerűsítését, fellen-
dülését.

A nyúli Vaskapu pincesorához
ellátogatóknak lehetőségük nyílik
majd arra, hogy a borokat a jelen-
lévő borászokkal elbeszélgetve,
közvetlenül „nyitott pincékben”
kóstolhassák meg, közelebb ke-
rülve így a bortermelés kultúrájá-
hoz. A fesztiválon 15 helyi, valamint
6 különböző hazai borvidékekről
érkező borász, illetve a térség pá-
linkafőzdéi mutatkoznak be, és az
ország különböző vidékeiről érkező
14 további borlovagrend is színesí-
teni fogja a programot.

A Pannonhalmi borvidék borá-
szai közül jelen lesz a Deé Családi
Pincészet, a Szél Fiai Fogadó és
Cellárium Pincészete, a Vaszary

Pincefesztivál Nyúlon
Pincészet, a Babarczi Pincészet, a
Szemenyei Pincészet, a Hangyál
Pince, a Creativus Pincészet, az
Apátsági Pincészet, a Soós Pincé-
szet, a Sárkánylyuk Pince, a Hu-
szár Pincészet, az Ópince Borá-
szat, a Németh Borház, a Silva-
nius Pincészet és a pannonhalmi
Borbirodalom. A további magyar
borvidékeket pedig a szekszárdi
Márkvárt Pincészet, a Somló
hegyi Dénes Hegybirtok, az egri
Sike Pincészet, a tihanyi Ferenc
Pince, a tokaji Chateau Dr. Kovács
Pincészet és a bodrogkeresztúri
Dereszla Pincészet képviseli. 

A kiváló borok mellett a helyi
gasztronómia jellegzetességei,
va lamint folyamatos népi és világ-
zenei programok is várják az ér-
deklődőket. 

A pincefesztiválra kilátogató
vendégek a pincék intim hangula-
tában ismerhetik meg a borter-
melés és kulturált borfogyasztás
minden titkát, a helyi gasztronó-
miai jellegzetességeket, valamint
a kulturális programokkal párhu-
zamosan, a pincékben is megje-
lenő művészeti események révén
az itt tartózkodó művészekkel
együtt részesülhetnek a borvidék
varázsában.
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szerző: földvári gabriella

A 83. Ünnepi Könyvhét és 11.
Gyermekkönyvnapok győri
programjairól tartottak sajtó-
tájékoztatót a szervezők ked-
den a Látogatóközpontban.
Már a rendezvény helyszíne is
újdonság lesz, június 7. és 9.
között a Széchenyi tér ad ott-
hont a könyvek és a kézműves
termékek vásárának, az írók
és olvasók találkozóinak, a
színpadi produkcióknak. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy az ünnepi
könyvheteket mindig nagy várako-
zás előzte meg, ekkor jelentek meg
az antológiák, a rendszerváltás
előtti időkben a Magvető Kiadó új-
donságaira voltak kíváncsiak az em-
berek. A könyvek barátait idén
Győrben huszonöt kiadó, keres-
kedő várja, árengedményekkel,
kedvezményekkel csalogatva a vá-
sárlásra.

Dr. Horváth Sándor Domonkos,
a városi könyvtár igazgatója arról tá-

A Benkó Dixieland Band lesz az idei
Pannonhalmi Jazz-Terasz első fellépő
zenekara június 8-án, pénteken este
fél nyolckor a pannonhalmi Apátsági
Pincészet teraszán. (Esőhelyszín: Via -
tor Apátsági Étterem és Borbár par-
kolója.) A klarinéton játszó Benkó
Sándor nevével fémjelzett együttes
sziporkázó dallamai mellett termé-
szetesen a boré lesz a főszerep, a
kóstolójegy ára 2.500 forint, ez az
összeg tartalmaz egy köszöntőitalt,
egy kóstolópoharat, és jogosít a kon-
certen való részvételre. Jegyek kap-
hatók a TriCollis Foglalási Központ-

Könyvünnep 
a Széchenyi téren

Pannonhalmi Jazz-Terasz

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Rakovszky Zsuzsa Kossuth-
díjas író, költő, műfordító június
8-án, pénteken 17 órakor az Es-
terházy-palota vendége lesz. 

Fordítóként elsősorban angol
és amerikai költők, írók mun-
káit ültette magyarra. Milyen
szerepet játszik életében ez a
munka? 

Azt szoktam mondani, hogy a for-
dítás a „polgári foglalkozásom".  Azt
fordítom, amit a kiadó le szeretne
fordíttatni. Ezek többnyire nem hal-
hatatlan remekművek, rengeteg ifjú-
sági regényt, sőt, fantasyt fordítot-
tam, de azért szívesen csinálom,
napra beosztom, hogy hány oldalt
kell lefordítanom, és ez ad keretet a
mindennapoknak. A vers vagy a na-
gyon igényes prózafordítás megint
más: azzal sokat kell bajlódni, de jó
játék vagy „kihívás", ahogy mostaná-
ban mondják.

Első regénye, A kígyó ár-
nyéka 2002-ben az év könyve
lett. Azóta szinte csak prózai
művei jelennek meg. Hová let-
tek a versek?

Azóta is írtam verset. Darab-
számra nem sokat ugyan, de hát az-

Inkább prózát ír, mint verset

ban (Pannonhalma, Vár 1.; 96/570-
191; www.bences.hu) és a Bortársa-
ság győri üzletében (Jedlik Á. u. 15.;
96/336-871; www.bortarsasag.hu).
A rendezvényre való belépés kizáró-
lag előzetes regisztrációval lehetsé-
ges. 

A győri városháza mellől 18.30-
kor kényelmes autóbusz indul a pin-
cészethez, majd a rendezvény után
kb. 22 órakor visszafelé. Buszjegy:
1.500 Ft/fő/retúr. Előzetes helyfogla-
lás szükséges! 

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

előtt is elég keveset írtam, viszont
elég hosszúakat. Egyébként koránt-
sem szokatlan, hogy az életkor ha-
ladtával elapad a versíró kedv: nő az

élettapasztalat, az érzelmi élet inten-
zitása viszont csökken, és ez inkább
prózaírásra ösztönöz, mint vers-
írásra.

Legújabb regénye, a VS
hőse a 19. század végén élt Vay
Sarolta. A grófnő mai szóval
élve transzszexuális volt, Vay
Sándorként élte életét és kö-

jékoztatott, hogy az írókkal, költők-
kel a Széchenyi térhez közeli intéz-
ményekben, a Városi Művészeti Mú-
zeumban, a Xántus-múzeumban és
a megyei könyvtárban is találkoz-
hatnak az érdeklődők. Itt lesz töb-
bek között Szakonyi Károly, Baranyi
Ferenc és Schäffer Erzsébet. A gye-
rekeket a gazdag program mellett
újra várja a téli fesztiválon megis-
mert óriás mesekönyv. 

A helyi szerzők közül Barsi Ernő
időzítette új munkájának megjele-
nését a könyvhétre. A jeles néprajz-
kutató, zenetörténész ezúttal a
Bükk hegység és környéke gyer-
mekjátékairól, dalairól, mondókáiról
írt. A győri Hazánk Könyvkiadó De-
vecseri Zoltán Zsindelyszárnyakon,
és Sinkó Mária Időutazás nagy-
apámmal című könyve fölött bábás-
kodott. A városi levéltár a Gödörből
gödörbe című konferenciakötettel
jelentkezik. A konferencia a Media-
wave keretében két éve, Szombat-
helyen volt, ahol az előadók, köztük
győriek a válságról tartottak előadá-
sokat. A könyv az előadások anya-
gát tartalmazza.           

tött házasságokat. A „botrány-
szagú” könyvről olvashattunk
elismerő és elmarasztaló kriti-
kát egyaránt. De hogyan fogad-
ták az olvasói? Kiknek ajánlja
könyvét?

Nem gondolnám, hogy Proust,
Thomas Mann, Nabokov művei
után  manapság bárkit is meg le-
hetne botránkoztatni ilyen históriá-
val, mint amilyen Vay Saroltáé. Olva-
sói visszajelzések legfeljebb a sze-
mélyes ismerőseimen keresztül ér-
keztek, azokból úgy tűnik, hogy álta-
lában „olvasóbarátnak" találták a
könyvet, ami nem is csoda: végül is
olvasható romantikus és kalandos
szerelmi  történetként is. Egy másik
szinten olyan kérdésekkel bajlódik,
mint például: kik is vagyunk valójá-
ban, van-e valamiféle „lényegünk",
vagy mi döntjük el, kik vagyunk? 
Az-e, akinek hisszük magunkat,
vagy az, akinek a külvilág lát bennün-
ket? Úgyhogy azoknak is merem
ajánlani, akiket ilyen kérdések foglal-
koztatnak, meg azoknak is, akik egy-
szerűen csak szeretik a fordulatos
történeteket

Min dolgozik jelenleg?
Most az a furcsa helyzet van,

hogy egyszerre sok mindenen: regé-
nyen is, rövid prózán is, sőt, még ver-
seken is.

szerző: gy. p.

Fergeteges tavaszt búcsúztató,
nyárváró majálist rendezett az Ösz-
szefogás Polgári Egyesület, a Kom-
lókert Újváros-Sziget Polgári Szö-
vetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt Győri Szervezete Győr-
szentivánon a közelmúltban. Bár az
idő nem volt kegyes, a hangula-
tot mégsem befolyásolta. A jókedvű
ünneplést színesítette a Váci Mihály
Általános Iskola diák színjátszó köre,
a Talpasok férfikar fellépése és
a résztvevőket  meg éne kel te tő  tan-
góharmonika- és tárogatómuzsika.
A szürkemarha-pörkölthöz – mert
ez volt a menü a majálisozók szá-
mára – jólesett a vörösbor, tovább
emelve az amúgy is kiváló hangula-
tot. A kora esti vacsora után meg-
rendezett tombolasorsolásnak kö-
szönhetően nem volt olyan asztal-
társaság, ahová nem került volna
valamilyen kedves ajándék. A nyár-
váró rendezvény végén a szervezők
a bevétel egy részét az Ország-
zászló Alapítvány részére ajánlották
fel. Nem csak önfeledten szórakoz-
tak, de támo gat tak rászorulókat is. 

Nyárváró
majális 
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szerző: földvári gabriella
fotó: gy. f. z.

A következő évadban is számos
sztárral, komolyzenei csillaggal
szerepel egy színpadon a Győri
Filharmonikus Zenekar. A vá-
rosba hivatalos világhírű kar-
mesterek, szólisták között hat
Kossuth-díjas művészt találunk,
jön Rost Andrea, Kocsis Zoltán,
Ránki Dezső, Ligeti András,
Vukán György és Kovács János.

A győri filharmonikusok következő
évados műsortervét kedden ismertet-
ték a Richter Teremben. A zenekar
igazgatója, Fűke Géza bevezetésként
azt mesélte el a sajtótájékoztató kö-
zönségének, hogy a győriek lépten-
nyomon megállítják és megköszönik
a remek koncerteket, dicsérik a fellé-
pőket, az együttest. Az igazgató sze-
rint ez komoly biztatást jelent, erőt ad
a következő évad munkájához. Fűke
Géza azt is elárulta, a filharmonikusok
bérletekből és jegyekből befolyó árbe-
vétele az új vezetés időszaka alatt
megduplázódott. 

A sikert mutatják a telt házas hang-
versenyek, amelyeknek sajnos az is
velejárója, hogy számos zenekedvelő

Filharmonikusokra hangolva
a koncerttermen kívül maradt. Az
igazgató bejelentette, hogy a megnö-
vekedett igények kielégítésre szep-
tembertől újabb bérletsorozatot indít
a filharmónia. Az új bérlet az együttes

két éve elhunyt alapító karnagyának,
Sándor Jánosnak állít emléket. A kar-
nagy 14 éven át irányította a társula-
tot, elévülhetetlen érdemei van nak
abban, hogy ma hazánk magasan
jegyzett együttesei között említik a
győri zenekart. A Sándor János bérlet
vendége lesz mások mellett a Török
Köztársasági Elnöki Szimfonikus Ze-
nekar és a világhírű hegedűművész,
Lendvay József. 

Berkes Kálmán hangsúlyozta, örül -
ni kell az eddigi nagyon szép sikerek-
nek, de tovább kell fejlődniük, még
több, még magasabb színvonalú kon-
certet kell adniuk. A művészeti vezető

bemutatta a bérletes koncerteket, ki-
emelve a Nikisch Artúr sorozatot,
melyben hét hangverseny kapott he-
lyet olyan művészek főszereplésével,
mint Gilbert Varga, Kocsis Zoltán,

Ránki Dezső, Rost Andrea, Baráti Kris-
tóf, vagy a Wiener Sängerknaben tag-
jai.  A Richter-bérlet továbbra is a ha-
gyományos komolyzenei hangverse-
nyek közönségének szól, az évad ope-
rája ezúttal Bellini Normája lesz, s
ebben a sorozatban hallhatunk két
gyönyörű hangú énekesnőt, Sümegi
Esztert és Wiedemann Bernadettet. A
Varga Tibor bérlet továbbra is azokat
szeretné hangversenyre csábítani,
akik még csak ismerkednek a komoly-
zenével. Itt lép fel többek között Vukán
György, Szulák Andrea, Nyári Károly, s
népszerű filmzenék is felcsendülnek a
sorozat zárásaként. A Flesch Károly

bérlet kamarahangversenyein min-
den alkalommal hallható egy klasszi-
kus darab és egy huszadik századi
magyar komponista műve a zenekar
tolmácsolásában. A sajtótájékoztató

vendége volt Baráti Kristóf Liszt-díjas
hegedűművész, aki szerint példaér-
tékű az a fejlődés, amelyet a győri ze-
nekar zeneileg és emberi hozzáállás-
ban produkált. Hangsúlyozta, nagy
öröm a győri muzsikusokkal, Magyar-
ország egyik vezető zenekarával
együtt dolgozni. Serfőzőné Tóth And-
rea, az önkormányzat kulturális főosz-
tályvezetője arra hívta fel a figyelmet,
hogy a nyár folyamán is hallhatjuk a fil-
harmonikusokat. A zenekar június 27-
én, a hagyományos Szent László-napi
ünnepségen ad koncertet a baziliká-
ban, majd július 11-én Szekeres Adri-
ennel lép fel a víziszínpadon.
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HATÁRON TÚL ELISMERÉS

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat pün-
kösdkor állította fel a magyar-
ság összetartozását is jelké-
pező székelyföldi Nyerges-
tetőn azt a kopjafát, amellyel a
város az 1849-es szabadság-
harcban elesett hősök emléke
előtt tiszteleg.

A pünkösdi hétvége mindig különle-
ges időszak Erdélyben. Magyaror-
szágról, sőt, a világ számos pontjáról
indulnak magyar autókaravánok Szé-
kelyföld felé, hogy közös zarándokla-
ton vegyenek részt. A csíksomlyói
búcsú ma már az összmagyarság
legfontosabb találkozási pontja. A
Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy
közötti nyeregben, mesés környezet-
ben megtartott szabadtéri szentmi-
sén több százezren vesznek részt, és
imádkoznak nemzetünkért.

Idén sem volt ez másként. A szél-
rózsa minden irányából érkeztek za-
rándokok, akik megtöltötték a nyer-
get, hogy együtt hallgassák a szent-
misét és dr. Tempfli Imre stuttgarti
magyar lelkész prédikációját, aki a
hitbéli megerősödés fontosságáról
beszélt és úgy fogalmazott: „ha va-
laki egyedül álmodik, az csupán egy
álom, de ha együtt álmodunk, az va-
lósággá válhat”. A magasba emelt
zászlórengetegben öröm volt meg-
pillantani a Győr címerével ellátott lo-
bogót, és a környékbeli települések
neveit is.

Az ünnepre városunkból is többen
érkeztek a Székelyföld szívébe, köztük
a győri önkormányzat is képviseltette
magát. Ennek fő oka a másnapi ava-
tási ünnepség volt. Győr kopjafáját
pünkösd vasárnap állították fel a 878
méter magas Hargita megyei hágón,
a Nyerges-tetőn, ahol ma már valósá-
gos kopjafaerdő őrzi annak a kétszáz
hős székelynek az emlékét, akik 1849-

ben egy árulás következtében mind
egy szálig odavesztek. A „székelyföldi
Thermopüléként” is ismert tragédia
emlékhelyén személyek, szervezetek,
önkormányzatok tisztelegnek a hősök
emléke előtt, ehhez a nemes hagyo-
mányhoz csatlakozott most városunk
is. Az emlékhely egyben a magyarság
összetartozását is jelképezi, ahová a
csíksomlyói búcsú után számtalan za-
rándok látogatott el.

A vasárnapi ünnepségre száznál is
többen gyűltek össze a hegy tetején.
Simon Róbert Balázs alpolgármester
avató beszédében úgy fogalmazott:
„a kopjafa bár nem gyökerezik mélyen
a földben, mégis, ha eltűnik előlünk a
talapzata, akkor olyan, mint az élő fa,
amely mélyen a szülőföldbe kapaszko-

dik. A fa pedig olyan, mint mi magunk
vagyunk. Nekünk is mély gyökeret kell
növesztenünk: múltunk, történel-
münk, kultúránk, nyelvünk gyökereit
mélyen a földbe kell ereszteni, hogy él-
jünk, mert onnan jön az a tápláló erő,
amire a mindennapokban szüksé-
günk lehet.” Hozzáfűzte, a mai nap
szimbolikusan is ünnep. Az anyaor-
szági tölgyfából faragott kopjafa meg-
veti a lábát a székely földben. „Eljöt-
tünk ide több mint 800 kilométerről
Győrből, és magyarul mondott beszé-

demet mindannyian értik. Mert mi
magyarok mindaddig összetartozunk,
amíg azt úgy akarjuk; mindaddig,
amíg képesek vagyunk közös hagyo-
mányaink és ünnepeink méltó meg-
tartására. Hála Istennek évről évre
egyre többen vagyunk a Kárpát-me-
dencében, akik tudják, hogy az össze-
tartozás előre visz, a jövőbe visz, egy
nemzetnek összetartozni érték és
büszkeség.” Az alpolgármester köszö-
netet mondott Borkai Zsolt polgár-
mester támogatásáért, valamint azok-
nak a győri zarándokoknak, akik a
búcsú után az avatásra is eljöttek. 

Az ünnepségen Szendi Péter asz-
talosmester mutatta be a kopjafát,
amelyen látható a dárda motívum, je-
lezve, hogy harcosoknak állít emléket,

megtalálható a székely kereszt és az
alkotó életkorát jelképező rovátkák.
Győr város címere gravírozott gránit-
táblán jelenik meg. Olvasható az állí-
tás éve, valamint egy Széchenyitől
vett idézet: „Minden becsületes szív-
nek legszentebb a hon”. A győri dele-
gáció útja során megkoszorúzta Ta-
mási Áron és Orbán Balázs sírját, és
fejet hajtott Sütő András emléktáblája
előtt. (A témáról bővebben a
www.gyorplusz.hu oldalon olvashat,
ahol képriportot is talál.)

A szülőföldbe kapaszkodik 
Győr kopjafája

Az év legjobb klubjának válasz-
totta a Magyarországi Lions Clu-
bok Országos Szövetsége a Győr
Arrabona Lions Clubot. Dr. Keré-
nyi Ervin, a klub soros elnöke el-
mondta, ez az egész klub sikere,
és az elmúlt 10 év munkájának az
eredménye. Hozzátette, pályáz-
tak a díjra, a dokumentumban az
éves jószolgálati munkát tüntet-
ték fel, illetve azokat az eredmé-
nyeket, amelyek megvalósítása
előnyt jelentett. Ilyen volt többek
között a taglétszám növelése, és
extra feladatként egy új klub ala-
pításának az előkészítése. Ebben
nagy lehetőséget jelentett, hogy
Győrben volt néhány olyan fiatal,
akik érdeklődtek a Lions mozga-
lom iránt, korábban részt vettek
több programon is. Velük együtt
már három Lions Club erősíti egy-

más jószolgálati munkáját Győr-
ben – emelte ki az elnök. Dr. Keré-
nyi Ervin az elmúlt időszakra visz-
szatekintve rámutatott, a ma 25
taggal működő egyesület az el-
múlt 10 évben számos olyan jóté-
konysági programot szervezett,
mint a baráti kapcsolatok kialakí-
tására is alkalmas pannonhalmi
séta, amelynek bevételéből a Tan-
dem Látássérültek Kerékpározá-
sát Segítő Egyesületet és a Mit te-
hetnék érted? Autista Otthon Ala-
pítványt is támogatták a közel-
múltban. De sikeres volt az általuk
szervezett marcalvárosi véradás is,
amelyre több mint százan jöttek el,
közülük negyven új véradót re-
gisztráltak. Az elnök szerint az el-
múlt 10 év munkáját igazolja, hogy
Győrben már közel 40 csomó-
pontban működnek a vakok és
gyengén látók közlekedését se-
gítő kattogó lámpák. Büszkék va-
gyunk klubtársunkra, Mugits Jó-
zsefre, akit regionális tevékenysé-
géért kiváló zónaelnök kitüntetés-
ben részesített az országos szö-
vetség. A jövőről szólva dr. Kerényi
Ervin úgy fogalmazott, szeretné-
nek tovább men ni a kijelölt úton,
de tevékenységüket az elesette-
ken túl a tehetséges, ám hátrá-
nyos helyzetű fiatalokra is szeret-
nék kiterjeszteni. Az elnök kie-
melte a civil szervezetek  jótékony
összefogásával létrejött Kantha-
rosz Gálán való részvételüket is.

Jelentős
elismerés
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HÖLGYVILÁG  A SZEBBIK NEM

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

„A Thaiföldön töltött öt hónap
teljesen megváltoztatta a gon-
dolkodásmódomat, sok dolgot
levetettem magamról, ami
stresszt okozott. Ezen a télen
született meg bennem az a dön-
tés is, hogy eljövök a Nők Lapjá-
tól, és talán előbb-utóbb saját
magazint hozok létre” – mondta
lapunknak Fejős Éva írónő a
győri Ulpius-ház könyvesbolt-
ban tartott dedikálás előtt.

Sok gyerek álmodozik arról, hogy egy-
szer majd bejárja a világot, felfedezi az
ismeretlent. Fejős Éva megvalósította,
amit kislányként elképzelt. „A történet-
írásról és az utazásról álmodtam, már
gyerekkoromban prospektusok segít-
ségével „utaztam”, gondolatban min-
den este felfedeztem egy-egy orszá-
got. Aztán megteremtettem magam-
nak, hogy a valóságban is elinduljak”
– idézte fel a Cuba Libre és a Karibi
nyár című könyvek írónője.

Fejős Évának vannak kedvenc or-
szágai, ahol hetekig nem érez honvá-
gyat: az egyik Thaiföld, a másik Olasz-
ország. Ahogy az ember egyre több
kultúrát ismer meg, úgy szélesedik a lá-

szerző: z. a.

„A sminktetoválással pótolhat-
juk mindazt, amit a természet
nem rajzolt meg, vagy amit az
évek elmostak!” – idézte ked-
venc szlogenét Dévényi Natália
okleveles sminkes, amikor a
tartós sminkmegoldásokról és
ezek eltávolításáról kérdeztük.

A tetovált smink nem kenődik, ma-
szatolódik vagy folyik el, és kihangsú-
lyozza arcunk legelőnyösebb voná-
sait. Megoldást nyújthat azoknak,
akiknek szeme érzékeny a szemfes-
tékre, illetve kontaktlencse viselésé-
nél megkönnyíti a sminkelést.

„A jó sminktetoválás 3-5 évig dí-
szíti az arcot, lehetőséget adva, hogy

Nyerjen Fejős Éva-
könyvet!

Fejős Éva Cuba Libre című könyvét
nyerheti meg a Baross G. út 33. sz.
alatti Ulpius-ház könyvesbolt jóvol-
tából, aki  helyesen válaszol három
kérdésünkre.
1. Hol töltött az írónő a kö-

zelmúltban öt hónapot?
2. Mi Fejős Éva készülő re-

génye hősnőjének fog -
lalkozása?

3. Melyik lapnál dolgozott
korábban Fejős Éva?

A válaszokat a jatek@gyor -
plusz.hu címre várjuk június 6-ig. 

Fejős Éva: Az írás az igazi szerelmem

tóköre. Az írónő azt mondja, csodálja,
gyakran mennyire boldogok azok az
emberek, akik nem élnek anyagi jólét-
ben. Nagyon sokat lehet tanulni tőlük,
ezért is járt vissza évről évre Thaiföldre
és a környező országokba. Az elmúlt
télen öt hónapot töltött Délkelet-Ázsiá-
ban. „Sok mindent megváltoztattam az
életemben, ami stresszt okozott, és ez
az utazás segített meghozni azt a dön-
tést is, hogy eljöttem a Nők Lapjától.”
Hozzátette: korábban nem érzett bátor-
ságot egy ilyen súlyú döntéshez annak
ellenére sem, hogy gyerekkora óta a re-
gényírás a szerelem számára.Az utazá-

sok élményét, benyomásokat az írónő
regényeibe is belecsempészi, az em-
berekben, a hangulatokban ott van egy
kis Mexikó, Kuba, Bangkok.

Ahogy a tájak, úgy a szereplői is sok-
színűek: „mindannyian a képzeletem-
ben születtek, nincs „élő” mintája egyik
karakteremnek sem. Nincs vázlatom, a
szereplőkről sem írok magamnak em-
lékeztetőt. Nyilvánvalóan árnyalt a jelle-
mük, de a regény elején még nem
tudok róluk túl sokat, viszont ahogy
halad előre a történet, kezdem megis-
merni őket. Az a legjobb az egészben,
hogy írás közben én sem tudom, mi

fog történni a következő fejezetben,
ezért én is olyan izgatott vagyok,
mintha olvasó lennék, alig várom, hogy
a következő fejezethez érjek, és lepje-
nek meg a hőseim” – avat be Éva. „A
Karibi nyárban felbukkant egy szabad -
úszó újságíró lány, aki nagyon vadóc.
Annyi titka van a múltból, hogy vissza
fogom hozni a következő regényembe.
Izgalmas játék, hogy még mi mindent
fog megmutatni magából...”

Sminktetoválás: a kevesebb néha több!
időről időre megújuljunk a divatnak
és korunknak megfelelően” –
mondta Natália.

A szemhéjtetoválást mindenkinek
ajánlja, mert mint mondja, praktikus,
az egyéniséghez igazítható, és gyö-
nyörű, mély tekintetet kölcsönöz.
Ennek érdekében választhatjuk a
szempillasűrítést is, amikor csak a
szempillák tövét tetoválják hajszálvé-
konyan.

„Tartsuk szem előtt, hogy a keve-
sebb néha több! A tetoválás előtt
mindig adok személyre szabott taná-
csokat is, illetve elmondom a fontos
információkat” – mondta a sminkes,
és kiemelte, hogy a szem közelsége
miatt fontos, hogy meggyőződjünk
arról, hogy a tetoválásnak nincs ellen-
javallata, például anyajegy, szemölcs,

egyéb bőrelváltozás, esetleg valami-
lyen hályog vagy szemműtét.

A szemöldöktetoválás kapcsán
Natália rámutatott, a szépen kialakí-
tott szemöldök keretet ad az arcnak,
elvonhatja a figyelmet az apró szarka-

lábakról, ráncokról, fiatalít, megvál-
toztathatja egész tekintetünket. A
szemöldöktetováláshoz a megfelelő
színválasztást a hajszín és a bőr tó-
nusa határozza meg.

„Fekete szemöldököt soha ne teto-
váltassunk! A természetes színekből
válasszunk mindig, hogy elegáns és
diszkrét legyen. A túl sötét szín meg-
keményítheti a vonásainkat, öregít-
het” – hívta fel a figyelmet a szakem-
ber. A szájtetoválásról elmondta, óriá -
si átalakításra képes arcunkon. Több-
féle módszer létezik erre, például a
3D technika arra az esetre, ha op -

tikailag nagyobbítani szeretnénk a
szánkat.

„Semmiképpen nem javaslom
csak kontúr tetoválását, nem esztéti-
kus és divatos, ha egy vékony „vonal”
van a száj körül, legalább a félsatírt

ajánlom mindenkinek” – tanácsolta
Natália.

A megfelelő színválasztás is lénye-
ges, a jó tetováló szakember kiváló
pigmenteket használ, és ezeknek ál-
talában bőséges a színválasztéka.

Natália az elrontott sminktetoválá-
sokkal kapcsolatban elmondta, ta-
pasztalata szerint a lézeres eltávolítás
az elrontott szemhéj- és szájtetoválá-
soknál nyújthat megfelelő megol-
dást. Ha azonban a tetovált szemöl-
dököt kell egészében, vagy részlege-
sen eltüntetni, ott már választható
akár a kémiai eltávolítás módszere is. 

5000 Ft engedmény
minden sminktetoválásból ezzel a kuponnal.

Dévényi Natália: 
+36-70/946-9906

Elôzetes bejelentkezés:
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A SZEBBIK NEM  HIRDETÉS

szerző: simon barbara
fotó: marcali gábor

„Amikor álmodunk, az
agyunk és a lelkünk kap-
csolatba lép, kommunikál
egymással, ilyenkor pedig
minden eddigi tapasztalá-
sunk, érzésünk és gondola-
tunk összetalálkozik és
bölcsebbé tesz” – mondta
lapunknak dr. Varga Aloj-
zia Rozália pszichiáter, aki
több mint tíz éve használja
az álmokat gyógyításra,
önismeret-fejlesztésre.

Idegrendszerünk az álomme-
chanizmus révén rakja helyre és
raktározza el a napi eseménye-
ket emlékekké. A velünk történ-
tek mindig az érzelmeink men-
tén kerülnek a helyükre. Mintha
minden érzelem egy-egy doboz
lenne, amit éjszaka a rendrakási
fázisban kihúz a jobb agyfélte-
kénk és megtölt tartalommal.
Nagyon erős érzelmi hatás ese-
tén, amikor megpróbáljuk bele-
gyömöszölni a megfelelő fiókba
az emléket, az ott lévő, azonos
érzések mentén megbújó élmé-
nyek kihullhatnak. Ezek a „kire-
kesztett” pillanatképek álmok
formájában köszönnek vissza –
magyarázza a pszichiáter. 

Álmunkban 
bölcsebbek vagyunk

Mindig álmodunk, akkor is,
ha nem emlékszünk rá, hiszen
álom nélkül nem lehet élni. A
mélyalvási fázisban a testünk
teljesen lebénul, különben a lá-
tott képeknek megfelelően elin-
dulnánk. Az álomszakaszban
dolgozzuk fel az élményeket,
ilyenkor születnek a belső
képek. Ha fel tudjuk idézni ál-
munk képkockáit, hangulatát,
az azt jelenti, hogy olyan útmu-
tatást kaptunk, amit talán érde-
mes követnünk – mutat rá az
álmok fontosságára a szakértő. 

Az álmok a tudatalattink üze-
netei a hétköznapi tudatunknak.
A tudatalattink tartalmazza azo-
kat a dolgokat, amikkel már ta-
lálkoztunk életünk során, de va-
lahogy nem vettük észre; azokat,
amiket tudtunk, de elfelejtet-
tünk, valamint a számunkra fáj-
dalmas tapasztalásokat. Ha
mindezek egyszerre az elménk-
ben lennének, nem léphetnénk
tovább, ezért az elfojtás ilyenkor
szükségszerű. Álmunkban tehát
az elkerült, az elfelejtett és az el-
fojtott emócióink jutnak szerep-
hez, hogy formálják énképünket.

A különböző álomtípusok
közül a visszatérő és a jósló ál-
mokat emelném ki. A visszatérő
álmok azért fontosak, mert azt
jelzik, hogy valamilyen konflik-

tust, szituációt még nem sike-
rült megoldanunk, funkciójuk,
hogy erre emlékeztessenek. A
jósló álmok pedig egy fennálló
lehetőséget világítanak meg,
hogy könnyebben meglássuk
azt – tette hozzá a doktornő. 

Nem tudjuk magunkat
három lépés távolságból szem-
lélni, ezért álmaink állandó ele-
mezgetése tévútra vezethet.
Vannak olyan álmok, amelyek
abszolút egyértelműnek tűnnek,
főleg ha álomnaplóba gyűjtjük
azokat. A visszaolvasás során
szembesülhetünk dilemmáink-
kal, vágyainkkal és félelmeink-
kel, illetve a feltörő érzéseink vál-
takozását, intenzitását is nyo-
mon követhetjük. Ha próbál-
nánk megérteni „látomásain-
kat” önismeret céljából, akkor a
következőképpen lássunk
hozzá: Először is idézzük fel a
konkrét történést, aztán a mö-
götte rejtőző érzelmekre kérdez-
zünk rá, végül gondolkodjunk el
azon, hogy életünk melyik terü-
letét juttatja eszünkbe az álom.
Milyen helyzetben érezzük ma-
gunkat hasonlóképpen? Ne fe-
lejtsük el azonban, hogy ez min-
dig a mi szubjektív vélemé-
nyünk. Az álom nem tény,
hanem jelzés, amire érdemes
odafigyelni. 

Ez az önéletrajzi regény a spiritualitás
jegyében született, boldogságkere-
sésre buzdítja olvasóit. Változatos
módon indít el az önismeret, a meg-
ismerés és az elengedés útján. Eliza-
beth harmincas éveiben járó, sikeres
nő, látszólag tökéletes élettel. Egy
sorsfordító éjszakán azonban rádöb-

Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
ben, hogy életéből hiányzik a belső
harmónia. Szenvedélyes útkeresése
Lizt Olaszországba, Indiába és Indo-
néziába vezeti. Rómában az olasz
tészták íze, egy indiai asramban az
imák teremtő ereje, Balin pedig a sze-
relem kalauzolja egy „új világ” felé,
ahol igazán önmaga lehet. 

Könyvajánló

A részletekről érdeklődjön a kirendeltségeinken, ahol
dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

Győrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077
Győr, Buda u. 16. • 96/528-688
Győr, Lajta u. 33. • 96/518-460

Győr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357

TÁMOGATOTT 
LAKÁSCÉLÚ HITEL 

ÉVI 6 %-OS KAMATRA

Új lakás építésére, vásárlásra, 
(THM: 7,08 %)
Korszerűsítésre (THM: 7,13%)
• Épületek utólagos hőszigetelése 
• Ablakcsere 
• Tető cseréje, felújítása 

szigetelése
• Központi fűtés kialakítása 

vagy cseréje
• Fürdőszoba létesítése

ISMÉT IGÉNYELHETŐ LAKÁSÉPÍTÉSI
KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSRE 

ÉS VÁSÁRLÁSRA!

9100 Tét, Fő u. 86.
Telefon:(96) 561-240
Fax:(96) 561-243
kozpont@tet.tksz.hu
www.tetitakarek.hu

Győr MJV Önkormányzata a tulajdoná-
ban lévő egyes nem lakás célú helyisé-
geit (üzlet, iroda, raktár és garázs) bér-
leti díjra történő nyílt pályáztatással
hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri 
Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. 
alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon),
a GYŐR-SZOL Zrt. központjában (9024
Győr, Orgona u. 10.), valamint a
www.gyor.hu honlapon tekinthetők meg
2012. május 18-tól 2012. június 8-ig,
ahonnan a pályázati nyomtatványok is le-
tölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, 
Városház tér) Gazdálkodási Főosztály 
Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfoga-
dási időben vagy telefonon: 96/500-277-es
és 96/500-236-os számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határ-
ideje: 2012. június 08. (péntek) 12 óra.

A pályázati tárgyalás helye: Városháza,
Győr, Városház tér 1. Zechmeister terem I.

FELHÍVÁS
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

LAKATOS KRISZTIÁN, a Győri Fotóklub el-
nöke mutatja be munkáit a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban. A Nyitott szemmel – Közeli
helyeken című kiállítást dr. Alexay Zoltán fotó-
művész nyitja meg június 4-én, hétfőn 18 óra-
kor. A képek a Szigetközben készültek, a kiál-
lítás június 27-ig látogatható.

MESÉS ÉKSZEREK címmel kiállítás nyílik június 8-án 18
órakor a Magyar Ispitában. A négy győri ékszertervező mun-
káit bemutató tárlaton négy különböző világ találkozik, hogy
az „art and crafts” jegyében született ékszerek együttesen

örvendeztessék meg közönségüket. Kokas Éva kezei nyomán
a gyöngy új életre ébred, virtuóz, különleges technikákkal többméter-

nyi finom anyagot varázsol lánccá, gyűrűvé, kőbe foglalt medállá. Borkai Petra fiatalok-
nak szánt, elegáns kompozíciókat készít, ékszerei kifinomult, színes-csillogó világba vezetnek ben-
nünket. Németh Hajnal Auróra üvegtervező képzőművész egyedi kollekcióját a mesék és a mondák
világa inspirálta. T. Csapó Dorottya öltözéktervező iparművész hagyományokra épült munkáit a ter-
mészetes anyagok és a díszítések teszik különlegessé.  

FEGYVERKIÁLLÍTÁS látható a
Xántus János Múzeumban. A

„Fénös fegyverök villagnak, csattag-
nak című tárlat a múzeum helytörténeti anya-
gának egy szeletét mutatja be. Olyan tárgya-
kat is láthatunk, amelyek eddig a raktárak mé-
lyén pihentek. Az első teremben a szúró és
vágó fegyverek láthatók. Kardok, spádék, ja-
tagánok, szablyák, tőrök, melyek készítőik mű-
vészi tehetségét is bizonyítják. A második te-
remben a számszeríjtól a szakállas puskákon
át a pisztolyokig mutatkoznak be a lőfegyve-
rek. A folyosón egy párbajjelenetbe csöppe-
nünk, és láthatjuk a győri Nemzetőrség emlé-
keit is. A kiállítás október végéig tekinthető
meg, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. 

SZÍNÉSZEK segítik a bérletárusítást a Győri
Nemzeti Színházban. Aki június 8-án vagy jú-
nius 11-én váltja meg a következő évad bérletét,
meglepetésekben részesülhet. A színészek
ajándékokat osztanak, a nézők dedikáltathatják
bérleteiket, nem beszélve arról, hogy a sorban
állás is kellemesebb, ha közben színpadról is-
mert kedvencekkel cseveghet a kedves néző. A
különleges pénztárak délelőtt kilenc órától egy
óráig, délután kettőtől ötig lesznek nyitva. 

KÖVEK, BARLANGOK, HEGYEK címmel
rendez havi programsorozatot a Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár. Elsőként június 6-án
17 órakor ásványok és ősmaradványok kiállí-
tása nyílik, melyet Pongrácz László geológus
ajánl a közönség figyelmébe. A hónap folya-
mán Regélő kövek címmel vetítéses könyvbe-
mutatót tart dr. Lerner János geográfus, tér-
képész, majd az erdélyi barlangokat mutatja
be Pintye Tamás barlangász. A sorozatot záró
előadáson a világ nagy hegyeit ismerhetik
meg az érdeklődők a hegymászó Nedeczky
Júlia segítségével.  

AZ ÖREG A NÉNI-
KÉD KLUB június
hónapban kirándu-
lást szervez So-
mogyvámosra, a
Kris na-völgybe. A
klub Nagymama-
szolgálatot is szer-
vez, ehhez olyan

munkanélküliek és nyugdíjasok jelentkezé-
sét várják, akik szívesen vállalnának gyer-
mekfelügyeletet és egyéb nagymamai ten-
nivalókat. Információ és jelentkezés: orega-
nenikedgyor@gmail.com, 06-30/235-0143.

KIÁLLÍTÁS nyílik a győri antológiai irodalmi
és művészeti alkotó közösség tagjainak mun-
káiból június 5-én, kedden 17 órakor a Gal-
góczi Erzsébet Városi Könyvtár Korunk Galériá -
jában. Ámonné Tóth Éva, Burián György, Gaál
András, Harmatiné Péter Kati, Kulcsár Nárcisz,
Molnár György és P. Szabó Márta alkotásait
Szalkai Károly festőművész ajánlja az érdeklő-
dők figyelmébe. A megnyitón közreműködnek
Tóth László és Lovik Zsuzsa hegedűművészek. 

BÁCSAI FALUNAP. A Bácsai Művelődési
Házban és környékén június 3-án, vasárnap
14 órától falunapot tartanak szórakoztató
programokkal, gyerekeknek való és hagyo -
mány őrző műsorokkal, népi játszótérrel, hét-
próbaversennyel. Átadják a Bácsa Szolgálatá-
ért díjat, a résztvevőket Bárány István, a rész -
önkormányzat elnöke és Borkai Zsolt polgár-
mester köszönti. A falunap a győri Friends Big
Band muzsikájával és a Repeta Gang együt-
tes tánczenéjével zárul.

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

AZ ORSZÁGZÁSZLÓ előtt emlékezik meg
a trianoni békediktátum aláírásának 92. évfor-
dulójáról a Történelmi Vitézi Rend területi cso-
portja és a Szent László Határőr Hagyomány -
őrző Egyesület június 3-án, vasárnap fél ötkor.
A szónok Jelenczki István filmrendező, képző-
művész lesz, közreműködik a Talpasok kara és
dr. Sza bó János tárogatón. 
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HIRDETÉS  KÖZLEKEDÉS

A tervek szerint halad a ménfő -
csanaki csomópont átépítése

móponti rekonstrukciója” című pályá-
zata a Nyugat-dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett
Belterületi utak fejlesztése tárgyú pá-
lyázati konstrukción 74.190.478 fo-
rint támogatást nyert. A projekt össz-
költsége 115 millió forint, amelyből
az önkormányzat önrészként mint -
egy 41 millió forintot biztosít.

Az építési-kivitelezési munkálatok
előreláthatólag július elején befeje-
ződnek. A teljes projekt lezárásának
tervezett ideje augusztus 31. 

szerző: szigethy teodóra
fotó. sz. t.

Mintegy 115 millió forintból korszerű-
sítik Győr-Ménfőcsanakon a Győri út
egyik csomópontját. Az úgynevezett
kettős körforgalmú csomóponti geo-
metria alkalmazásával biztonságo-
sabbá válik a kereszteződés. Győr-
Ménfőcsanakon a forgalmas Győri
útba egymáshoz közel eső pontban
csatlakozik be a Horgas és Fekete Ist-
ván utca. Ez a forgalmi szituáció ma-
gában hordozza a baleset kockáza-
tát, ezért az önkormányzat korszerű-
síti, illetve biztonságosabbá teszi a
kereszteződést.

Az átépítés a tervek szerint halad:
a gázközmű, valamint a csapadékvíz-
csatorna kiépítése során a Koroncói
úton szükséges ivóvízvezeték kivál-
tása már megtörtént. Ezen az úton
befejeződtek az útépítési és csapa-
dékvíz-csatornaépítési munkálatok
is. Kiépítették a kettős körforgalom
területén a csapadékvíz-elvezető csa-
tornát. A Kastély utca folytatásában
a parkolókat a napokban alakítják ki,
míg a Győri út páratlan oldalán – a
Kastély utca és a Horgas utca közötti

területen – a párhuzamos parkolók
már használhatóak. A kettős körfor-
galom geometriai kialakítása folya-
matban van, a szegélyépítések jelen-
leg is zajlanak.

A beruházás önkormányzati önerő
biztosítása mellett, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-

val valósul meg. Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának „Győr-
Ménfőcsanak, Győri út központi, ve-
szélyes részének nyomvonali és cso-

Fogadóóra
Bárány István önkormányzati
képviselő fogadóórára várja a la-
kosokat  június 4-én 18 órától a
Tulipános Iskola Tagiskolájá-
ban, június 5-én 18 órától a 
Kisbácsai Tagiskolában, és 
június 6-án 18 órától a
bácsai művelődési házban.

Bagoly mondja…
A győri Marcalvárosi Főigazgató-
ság Kovács Margit Közművelő-
dési Intézményegység és Könyv-
tár idén is megrendezte a „Ba-
goly mondja…” megyei művelt-
ségi vetélkedőjét, amelyben 34
csapat mérte össze Győr-Moson-
Sopron megye múzeumaival
kapcsolatos tudását két forduló-
ban.  A nyertes csapatok: 1. Kör-
zeti Általános Iskola, Dunaszeg.
2. Kazinczy Ferenc Gimnázium
és Kollégium. 3. Gyárvárosi és
Szabadhegyi Főigazgatóság Sza-
badhegyi Magyar-Német Általá-
nos Iskola.  A szervezők köszönik
a győri Városi Művészeti Mú-
zeum és a mosonmagyaróvári
Hansági Múzeum segítségét!
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JÚNIUS 1., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 Rocca parancsnok 
10:05 Fábry 
11:25 Tetőtől talpig
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:30 Marslakók 
14:00 Kasszasiker 
14:50 Angyali érintés 
15:35 Capri – Az álmok szigete 
16:35 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Poén Péntek
21:40 Mindenből egy van 
22:35 Az Este 
23:10 Négy szellem
00:10 Melissa és Joey 
00:35 Waczak Szálló 
01:10 Everwood 
01:55 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli – Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Győzike
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai 
14:20 Riadó a fedélzeten 
16:15 Marichuy – A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában

20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt
21:30 CSI: Miami helyszínelők 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Gyilkos elmék 
00:30 Reflektor
00:40 Törzsutas 
01:15 Kemény zsaruk 
02:15 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 

Darien egy szokványosnak 
induló napon váratlan és
megrázó telefonhívást kap. 
A szülővárosába kell utaznia,
hogy megpróbálja tisztázni 
a testvére, Kevin halálának
körülményeit.

13:15 A láthatatlan ember 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Gyerünk a börtönbe! 
23:10 Aktív
23:40 Tények Este
00:15 EZO.TV
01:15 Gyerünk a börtönbe! 
02:40 Alexandra Pódium
03:05 Vers éjfélkor – magyar versek

05:40 Gyilkos sorok  
06:30 Kincsek a padláson 
07:00 A nagy házalakítás  
07:50 Gyilkos sorok 
08:40 Nyomtalanul
09:30 Doktor House 
10:25 Columbo: Végzetes gyakorlat 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:30 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:25 Doktor House 
21:20 Daylight - Alagút a halálba 
23:20 CSI: A helyszínelők 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Daylight - Alagút a halálba  
03:05 A médium 
03:50 A nagy házalakítás

JÚNIUS 2., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Beyblade
10:25 Asztro Show 
11:20 Házon kívül
11:50 Autómánia
12:30 Amerika legkeményebb melói 
13:30 Lost – Eltűntek 
14:30 Chuck 
15:30 Agymenők 
16:00 Agymenők 
16:30 Maradok hűtlen híve 

Claude Eastman (Dudley
Moore), a neves karmester
egy szép napon gyanakodni
kezd szépséges feleségére,
Daniellára (Nastassja Kinski).
A gyanút pedig nem más ül-
teti a fülébe, mint maga Dani-
ella testvére, aki felhívja só-
gora figyelmét arra, hogy az
asszony és a zenekar szólis-
tája között egyre meghittebb
a viszony. 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik – 2012 Finálé 
22:00 Rád vagyok kattanva 
23:50 Kígyóharapás 
01:25 Hülyeség nem akadály 
02:00 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade 
10:25 Beyblade 
10:50 Egyik kutya, másik nem! 

11:20 Babavilág 
11:30 Tűsarok 
11:50 9 hónap 
12:20 Én is szép vagyok 
12:50 Top Speed
13:20 Autóguru
13:50 Sheena, a dzsungel királynője 
14:50 Bűbájos boszorkák 
15:50 Rejtélyek kalandorai 
17:00 Sas kabaré
18:00 Nagytakarítás 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 A fáraó bosszúja 
22:45 Luxusdoki 
23:45 A médium 
00:45 EZO.TV
01:45 Kalandjárat 

06:05 A szépség és a szörny 
07:00 Ki ez a lány? 
07:50 Zsírégetők 
08:40 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
09:45 Columbo: Negatív reakciók 
11:30 Irány Colorado! 
13:35 Lucky Luke 
14:40 Candleford-i kisasszonyok 
15:45 Candleford-i kisasszonyok 
16:45 Rocky és Bakacsin kalandjai

18:20 Hook 
21:00 Viharzóna 
23:30 A végső határ 
01:15 Az utolsó órában 
02:10 Irány Colorado!

VIASAT3

VIASAT3

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Rondó
06:30 Híradó 
06:35 Alpok-Duna-Adria
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!?
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Vannak vidékek 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:15 Munka-Társ
15:45 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:55 Ízőrzők: Balatonakali 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Ménes élet
20:00 Sándor Mátyás 
20:55 Hírek 
21:00 Dunasport
21:05 Kultikon

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Angi jelenti
10:30 Stadionok lengyel módra 
11:00 Borászok Borásza
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 A Somló hercege
12:35 Zöld Tea
13:10 Alfonzó világszínháza
13:35 Tetőtől talpig
14:10 A világ madárszemmel 
15:05 TeSzedd – Vedd fel újra a 

kesztyűt!
16:40 Doc Martin 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 A gyémánt románca 
21:40 Szeretettel Hollywoodból
22:10 Csiky Gergely: A nagymama
00:15 Nagyon zene 
01:10 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:35 Rettenetes szülők 
08:05 Családi krónikák 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:45 Mindennapi hősök
13:10 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Talpalatnyi zöld
14:45 Pannon expressz 
15:15 Hagyaték 
15:40 Kulisszatitkok 
16:15 Ének az esőben 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 Robert Thomas: Szegény 

Dániel 
21:45 MüpArt – Horvát tamburás 

rapszódia 
23:40 Dunasport
23:55 Gyermekkorok 
01:20 Beavatás
01:45 Vers
01:55 Himnusz 
02:00 Duna anzix 
02:15 Északi történetek vízből, 

kőből, fából 

Duna Televízió, június 2., szombat, 16:15

Ének az esőben
Amerikai zenés vígjáték

Az Ének az esőben az egyik legbájo-
sabb zenés film, amit valaha vászon -
ra vittek. Ki ne ismerné a képsort,
amikor egy jókötésű férfi táncol egy
szál esernyővel a rend ámuló őre előtt a zuhogó eső-
ben? E rögtönzött előadás „tettese”, Don Lockwood és
barátja, Cosmo Brown a Monumental Picturesnél ke-
resi a kenyerét.  Egy szerencsés véletlennek köszönhe-
tően Don népszerű sztár lesz, s filmek sorát forgatja
az ünnepelt színésznő, Lina Lamont oldalán. A férfit
távolról sem kötik mély érzelmek a mutatós, de üres-
fejű nőhöz, ám képzelt, a filmek által sugallt román-
cukat a sajtó szenzációként tálalja.

TV2, június 1., péntek, 21:20

Gyerünk a börtönbe!
Amerikai vígjáték

Nelson az egyik jó nevű bíró fia. Ám a ha-
lott apja aligha lenne büszke rá, amikor
rácsok mögé kerül. A bűnöző Lyshitski
gyűlöli Nelson apját, mert egykoron ő

volt az, aki el-
ítélte. A férfi el -
határoz za, hogy
sajátos módon
áll bosszút. Elin-
tézi, hogy visz-

szakerüljön a börtönbe és megpróbálja
annyira szörnyűvé tenni Nel son ott-tar-
tózkodását, amennyire csak lehetséges.

RTL Klub, június 1., péntek, 14:20

Riadó a fedélzeten Amerikai családi film

Maddie 2001 szeptemberében Pearl Har-
borba utazik, hogy néhány napot az USS
Constellation hadihajón töltsön. A fiatal
lány ritkán látott édesapjával, Dolan pa-
rancsnokkal szeretne találkozni és rávenni

őt, hogy legyen sokkal többet családjával. 

Viasat3, június 2., szombat, 18:20

Hook Amerikai kalandfilm

Peter Banning neves ügyvéd, akinek a feszített
munkatempó mellett alig marad ideje család-
jára. Az éj leple alatt felbukkan a mesék világából Hook kapitány és
elrabolja a gyerekeket. Csak Pán Péter mentheti meg őket.

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK, VIZSGA-ELÔKÉSZÍTÔK

VI. 18–29., VII. 02–13., VIII. 13–24.

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

• Rendkívüli akciók a 15 éves Hatos és Társa Nyelvis-
kolában (információk a honlapon)

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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JÚNIUS 3., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:00 Trendmánia 
10:35 Teleshop 
11:30 Törzsutas 
12:05 Női kézilabda Eb-selejtező 

mérkőzés 
13:55 Míg a halál el nem választ 
14:25 Hetedik érzék  
15:20 Tru Calling – Az őrangyal 
16:30 Én a vízilovakkal vagyok  

18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Cobra 11
20:00 A Függetlenség napja 
23:05 A dicsőség zászlaja 
01:30 Portré

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné 
09:40 Nagy Vagy! 
10:45 EgészségMánia 
11:15 Talpig nő 
11:45 Kalandjárat 
12:15 Borkultusz
12:45 Stahl konyhája 
13:15 Több mint TestŐr 
13:45 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok 
14:45 Monk – Flúgos nyomozó 
15:45 Bűbájos boszorkák 
16:45 Tökéletes nap 

18:30 Tények 
19:00 Napló
20:05 Indiana Jones és a 

kristálykoponya királysága
22:25 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:25 Elit egység 
00:25 Családi összeesküvés 
02:30 EZO.TV 
03:05 Napló 

04:00 Smallville 
05:00 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
05:55 Columbo: Végzetes gyakorlat 
07:40 Véznák kontra dagik 
08:40 Anya, csak egy van! 
09:05 EgészségŐr 
09:35 Szex és New York light  
10:10 Szex és New York light  
10:45 A nagy házalakítás 
11:35 A nagy házalakítás 
12:30 Hook 
15:00 A Vörös Pimpernel 

Franciaország, 1793. Tombol
a forradalom. Robespierre
polgártárs hűséges csatlósá-
val, a titkosszolgálat vezéré -
vel, Chauvelinnel karöltve
egymás után küldi az ártatla-
nokat a guillotine alá. Egyet-
len férfi van csupán, aki ellen
mer szegülni a „szent igaz-
ságszolgáltatásnak”: a Vörös
Pimpernel.

17:00 Roxanne 
19:00 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Baseball bikák 
00:05 Viharzóna 
02:25 EgészségŐr 
02:50 Anya, csak egy van! 
03:20 Star Trek 2. – Khan haragja

VIASAT3
05:25 Beszélő emlékházak 
06:00 Gazdakör 
06:25 Ablak a természetre 
06:30 Kisiskola 
07:30 Ingyenélők 
08:50 Magyar elsők  
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház 
10:30 Isten kezében 
11:00 Új nemzedék 
11:30 Élő világegyház 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli 
12:10 Vers 
12:15 Élő népzene 
12:45 Akadálytalanul 
13:15 Csellengők 
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:15 Görgey Gábor: Wiener Walzer 
16:10 Egy asszony visszanéz
18:00 Híradó – 18:00 
18:30 Heti Hírmondó 
19:00 Önök kérték!
20:00 Doktor Zsivágó 
21:30 Rúzsa Magdi koncert 
22:30 Klubszoba 
23:30 Dunasport 
23:45 Első pillantásra 
01:40 Vers 
01:45 Himnusz 
01:50 Határtalanul magyar 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 KorTárs 
05:55 Magyar gazda 
06:25 Esély 
06:55 Ma Reggel 
08:55 Engedjétek hozzám 
09:05 Katolikus krónika 
09:30 Úton-útfélen 
09:40 Református ifjúsági műsor 
09:45 Útmutató 
10:15 A sokszínű vallás 
10:25 Evangélikus magazin 
10:50 „Egész életünket Krisztus 

Istenünknek ajánljuk!” 
12:25 Hírek 
12:30 Szellem a palackból... 
13:00 Anno 
13:30 A tizedes meg a többiek 
15:15 Út Londonba 
15:50 Telesport  
16:20 Nyakunkon az élet 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek – IrReality Show 
21:55 Munkaügyek – IrReality Show 
22:25 Veszélyes Bangkok
00:05 A nagy ugrás

JÚNIUS 4., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:10 Rocca parancsnok 
10:05 Rex Rómában 
10:55 Most a Buday! 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:30 Marslakók
14:00 Bús düledékeiden 
15:00 Angyali érintés 
15:45 Capri – Az álmok szigete 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Ábel a rengetegben 
22:35 Szlovákmagyarok 
23:30 Az Este 
00:05 Aranymetszés
01:00 Múlt-kor
01:25 Zöld Tea
01:55 Everwood 
02:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop 
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:20 Reflektor Reggel
07:35 Reggeli - Csak csajok
08:15 A szerelem rabjai 
09:15 Győzike
10:15 Top Shop 
11:55 Asztro Show 
13:00 Az éden titkai 
14:00 A cserecsapat 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle

20:10 Fókusz
20:55 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont
22:30 CSI: A helyszínelők 
23:35 PokerStars.net - Big Game
00:35 Reflektor
00:50 Suttogás

05:40 Gyilkos sorok 
06:30 Kincsek a padláson  
06:55 A nagy házalakítás 
07:40 Gyilkos sorok 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Doktor House 
10:25 Columbo: Negatív reakciók 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:30 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:25 Doktor House 
21:20 Halálos terápia 
23:35 CSI: A helyszínelők 
00:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:30 A végső határ 
03:05 A nagy házalakítás 
03:50 Dawson és a haverok

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:45 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop 
11:10 EZO.TV
12:45 Mi volt ez az egész? 

A magyar film több alkotói
nemzedékének képviselői a
legendás Pécsi Filmszem-
lékre emlékeznek. A doku-
mentumfilm a 2004-ben ren-
dezett „nosztalgia”-rendezvé-
nyen készült, amely egyben
egy új fejezet nyitánya is volt a
város és a film kapcsolatá-
ban. 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő
16:20 Csoda Manhattanben 
17:15 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 NCIS 
22:15 NCIS: Los Angeles 
23:15 Bostoni halottkémek 
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 NCIS 
02:20 NCIS: Los Angeles 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Élő egyház 
06:30 Híradó 
06:35 Isten kezében 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 „egyharmadország” – Trianon-

konferencia, 2010 Párizs
08:00 Állami zászlófelvonás a 

budapesti Kossuth térről 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:05 Klubszoba 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Heti Hírmondó 
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Trianon az irodalomban 
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:20 Harangzúgás Trianon 

emléknapján 
16:50 Linda 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Rózsa Sándor
20:00 Trianon 
22:10 Hírek 
22:20 Dunasport 
22:25 Kultikon
23:20 Sportaréna

JÚNIUS 5., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Rocca parancsnok 
10:00 Mindenből egy van 
10:55 Natúra 
11:25 Medvék, barlangok és 

vízesések földjén 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Marslakók 
14:00 Beszélő fejek 
14:30 Beszélő fejek 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Capri – Az álmok szigete 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 A királynő
22:25 Az Este 
23:00 Tudorok 
23:55 Barangolások öt kontinensen 
00:30 Angi jelenti 
01:00 Everwood  
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Baseball álmok 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Az ördög maga 
23:15 TotalCar
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Arccal a földnek 
02:25 TotalCar

06:15 Kincsek a padláson 
06:40 A nagy házalakítás 
07:30 Gyilkos sorok 
08:25 Nyomtalanul 
09:15 Doktor House 
10:05 Roxanne 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:30 Jóbarátok 

Phoebe épp Ross-szal beszél-
get, amikor rájön, hogy
sosem volt még tartós kap-
csolata. Monica meglátogatja
Chandlert Tulsában, de
éppen rosszkor érkezik...
Joey-nak nagyon ismerős új
barátnőjének lakása, utóbb
az is kiderül, hogy miért.

20:00 Jóbarátok
20:25 Doktor House
21:20 Doktor House 
22:10 New York-i nyomozók 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
05:55 Roma Magazin 
06:30 Híradó 
06:35 Domovina
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 1 könyv
16:05 Zebra
16:20 Térkép
16:50 Linda 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Vivát Benyovszky!
20:10 A papa szolgálati útra ment 
22:30 Hírek 
22:35 Dunasport
22:40 Kultikon
23:35 Lamantin Jazz Fesztivál 
00:25 Szvjatoszlav Richter 
01:20 Vers
01:25 Himnusz 
01:30 Térkép
01:55 Lélek Boulevard 
02:25 Lyukasóra 
02:50 Dukay Barnabás és Gadó 

Gábor – Szabad zene duó 
koncert 

03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli – Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Győzike
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:20 Mágusok csatája 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle
20:10 Fókusz
20:55 Barátok közt 
21:30 A mentalista

Egy hitelező cég dolgozóját
bombával a testén felrobbant-
ják a benzinkút előtt. A me-
rénylő a cég ügyféllistáját
akarta ilyen módon megsze-
rezni. Miután ez nem sikerült,
az elkövető Lisbont is csap-
dába csalja, bombát erősít rá,
s arra kényszeríti, hogy sze-
rezze meg az iratokat a CBI
központjából.

22:35 A Grace klinika 
23:45 Reflektor
00:00 Emberrablás 
00:55 Emberrablás
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JÚNIUS 6., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Rocca parancsnok 
09:55 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Marslakók 
14:00 Gasztroangyal
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Párizsi helyszínelők 
21:40 On the Spot 
22:35 Az Este 
23:10 KorTárs
23:40 Az utolsó kettő 
00:50 Szellem a palackból... 
01:20 Everwood 
02:05 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Gyilkos sorok 
06:20 Kincsek a padláson 
06:50 A nagy házalakítás 
07:35 Gyilkos sorok 
08:30 Nyomtalanul 
09:20 Doktor House 
10:10 A vörös Pimpernel
11:10 A vörös Pimpernel 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:30 Vérmes négyes 
18:55 Vérmes négyes 
19:25 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:30 Doktor House 
21:20 A szerelem hullámhosszán 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Halálos terápia 
03:10 A nagy házalakítás 
03:55 Dawson és a haverok

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV 
12:25 Az aztékok kincse 

Mexikó az amerikai polgárhá-
ború idején. A megbuktatott
elnök támogatói egy titokza-
tos kincs nyomába erednek,
amelynek segítségével meg-
dönthetik a hatalomra jutott
gonosztevő Maximilian csá-
szár uralmát. A kincs rejtek-
helyét azonban csak Karja, az
azték hercegnő tudja. 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Doktor House
22:15 Született feleségek 
23:15 Én is szép vagyok 
23:45 Tények Este 
00:20 EZO.TV 
00:55 Doktor House 
01:55 Született feleségek 
02:55 Babavilág 

VIASAT3
05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Unser Bildschirm 
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:00 1 könyv
16:20 Térkép 
16:40 Linda 
18:00 Híradó – 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Kántor
20:00 London River 
21:30 Hírek 
21:35 Dunasport 
21:40 Kultikon 
22:35 Rost Andrea és a Budapesti 

Vonósok Kamarazenekar 
hangversenye 

00:10 Vers 
00:15 Himnusz 
00:20 Térkép 
00:45 Arcélek 
01:15 Napok, évek, századok 
01:40 Család-barát 
02:35 Kilátás a Nagy-Kopaszról 
03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Győzike
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:20 Jéghercegnő 

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 Titanic 2 
23:25 Reflektor
23:45 Gazdagék 
00:45 Gazdagék

JÚNIUS 7., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Győzike
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:20 Az értelem diadala 

A 11 éves Brooke szörnyű au-
tóbalesetet szenved, és cso-
dával határos módon túléli. A
súlyos gerincsérülés azonban
egész életére tolókocsiba
kényszeríti. Brooke a körül-
mények ellenére teljes életet
akar élni, és édesanyja, Jean
segítségével sikeresen el-
végzi a középiskolát, majd je-
lentkezik a Harvard Egye-
temre. Hátrányos helyzetét
meghazudtolva végül kitünte-
téssel diplomázik.

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 Tiszta játszma 
23:25 Totál szívás 
00:30 Reflektor
00:50 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 Rocca parancsnok 
10:00 Poén Péntek
11:00 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:30 Marslakók 
14:00 Négy szellem
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:35 Everwood 
18:20 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Kasszasiker 
21:30 DTK 
22:25 Az Este 
23:00 A velencei kalmár 
01:10 Everwood 
01:55 MM

05:25 Gyilkos sorok 
06:15 Kincsek a padláson 
06:40 A nagy házalakítás 
07:30 Gyilkos sorok 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Doktor House 
10:15 A szerelem hullámhosszán 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:30 Vérmes négyes 
18:55 Vérmes négyes 
19:20 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:25 Doktor House 
21:20 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 CSI: A helyszínelők 
23:05 Nikita 
00:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:55 CSI: New York-i helyszínelők 
01:50 Nikita 
02:35 A nagy házalakítás 
03:20 Dawson és a haverok

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
10:30 EZO.TV
12:00 The Blues Brothers – A blues 

testvérek 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Drakula halott és élvezi 
23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Drakula halott és élvezi 
02:35 Segíts magadon! 

VIASAT3
05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Horvát krónika 
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Világ-nézet 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték 
14:45 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Hazajáró 
16:20 Térkép 
16:50 Linda 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd 
19:00 A fekete város
20:00 Esős vasárnap 
21:40 Hírek 
21:45 Dunasport 
21:50 Kultikon 
22:45 MüpArt - Wagner-est a 

Művészetek Palotájában 

Duna Televízió, június 7., csütörtök, 20:00

Esős vasárnap Fekete-fehér, magyar romantikus dráma

Új tanerő érkezik a gimnáziumba, a csinos, fia-
tal Pali. Felbolydul az iskola, minden lány a sár-
mos tanár úrba szerelmes, kivéve az iskola élta-
nulóját, Balázs Ágit. Természetesen mint már
annyiszor a történelemben, Palinak nem kell
más, csak az okos, csinos és elérhetetlen Ági.

RTL Klub, június 7., csütörtök, 21:30

Tiszta játszma
Amerikai akciófilm

A gyönyörű jogásznőt, Kate McQueant (Cindy Craw-
ford) egy rejtélyes merénylő kis híján megöli. A rend-
őrség a jóképű Max Kilpatrickot (William Baldwin),
a gyilkosságiak flegma nyomozóját bízza meg a nő
védelmével, aki egy titkos búvóhelyen igyekszik biz-
tonságba helyezni a lányt, ahol különleges bűnese-
tek tanúit szokták elrejteni. Arra azonban még a nyo-
mozók sem számítanak,
hogy Kate üldözője, Kazak
(Steven Berkoff), az egykori
KGB-ügynök, akinek az FBI-
nál is kiterjedt kapcsolatai
vannak.

Duna Televízió, június 6., 
szerda, 20:00

London River
angol–francia–algériai filmdráma

2005-ben sokk rázta meg a nyugati vilá-
got: iszlám szélsőségesek robbantottak
Londonban egy metróvonalon, sok száz
angol, amerikai és az országban tartóz-
kodó turista halált okozva. Történetünk-
ben egy brit anya és egy afrikai apa ke-
resi a robbantásokban eltűnt gyermekét

a káoszban, és
közben rájönnek,
gyer mekeik már
jó ideje egy párt
alkottak.

M1, június 6., szerda, 23:40

Az utolsó kettő Magyar dokumentumfilm

Grosics és Buzánszky... a labdarúgás művészei, az Aranycsapat két le-
gendás alakja. A kapus és a hátvéd... Ebben a filmben nemcsak sportról
lesz szó, hanem az ÁVO-ról, a személyi kultuszról, a politikáról, és persze
Puskás Öcsiről is, a labdarúgóról, a harcostársról, a legendáról.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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KÖZSZOLGÁK  GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Fel ada tok:
A tár sa ság tel jes kö rû

épü let üze mel te té si és va gyon-
 gaz dál ko dá si fel ada ta i nak ter ve zé se,

elõ ké szí té se, fel ügye le te
és a szak te rü let irá nyí tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
• Fõ is ko lai vagy egye te mi vég zett ség

• Többéves szak mai ve ze tõi ta pasz ta lat
• Fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek

Az el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
• A pá lyá zat sze rin ti te rü le ten

szer zett többéves ve ze tõi
gya kor lat, szak mai ta pasz ta lat
• Építészmérnök, építőmérnök,
épületgépész-mérnök végzettség
• A te vé keny ség hez kap cso ló dó

szak vizs gák
• Köz be szer zé si te rü le ten szer zett ta pasz ta lat

• Pá lyá za ti rend sze rek is me re te

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
• 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány (utó lag is be nyújt ha tó)
• Vég zett sé get iga zo ló ok má nyok má so la ta • Mo ti vá ci ós le vél • Mun ka bérigény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 
ál lást hir det 

mun ka kör be töl té sé re. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. június 12.
A pá lyá za to kat pos tai úton Sági Géza elnök-vezérigazgató 

részére kér jük el jut tat ni „Ingatlangazdálkodási igazgató” jel igé re 
(9024 Gyõr, Orgona u. 10).

szerző: gy. p.
fotó: szigethy teodóra

Június elsejétől működnek a
győri szabad strandok: a víz
minősége fürdésre alkalmas
az Aranypart I-en és II-n is, a
Kovalter területén azonban
csak napozni lehet. 

A megyei kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szer-
vének vizsgáló laboratóriuma für-
désre alkalmasnak minősítette a
Mosoni-Duna vizét, így az Arany-
part 23. Kft. kezelésében lévő
Aranypart I. és a GYŐR-SZOL Zrt.
üzemeltetésében lévő Aranypart II.
is kinyit a hétvégén. Ehhez kapcso-
lódóan a zrt. munkatársai megmet-
szették a fákat, lefestették a pado-
kat, kihelyezték a vízmélységet
jelző bójákat és a hulladékgyűjtő
edényeket, valamint a helyszínre
szállították az életmentéshez szük-
séges csónakot. Nyitvatartási idő
alatt – augusztus 31-ig, naponta 8
és 20 óra között – mentőőr fel-
ügyeli a területet, emellett illemhely,
zuhanyzó és öltöző teszi kelleme-

sebbé a kikapcsolódást. Újdonság,
hogy az Aranypart I. szabad strand
környezetében a GYŐR-SZOL Zrt.
elhelyezett egy szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet, ahol a csomagoló-
anyagok közül a műanyag, a papír-,
a fém- és az üveghulladékok kör-
nyezetbarát elhelyezésére van lehe-
tőség.

A szabad strandokra tilos gép-
kocsival behajtani, illetve oda ku-
tyát bevinni. Tilos tüzet gyújtani és
üveget a vízbe vinni, valamint hor-
gászni.

A Rába-parti Kovalter területe
idén is kizárólag napozásra hasz-
nálható, de jegyzői határozat értel-
mében tilos fürödni az adyvárosi és
a József Attila-lakótelepi tározóta-
vakban, az Iparcsatorna teljes hosz-
szában, a Rába folyó mindkét olda-
lán, a bácsai vízáteresztő zsilip kör-
nyékén, a pinnyédi híd győri hídfő-
jénél, a püspökerdei átvágás teljes
hosszában, Újvárosban a Mákos-
dűlői volt kavicsbányában, Gyirmó-
ton a Marcalban, a bácsai bánya-
gödrökben, a Holt-Marcalban (rab-
kerti tóban) és a győrszentiváni volt
szabad strandon is. 

Nyitnak 
a szabad strandok

Víz-kvíz 2012 
Játsszon velünk! A Pannon-Víz Zrt. nyári kvízjátékán a helyes megfejtők akár egy
Sodastream típusú, otthoni szódakészítő készüléket is nyerhetnek.  

1. Mikor alakult a Pannon-Víz Zrt. jogelődjének számító „Győri Vízve-
zetéki Részvénytársaság”?
A. 1900   B. 1884   C. 1711

2. Melyik megoldás környezetkímélőbb?
A. palackozott víz teherautókon szállítva  
B. palackozott víz vonattal szállítva   C. vezetékes víz, csapból  

3. Melyik víztoronyban tartja júniusi nyílt napját a Pannon-Víz Zrt.? 
A. szabadhegyi víztoronyban B. kunszigeti víztoronyban
C. csepeli víztoronyban 

4. Mennyi egy felnőtt ember napi folyadékszükséglete? 
A. testsúlykilogrammonként 150 ml  B. 1,5-2 liter
C. elegendő akkor inni, ha megszomjazunk, akkor is csak keveset

5. Ki a szódavíz feltalálója? 
A. Daniel Bernoulli B. Jedlik Ányos  C. Isabel Czerny  

Mindegyik kérdésre csak egy válasz adható. A nyereményjátékban résztvevők
hozzájárulnak, hogy nevük és az ajándékok átvételét ábrázoló fényképük a Pan-
non-Víz Zrt. weblapján megjelenjen. A megfejtések 2012. június 6., szerda 12
óráig adhatók le ügyfélszolgálati irodáinkban vagy a kviz@pannon-viz.hu e-mail
címen, továbbá a június 9-i nyílt napon. Sorsolás június 9-én, szombaton 14 óra-
kor a víztoronyban.  Nyerje meg a Sodastream otthoni szódakészítő készülékét! 

Megfejtések:   1. ....     2. ....     3. ....     4. ....      5. ....

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

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

Pályázat idősek lakhatásának javítására

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a győri önkormányzattal kötött szer-
ződése alapján 2012-ben ismét pályázatot hirdet idős emberek lakha-
tási körülményeinek javítására. A pályázati kiírás a lakókörülmények
részleges átalakítással, illetve akadálymentesítéssel történő javítását
célozza meg. A pályáztatással összefüggő teendőket a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Központja végzi. A pá-
lyázat célja, hogy az idős emberek önálló életvitelüket saját otthonukban
a lehetőségek szerinti leghosszabb ideig folytathassák. A pályázat lehe-
tővé teszi az idős emberek lakásában a biztonságos önálló használathoz
szükséges műszaki átalakítások, akadálymentesítési feladatok elvégzé-
sét. A pályázat célja az időskorúak életfeltételeinek javítása.
Jelenlegi kiírás összköltségvetése 5.000.000 forint, amit a
győri önkormányzat biztosít.
A pályázók kizárólag magánszemélyek lehetnek. A pályázat előrelátha-
tóan 12-16 győri lakás részleges felújítását teszi lehetővé.
Pályázni 2012. május 29-től június 22-ig lehet.
Az eredményekről a pályázókat előreláthatólag 30 munkanap múlva ér-
tesítik postai úton.
A pályázattal kapcsolatos információ kérhető a bathy.gyorgyi@
maltai.hu e-mail címen és a 30/9662-194-es, vagy az MMSZ titkársá-
gán a 96/336-129-es telefonszámon.
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OKTATÁS HIRDETÉS

A győri Széchenyi István
Egyetem és a veszprémi szék-
helyű Pannon Egyetem olyan
professzionális kutatóbázist
épített ki, ami kiszolgálja a
Közép és Nyugat-Dunántúli
régió autóiparát, versenyké-
pes K+F szolgáltatásokat
nyújt a térség járműiparban
tevékenykedő cégeinek.
A járműipar a magyar GDP-
hez közel 800 milliárd forinttal
járul hozzá, aminek legna-
gyobb részét a Közép- és Nyu-
gat-Dunántúlon működő cé gek
termelik meg. Az itt működő
vállalkozások fejlettségi szintje
a regionális kutatási potenciál
növelését igényelte. Erre adott
választ a Széchenyi István
Egyetem és a Pannon Egyetem
„Mobilitás és környezet: Jár-
műipari, energetikai és kör-
nyezeti kutatások a Közép- és
Nyugat-Dunántúli Régióban”
című, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/
KONV-2010-0003 azonosító
számú projektje, amelyet az
Európai Unió és a Magyar

Állam 3 milliárd 19 millió fo-
rinttal támogat.
A kutatók a fenntartható fej-
lődés érdekében a környezet-
kímélő, energiahatékony és
gazdaságos közlekedés felté-
teleinek megteremtésére, jár-
műipari termékek, technoló-
giák és üzemanyagok fejlesz-
tésére irányuló alapkutatáso-
kat végeztek. A komplex
szemléletű járműipari kuta-
tások olyan korszerű, új anya-
gok, gyártási technológiák és
innovatív műszaki megoldá-
sok fejlesztésére irányultak,
amelyek a növelik a jármű-
ipar eredményességét, a jár-
művek hatékonyságát, csök-
kentik a károsanyag-kibocsá-
tást, mechatronikai és jármű-
informatikai újításokkal ja-
vítják a közlekedés biztonsá-
gát. A projekt során vizsgál-
ták az alternatív hajtások, a
hajtásrendszerek, a kenő- és
hajtóanyagok, valamint a bio-
üzemanyagok továbbfejlesz-
tésének lehetőségeit is.

A Széchenyi István Egyetem 
és a veszprémi székhelyű 
Pannon Egyetem kutatóbázisa 
kiszolgálja a térség járműiparát

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

A Széchenyi István Egyetem képzési és
munkaerő-piaci tapasztalatai alapján
átfogó fejlesztést valósított meg, szoro-
san illeszkedve az intézmény 2009-ben
elfogadott Stratégia Tervéhez, valamint
a korábbi pályázatokhoz. Az egyetem a
projektnek köszönhetően eredményesen
alkalmazkodott a munkaerő-piac elvárá-
saihoz, fejlesztette a hallgatói-oktatói
szolgáltatásokat, az intézményirányí-
tást, valamint a nemzetközi versenyké-
pességet elősegítő szolgáltatásokat.

A Széchenyi István Egyetem 15 milliárd forint
összértékű, átfogó fejlesztési programot valósít
meg, melynek célja, hogy a hallgatók XXI. szá-
zadi környezetben, korszerű eszközök segítsé-
gével sajátíthassák el az ismereteket, s ennek
révén alkalmazható tudással felvértezve lépje-
nek ki az egyetem falai közül.

A régió további fejlődése, az egyetem hazai
és nemzetközi versenyképessége érdekében a
Széchenyi István Egyetem a képzési és munka-
erő-piaci tapasztalatai alapján egy teljes átfogó
fejlesztést kívánt megvalósítani. Céljuk az volt,
összehangolják a munkaerő-piaci keresleti és kí-
nálati oldalt, támogassák a szakmai gyakorlato-
kat, a hallgatók sikeres pályakezdését, megbíz-
ható minőségirányítási és információs rendszert
hozzanak létre, színesítsék és továbbfejlesszék a

hallgatói és oktatói szolgáltatásokat, modernizál-
ják az e-learning rendszert és javítsák az intéz-
mény nemzetközi versenyképességét.

A területeken nagy előrelépést jelent a „Tér-
ségi munkaerő-piaci alkalmazkodás és előrejel-
zés intézményi döntéshozatali szervezeti rend-
szerrel összefüggő fejlesztése, valamint nem-
zetközi versenyképesség javítása a Széchenyi
István Egyetemen” (TÁMOP-4.1.1/A-10/1/
KONV-2010-0005) című projekt megvalósí-
tása. A több mint 620 millió forintos költségve-
tésű programhoz az Európai Unió és a magyar
állam 590.702.244 forinttal járult hozzá.

Dr. Filep Bálint projektmenedzser szerint a
kitűzött célok teljesültek. Kifejtette: „Bízunk
benne, hogy a pályázat során létrejövő fejlesz-
tések és szolgáltatások eredményeként az
egyetem tovább tudja erősíteni a regionális,
számos szakterületen országos szintű szerepét,
a térség vállalataival létrehozott még intenzí-
vebb kapcsolata pedig dinamizálhatja a vállala-
tok és a régió versenyképes fejlődését.”

Egyetem: újabb
projekt zárult le

Végig az Alpokon – Mariazell ............................................................................................ jún. 10. 5.900 Ft/fő
Burgenlandi vártúra .............................................................................................................. jún. 17. 5.200 Ft/fő
Esztergom – Visegrád – Szentendre .............................................................................. jún. 17. 5.800 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában ......................................................................................................... jún. 24. 5.600 Ft/fő
Klosterneuburg – Kreuzensteini vár – Tulln ............................................................. jún. 24. 5.900 Ft/fő
Budapest – Gödöllő „Kulisszák mögött” az Operaházban ....................................... jún. 24. 5.900 Ft/fő
Komárom –Tata (Víz, Zene,Virág Fesztivál) ................................................................... jún. 30. 4.700 Ft/fő
Szlovénia – Lendva – Maribor - Ptuj ............................................................................... jún. 30. 10.900 Ft/fő
Mesél a Bécsi-erdő… ............................................................................................................... júl. 01. 4.800 Ft/fő
Graz és Riegersburg – a boszorkányok vára ............................................................. júl. 07. 7.100 Ft/fő
Hollókő – Ipolytarnóc .............................................................................................................. júl. 07. 7.800 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék ..................................................................................................... júl. 07. 9.800 Ft/fő
Zsámbék – Budapest – Szentendre ................................................................................. júl. 08. 5.900 Ft/fő
Pozsony – Dévény – Schlosshof ........................................................................................ júl. 08. 4.500 Ft/fő
Sárgabarackfesztivál az Osztrák-Dunakanyarban .................................. júl. 14. és 21. 6.600 Ft/fő
Bécs – Schönbrunni-kastély, Operaház-látogatás ................................................... júl. 15. 5.300 Ft/fő
Plitvicei-tavak – Zágráb ........................................................................................................ júl. 21. 9.900 Ft/fő
Fertőd – Fertő-tó ....................................................................................................................... júl. 22. 4.500 Ft/fő
Klagenfurt – Wörthi-tó ........................................................................................................... júl. 28. 9.900 Ft/fő
Prága – a cseh főváros ............................................................................................................ júl. 28. 12.500 Ft/fő
Felvidéki bányavárosok ........................................................................................................ júl. 29. 6.500 Ft/fő

Velence - Jesolo - fürdési lehetőséggel ................................................................... jún.22/24. 18.000 Ft/fő
Opatija ......................................................................................................................... jún. 09., jún.30. 12.900 Ft/fő
Krk-sziget – Plitvice 1 éjszaka szállással, félpanzióval .............................. jún.30/júl. 01. 28.500 Ft/fő

További időpontok 
és jelentkezés, valamint
társasutazások, belföldi
üdülések, tengerparti 
nyaralások széles 
választéka:

Győr, Árpád út 51/b. 
Telefon: 96/317-133

96/317-313
www.volantourist.hu
Eng.sz: R-0357/92/1999.

Egynapos 
kirándulások



Aszús libamáj-terrine
zöldalmával és diós brióssal
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Borkumi halleves 
fokhagymás pirítóssal

Hozzávalók négy sze-
mélyre: 50 dkg libamáj,
szerecsendió, só, fehér
bors, 1,5 dl tokaji aszú, 4
db briós, 2 db zöldalma, 1
kis csokor petrezselyemle-
vél, olívaolaj, méz. 

Elkészítése: A liba-
máj ereit eltávolítjuk, ujjnyi
vastag darabokra szedjük,
fűszerezzük sóval, borssal,
szerecsendióval, meglo-
csoljuk tokaji aszúval. Ce-
lofánba tekerve henger
alakúra formázzuk. Gőzös
sütőben 45 perc alatt 56
fokon készre sütjük. Ez-
után lepréselve hagyjuk ki-
hűlni, majd két órán át hű-
tőben pihenni. A zöldal-
mát lereszeljük nagylyukú
reszelőn, ízesítjük mézzel,
olívaolajjal, finomra vágott
petrezselyemmel. Diós bri-
óssal tálaljuk. 

Szakácsklub rovatunk júniusi séf-
jének a Krúdy-iskola elvégzése
után két munkahelye volt, egy
évet töltött a Klastrom, nyolcat
meg a Rába hotel konyháján, ahol
jelenleg részlegvezető Edvi László
mesterszakács keze alatt. Répás
Barbara bemutatkozásként azt
mondta el, hogy az édesanyja meg
a nagymamája szerettette meg
vele a főzést. A pályaválasztását el-
döntő mondat az volt, hogy sza-
kácsra mindig szükség lesz, az em-
berek szeretnek enni. Barbara a
munka mellett is tanul, a kamara
által szervezett mesterképzés ti-
zennégy résztvevője közül ketten
képviselik a szebbik nemet. Sze-
rinte a szakma hölgyei nincsenek
hátrányos helyzetben, ha megkü-
lönböztetés éri őket, az legfeljebb a
férfiak udvariasságának és segítő-
készségének számlájára írható.
Júniusi séfünk bemutatkozásként
egy mediterrán hallevest és egy
magyaros, hideg előételt tálalt fel
rovatunk olvasóinak. A halleves-
nek kevés köze van a mi halász-
lénkhez, talán éppen ezért érde-
mes otthon is próbálkozni vele. A
Rába hotel Belga sörözője nemré-
giben a budapesti Hilton belga
napjain vendégeskedett, ott a bor-
kumi halleves komoly sikert ara-
tott. A libamáj-terrine otthoni el-
készítésétől a libamáj ára veheti el
az ember kedvét, de mindenki éle -
tében lehetnek könnyelmű pilla-
natok vagy szép ünnepek, amikor
szükség lehet erre a receptre. A ter-
rine egyébként a Pallas Nagylexi-
kona szerint 18. századi fedeles
agyagtál. Ma pástétomot értünk
alatta, hosszú, keskeny formával,
gőzben készítve. 

Dióhéjban

Június séfje: 
Répás Barbara

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

Hozzávalók négy személyre:
50 dkg hal (fej, farok, csont), 2 db
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
2 db paradicsom, 2 db sárgarépa, 1
db zeller, 1 db édeskömény, 1 dl szá-
raz fehérbor. Fűszerként 10 db
egész bors, 3 db babérlevél, 1 ká-
véskanál kakukkfű, 1 zacskó sáf-
rány. Ízesítőnek fél kanál darált erős

paprika, 2 db citrom, 2 db narancs,
kis doboz konzerv paradicsompüré.
Levesbetétek: 20 dkg tenger gyü-
mölcsei, 20 dkg fekete kagyló, 30
dkg fogasfilé.

Elkészítése: A csontokból hal -
alaplevet főzünk. A zöldségeket na-
gyobb darabokra vágjuk, lepirítjuk
olívaolajon, befűszerezzük, majd pa-

radicsompürével tovább pirítjuk. Ez-
után felöntjük a már leszűrt alaplé-
vel és a fehérborral. Egy órán át főz-
zük, majd turmixoljuk. Ízesítjük
sóval, darált erős paprikával, a cit-
rom és a narancs levével. Tálaláskor
a forró levest a már felgőzölt leves-
betétekre merjük, fokhagymás pirí-
tóssal kínáljuk.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: És a korlátozó táblát sem látta a péká-
runál? Nyertes: Gaál Arnold (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Or-
gona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Az utolsó kérdés

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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HIRDETÉS APRÓ

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: 11.600.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben.  Érd.: +36-
30/9370-230. 

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

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

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, IV. emeleti, 54 m2-es,
határozatlan szerződésű bérleti la-
kást cserélném 1,5 szobásra.
Tel.: 30/650-7962.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, fél-
komfortos, szilárd tüzelésű, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 3–4 szobás bérleményre
(hirdetési szám: 212). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 49 m2-es, 2 szobás,
távfűtéses lakást cserélne kisebb,
alacsony rezsijű lakásra (hird. szám:
270). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3 szobás,
esetleg 1+2 fél, vagy 2+2 fél szo-
bás lakásra Nádorváros, Adyváros,
Marcalváros területére, maximum
második emeletig (hirdetésszám:
199). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

ményembe.  Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 06-20/947-3928. 

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyvek kedvező áron. A
könyvek nagyon jó állapotban van-
nak. Listát e-mailben kérésre kül-
dök. Érd.: 06-30/403-3079.

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

ÜZLET 

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

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

Győrben, Kálvária utcában 43 m2-
es, utcafronti üzlethelyiség kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győr-Adyvárosban 1
szoba+étkezős, 36 m2-es, hőszige-
telt, műanyag ablakos, redőnyös,
egyedi mérős panellakás eladó. Ár:
6,7 M Ft. 06-20/3468-994.

Győrben, illetve vonzáskörzetében
lakást, családi házat keresek. Tel.:
30/ 520-4512 vagy 20/284-8110,
Földi.

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708.

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti jogviszo-
nyú lakást cserélne 1+2 fél szobás
vagy 2 szobás bérleményre Újváros,
Sziget, illetve Bán A. u. kivételével,
lehetőleg négyemeletes épületben
(hirdetésszám: 134). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

TÁBOROZÁS

Vakáció! Júliusban ismét vár
minden 7 és 14 év kor közötti gyer-
kőcöt a Csiribiri napközis tábor!
Sporttáborunkról és kézműves tábo-
runkról bővebben információ a
www.csiribiritabor.blogspot.com ol-
dalon, 06-70/420-0765.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!
YTONG falazóelemek,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75.
Telefon: 96/417-957
www.y-ytong.hu

GARÁZS 

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

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Üdülési csekket, OTP SZÉP-kártyát, Erzsébet utalványt, étkezési

jegyet, bankkártyát is elfogadunk! 

A 2 személyes MARCAL-tál
3.500 Ft helyett 2.400 Ft

szerdán-csütörtökön-pénteken

Napi 3-4 féle levessel
8-10 féle fô fogással várjuk vendégeinket!

Az étlap naponta megtalálható honlapunkon.
www.marcal-etterem.hu 

Szombat—vasárnapi extra ajánlat 2 fôre:
Rántott libamáj levessel, körettel, salátával, süteménnyel.

5.400 Ft helyett 3.600 Ft/2 fô, 1.800 Ft/fô

ÁLLÁS

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

Brit pénzintézet keres
munkától nem félő, valóban dol-
gozni akaró munkatársat pénzügyi
területre. Minimum érettségivel ren-
delkezők jelentkezését várjuk! Tel.:
06-30/4348-777, e-mail: tanacs -
adasgyor@gmail.com.

EGYÉB 

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

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

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

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjte-

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.

A gyôri vásárcsarnok emeletén 
14 m2-es üzlethelyiség

kiskereskedelmi tevékenységre kiadó.
Érdeklôdni: piacok@gyorszol.hu 

vagy 96/418-509, 20/464-1757.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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A magyar, és ezen belül a győri
sportélet mellett elkötelezett
tizenkét alapító tag 2012. május
3-án újjáalakította a Győri Atlé-
tikai Clubot, amely 1919-től
1945-ig töltött be jelentős sze-
repet a város sportéletében.

Az alapítók már a névválasztásban, az
egyesület teljes nevében – Győri Atlé-
tikai Club - II. kerület Dózsa – is azt sze-
rették volna kifejezni, hogy a hagyomá-
nyokra, s a városrész különböző neve-
ken szereplő sportszervezetének érté-
keire támaszkodva szeretnének mo-
dern egyesületet működtetni.

A több mint kilencven éve, a sport
iránt ugyancsak elkötelezett lokálpat-
rióta elődök alapította sportklub cél-
jainak és szellemiségének kívánnak
megfelelni, amit az elfogadott alap-
szabály preambulumában is egyér-
telműen rögzítettek:

„Az alapítók kifejezik azon elhatáro-
zásukat, hogy a Győrött 1919. au-
gusztus 13-án megalakított Győri Ath -
letikai Clubot céljait és szellemiségét
tekintve egyaránt elődjüknek tekintik.
Követendő példaként szolgál szá-
mukra az, ahogyan kilencvenhárom
évvel ezelőtt néhány sport iránt elkö-
telezett lokálpatrióta felismerte, hogy
a sportélet fellendítéséhez szervezeti
változások is szükségesek. Ennek
szellemében alakították meg a „II. ker.
Football Club” alapjain a korukban
modernnek számító egyesületüket,
amely mint írták: „a football játékon
kívül az összes sportágak kultiválását
felvette programjába…”

Megalakult a Győri Atlétikai Club
Az alapítók mintaként kezelik elő-

deik sport iránti elkötelezettségét,
amellyel a számos nehézség ellenére
is folyamatosan fejlődő, sikeres szak-
osztályokat működtető, és pezsgő
klubélet jellemezte egyesületet hoz-
tak létre és működtettek.

Ugyancsak mintaértékű szá-
munkra, ahogy a GYAC vezetői és
szakemberei felismerték a sport sze-
repét az ifjúság testi és szellemi neve-
lésében.

Az alapítók fő céljuknak tekintik,
hogy megfelelve a GYAC hagyomá-
nyainak, az elődök szellemiségére és
értékeire építve modern, a XXI. szá-
zad kihívásainak is megfelelő sport-
egyesületet hozzanak létre és mű-
ködtessenek.

Az alapítók teljes egyetértésben
leszögezik, hogy az általuk létreho-
zott egyesület politikai tevékenysé-
get nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támoga-
tást nem nyújt. 

Olyan elődök példája ad erőt
munkájukhoz, mint például az olim-
piai és Európa-bajnoki bronzérmes
gerelyhajító Várszegi-Wennesz Jó-
zsef, vagy egy másik világhírű spor-
toló, a nagyszerű labdarúgó, edző és
szövetségi kapitány, dr. Lakat Károly,
akiről kevesen tudják, hogy a GYAC
saját neveltje volt. Finyák Sándor
neve is sokaknak ismerősen cseng,
aki versenyzőként és edzőként is or-
szágos hírűvé tette a győri birkó-
zósportot. Dobos Gyula agilitása is
példa számukra, aki olyan teniszcsa-
patot toborozott, hogy pályák meg-
építését határozta el a vezetés.  A
klubban folyó minőségi munkára
példa, hogy szívesen vállalt szerepet

a vívószakosztályban korának legelis-
mertebb szakembere, Tusnády Alf-
réd m. kir. honv. fővívómester. Vagy
az atlétikai életbe pezsgést hozó fia-
tal trió – Dénesfai, Tullner és Szabó –
, akik remek eredményeikkel hosszú
távú program kidolgozására késztet-
ték a klub akkori irányí-
tóit. S még hosszan
lehetne sorolni a
kiváló sporto-
lókat, akik
olyan remek
sportvezetők
irányította klub-
ban tűntek fel,
mint az 1922-től el-
nöki teendőket ellátó dr.
Czechmeister Antal, a később pol-
gármesterré választott Späth Gyula
elnök, dr. Valló István ügyvezető
elnök, vagy a klubot anyagilag is tá-
mogató dr. Jordán János. 

Az egyesület legfőbb feladatának
tekinti, hogy a város utánpótlás-neve-
lésében és az élsportban olyan gyűj-
tőhellyé váljon, ahol sportolóink a
mai kornak megfelelő személyi és tár-
gyi keretek között bontakoztathatják
ki tehetségüket. 

Mindez nem mond ellent annak,
hogy a győri sportélet már eddig is
meghatározó rangot vívott ki magá-
nak idehaza és külföldön egyaránt az
utánpótlás-nevelés terén. Ugyanis,
ezt elsősorban a csapatsportágak-
ban elért sikereink fémjelzik, ame-
lyekben valóban remekül megszerve-
zett a kiválasztás, a tehetséggondo-
zás, a felfelé áramoltatás, illetve a
szakember-ellátottság.

A Győri AC célja, hogy az egyéni
sportágakban hozzon létre hasonló

rendszert a kiválasztástól a verse-
nyeztetésig, melynek különös aktua-
litást ad, hogy Győr városa nagy
eséllyel pályázik a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) házi -
gazdájának szerepére. Reményeik
szerint a most megkezdett munka

gyümölcseként az ifjú-
sági sportolók leg-

nagyobb se-
regszemléjén
az egyéni
spor tágak-
ban is esély-

lyel vesznek
részt majd győri

sportolók, a sportsze-
rető és hozzáértő győri közön-

ség buzdítása közepette.
Mindezek meghatározói elemei

voltak annak a döntésnek, hogy a
klub atlétikai, birkózó, cselgáncs,
labdarúgó, tenisz, teke és torna
szakosztályok létrehozásával kezdi
meg működését.

Ahogy elődeik, úgy az alapítók is
arra törekszenek, hogy a város egyesü-
lete legyenek, és tevékenységükkel ad-
janak alapot a győri sportélet érdeké-
ben való szoros együttműködésre, s
váljanak méltóvá a támogatásra.

A szakmai munka színvonalára az
alapító tagok tapasztalatán és felké-
szültségén túl garancia az is, hogy a
Győri AC-t újjáalakító ülésen Jungi
Csabát, a város volt sportot felügyelő
alpolgármesterét, a Magyar Judo
Szövetség alelnökét választotta el-
nökké, míg alelnökévé dr. Szabadfi
Árpád nyugalmazott rendőr dandár-
tábornokot, aki megyei főkapitány-
ként, illetve társadalmi elnökként se-
gítette Győr város sportéletét.

A Győri AC alapítói és tisztségviselői. Első sor: Vidos Tibor, Szombati-Serfőző Eszter, Jungi Csaba elnök, dr. Szabadfi Árpád al-
elnök, Földingné Nagy Judit, dr. Czigány Tamás. Hátsó sor: Preszeller Tamás, dr. Csokán Csaba, dr. Erdős István, Szabó István,
Somogyi Zsolt, Forgács László.
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Sasa Stevanovic, a Győri ETO FC
csapatkapitánya pályafutása
utolsó szezonjára készül. A kö-
zönségkedvenc kapus a követ-
kező idény végén visszavonul, és
nagy vágya, hogy bajnokként
búcsúzzon az élsporttól. 

A Győri ETO FC a 2007–2008-as és
a 2009–2010-es szezon után a
most véget ért bajnokságban is
bronzérmet szerzett. A Győr Plusz-
nak a zöld-fehérek csapatkapitánya,
Sasa Stevanovic értékelte a szezont,
amely során sokáig élt a remény egy
még fényesebb érem megszerzé-
sére is. 

– A szezon elején az volt a célunk,
hogy a dobogón végezzünk, ezt
meg is tudtuk valósítani. Ennek elle-
nére senki nem olyan boldog a csa-
patból, mint a 2010-es bronzérem
idején volt. Sokáig a második helyen
álltunk, szorosan követtük a Debre-
cent, komoly lehetőségünk volt az
első két hely valamelyikének meg-
szerzésére. Felemás érzéseim van-
nak, hiszen a harmadik hely siker, de
még ennél is többre volt esélyünk –
fogalmazott a hálóőr, akinek a követ-
kező lesz az utolsó szezonja, és
utána visszavonul a labdarúgástól.  

– Egy évig még maradok a győri
kapuban, és nagyon szeretnék
aranyéremmel búcsúzni. Ez lenne a
pályafutásom csúcsa, hiszen koráb-
ban még sosem nyertem bajnok-
ságot. Jól érzem magam a pályán,
fizikálisan és mentálisan is megfe-
lelek az elvárásoknak, és tudok se-
gíteni a csapatnak. Augusztusban
viszont harmincnyolc éves leszek,
és ennyi pályán töltött év már
bőven elég lesz nekem. Mögöttem
jönnek a fiatalok, egyikük, Nagy
Gergő be is mutatkozott a bajnok-
ság záró fordulójában. A jelenleg
sérült Nacsa Péter is nagyon tehet-
séges, biztos vagyok benne, hogy
mindkettejük előtt szép jövő áll, és

Bajnokként búcsúzna a labdarúgástól
az ETO-nak egyáltalán nem kell fél-
nie a jövőben a kapusposzt miatt. 

A népszerű Stevanovic 2004-ben
érkezett a Rába partjára, azóta 228
bajnokin őrizte a zöld-fehérek kapu-
ját. Ezzel két rekordot is tart, hiszen
egyetlen légiós sem játszott még
ennyi mérkőzést a csapatban, és a
kapusok között is ő számlálja a leg-
több fellépést. Mögötte Földes
Dénes következik 164 szerepléssel,
a képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kára pedig Palla Antal állhat fel 154
mérkőzéssel.

– Mikor ideigazoltam, nem gon-
doltam volna, hogy ennyi időn át az
ETO kapusa leszek. Ké-
sőbb aztán megsze-
rettem a várost,
a nagyobbik
fiam ide járt
ó v o d á b a
és most is-
kolába, a
k i s e b -
b i k

pedig már itt is született. Győr az ott-
honunkká vált, ugyanolyan jól érzem
magam itt, mint Szerbiában. Amikor

az első szerződésem lejárt, két perc
alatt megegyeztem az elnök úrral a
folytatásról, és akkor már tudtam,

hogy Győrött fogom tölteni a pálya-
futásom hátralévő részét. Egyáltalán
nem bántam meg, hogy így alakult a
sorsom, voltak szép eredményeim
csapatszinten és egyénileg is. Min-

den évben a bajnokság három
legjobb kapusa között voltam,
Grosics-díjat és Zsiborás-díjat
is kaptam, és ezek komoly elis-
merések. Ritkán adatik meg,

hogy egy légiós ennyit szerepel-
jen egy csapatban, nyolc év

alatt mindössze tizenegy mérkő-
zést hagytam ki. A következő

célom a kétszázötvenedik bajnoki
mérkőzés, remélem, az utolsó sze-
zonomban ez is összejön, és a baj-
nokság végén magasba emelhe-

tem a kupát is. 
A Győri ETO FC-ben régóta

Stevanovic viseli a csapatkapitá-
nyi karszalagot, amit nem csupán
rutinjával, hanem határozott fellé-
pésével és segítőkészségével is
kiérdemelt. 

– Szerbiában is voltam csapat-
kapitány, így régóta tudom, milyen
felelőséggel jár a poszt. Egyfajta ka-
pocs vagyok a játékosok és a szak-
mai stáb, illetve a klubvezetés kö-
zött. Mindent megteszek, hogy jól
működjön a csapat, bárki nyugod-
tan hozzám fordulhat, és biztos
lehet a segítségemben. Persze kar-
szalag nélkül is ugyanígy tennék,
egyszerűen ilyen a személyiségem.
Az öltőzőben én vagyok a rangidős,
és úgy vettem észre, a fiatal játéko-

sok tisztelnek is, tehát ér valamit a
szavam – fogalmazott a kapus, akit
természetesen arról is megkérdez-
tünk, mit tervez, ha végleg szögre
akasztja a futballcipőt.    

– Nem könnyű ilyenkor még a
visszavonulásra gondolni, hiszen
több mint huszonöt éve védek fo-
lyamatosan. Biztosan nehéz lesz a
váltás, kicsit izgulok is, hogy mi
vár rám a civil életben. A labdarú-
gástól semmiképpen nem szeret-
nék elszakadni, Tarsoly Csaba
elnök úr pedig azt mondta, nekem
a pályafutásom befejezése után is
az ETO-ban van a helyem. Bármi-
lyen feladatot is szánnak nekem,
biztos vagyok benne, hogy to-
vábbra is a csapat segítségére
tudok lenni. 

Sasa Stevanovic 1974. augusztus negyedikén született
az akkor még jugoszláviai Kragujevacban. A helyi csa-
patban kezdett el futballozni, itt is mutatkozott be a fel-
nőttek között. Egy éven át a Sartid Smederevo csapatát
erősítette, majd hét szezonon keresztül az OFK Beograd
kapuját őrizte a góltól. 2004 óta a Győri ETO FC játé-
kosa, számos klubrekord fűződik a nevéhez. Négyszer
szerepelt Szerbia és Montenegró válogatottjában, az
ETO-val háromszor is bronzérmes lett a bajnokságban. 

Nem bántam meg,
hogy így alakult

a sorsom
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Három évre szóló szerződést kötött a
Győri Audi ETO KC női kézilabdacsa-
pata az új vezetőedzővel, a spanyol
Ambros Martinnal. A szakember, aki
az előző hét idényben az Itxako Na-

varra trénere volt, július 1-jétől veszi
át az együttes irányítását. 

– Martin a modern kézilabdázás
egyik letéteményese, aki már az ered-
ményeivel is bizonyított, egyszer éppen
az Audi ETO ellen – mondta Kelecsényi
Ernő elnök az érkezőket bemutató saj-
tótájékoztatón. – Meggyőződésünk,
hogy a szakmailag legalkalmasabb em-
bert választottuk a vezetőedzői posztra.
A közös munka eredményeként szeret-

Megtartotta évzáróját a Győri Audi
ETO KC utánpótlása. A zöld-fehé-
reknek idén is volt okuk az ünnep-
lésre, hiszen  fantasztikusan teljesí-
tettek. A szövetség tizenhárom baj-
nokságot írt ki különböző kategóri-
ákban, ebből a győriek tizenkettőt
megnyertek és egy ezüstérmet is
szereztek. 

A címvédő Rába ETO esélyeshez méltó,
magabiztos győzelmet aratott az NB I-
es futsalbajnokság döntőjének első
mérkőzésén. A remekül játszó zöld-fe-
hérek a születésnapos Café mesterhár-
masával, Lódi duplájával és Harnisch
góljával 6–1-re kiütötték a nagy riválist. 

A döntő első felvonását több prog-
ram is színesítette, a szünetben fellé-
pett Szász Kitti freestyle-világbajnok,
folytatódott továbbá a sebesség-
mérő játék. A következő győri találko-
zón az új Arrabona Brass Band kö-
szönti majd a csapatokat, és további
meglepetések is várják a szurkolókat. 

– Nagyon jól játszottunk, megér-
demelten nyertük meg az első mér-

A Rába ETO kiütötte
a Berettyóújfalut

kőzést. Erre készültünk egész héten,
mindenben a mi akaratunk érvénye-
sült – fogalmazott a találkozó után
Marcos Angulo vezetőedző, aki ha-
sonló folytatásban reménykedett. 

A Rába ETO tehát lépéselőnybe
került a három győztes mérkőzésig
tartó párharcban. A második mérkő-
zést csütörtök este, lapzártánk után
játszották Berettyóújfalun. A harma-
dik összecsapást június negyedikén,
hétfőn 18.30 órakor rendezik, ezúttal
ismét a Magvassy lesz a helyszín. A
zöld-fehér csapat és a szurkolók
egyaránt abban bíznak, hogy akár
már ezen a mérkőzésen eldőlhet a
bajnoki cím sorsa. 

Ambros Martin a volánnál
nénk előrelépni, a cél a lehető legmaga-
sabb csúcsok meghódítása. 

Karl Erik Böhn jelképesen egy Audi-
kormánykereket adott át utódjának, aki
gratulált a norvég mesternek az elért

eredményekért. Martin leendő játékosait
szintén dicsérte, és hozzátette, felfogása
szerint a tehetség önmagában nem elég,
a sikerhez szívvel is kell játszani. Az új ve-
zetőedző hozzátette, büszke arra, hogy a
győri kézilabdacsaládhoz tartozhat.

A sajtótájékoztatón a csapat négy
új játékosát, a nyártól Győrben játszó
Herr Orsolyát, Hornyák Dórát, Rédei-
Soós Viktóriát és Szepesi Ivettet is
bemutatták.

Évzárót
tartottak

Férfi kosárlabda. Az
egyetemi csarnokban
rendezték meg a férfi ko-
sárlabda U20-as korosz-
tályának bajnoki döntőjét.
A háromnapos rendezvé-
nyen nyolc csapat vett
részt, köztük a házigazda
GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem korosztályos
együttese. Panácz Attila
tanítványai a döntő erős
mezőnyében szoros talál-
kozókat játszottak, ám
mérkőzést nyerni nem
tudtak. A győriek a Tisza-
újváros (86–93), a DEAC
(86–100) és a Hódmező-
vásárhely (98–105) csa-
pataival találkoztak. Az
egyetemiek végül nyolca-
dikak lettek a huszonhá-
rom csapatos bajnokság-
ban, a döntő legjobb
győri játékosának Káli
Szabolcsot választották.
A fináléban a Budapest
Honvéd 74–62-re győzött
a TF–Budapest ellen. 

Feladatok: Klub adminisztrációjának intézése. Szponzorokkal, támogatókkal való folyamatos kapcsolattartás. Programok szervezése, marketingtevékenység. Amit kérünk: Átlagon felüli
kommunikációs készség, sportosan elegáns megjelenés, dinamikus, lendületes személyiség. Önálló munkavégzés. Kreativitás. Amit ajánlunk: Kötetlen munkaidô. Versenyképes
fizetés. Önálló munkavégzés. Elônyt jelent: Nyelvtudás, felsôfokú végzettség, sportvezetésben szerzett tapasztalat, kiterjedt kapcsolatrendszer a sport területén. Jelentkezés: Fény-
képes önéletrajzát és motivációs levelét június 12-ig várjuk az espohand@espohand.hu e-mail címre.

Ha kreatív
személyiségnek tartod
magad, jártas vagy
az emberekkel való
kapcsolat terem tés ben,
szervezésben,
örömödet leled
a munkában és
szeretnél szerepet
vállalni egy sikeres
és lendületesen
fejlôdô sportklub
életében, 

VÁRUNK
CSAPATUNKBAN!
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A Győri ETO FC 2–0-ra győzött a Pápa vendége-
ként az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó
fordulójában. A gól nélküli első félidőt követően a
zöld-fehérek váltani tudtak, és végül megérdemelt
győzelmet arattak. Két cserejátékos volt eredmé-
nyes, a 60. percben a frissen beállt Varga Roland,
a 85. percben pedig Völgyi Dániel vette be a hazai -
ak kapuját. Ezen a mérkőzésen debütált a csapat-
ban a 18 éves kapus, Nagy Gergő, aki hibátlanul
látta el feladatát. 

A Győri ETO FC 63 pontot gyűjtött össze, ezzel
megszerezte története ötödik bronzérmét a baj-
nokságban. A győriek húsz győzelmet arattak,

A harminc évvel ezelőtt bajnokságot nyert Rába ETO, az egykori győri
aranycsapat tagjait köszöntötték a jubileum alkalmából. Néhány igazolt hi-
ányzó kivételével a nyolcvanas évek győri sikercsapata teljes létszámban
megjelent azon az ünnepségen, amelyet a Győri ETO FC és az ETO 100
Baráti Kör rendezett a tiszteletükre. Az ETO-shopban kiállítás is nyílt a jeles
alkalomból, melyben számos fotó, újságcikk és relikvia idézi fel a harminc
évvel ezelőtti eseményeket. A tárlat várhatóan egy hónapig látogatható. 

Az Erfurtban megrendezett nagysza-
bású judoversenyen tizenegy spor-
toló képviselte városunkat. Az idő-
sebbek között a 46 kg-os Knipl Vik-
tor (Nicsi JC) a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. A nehézsúlyban in-
duló Inotai Péter (Nicsi JC) az ötödik
helyen végzett. A diák korosztályban
a 48 kg-os Szili Nóra (SZESE) arany,
a 44 kg-ban induló Huber Anita
(Győr szentiván) ezüstérmet nyert,

Úszóval, atlétával és triatlonistával bővült a ma-
gyar olimpiai csapat az elmúlt hét második fe-
lében, így jelenleg 145 versenyző nevezhető a
londoni játékokra. Balog Gábor „A” szintet érő
időt úszott 200 m háton, a gerelyhajító Juhász
Vanda „B” szintet dobott, a triatlonista Kovács
Zsófia pedig a kvalifikációs ranglistáról jutott
kvótához. A MOB minimálisan három aranyér-
met és összesen tíz dobogós helyet vár, illetve
94 olimpiai pont megszerzését tűzte ki célul
Londonban. (MTI)

Már 145 magyar
nevezhető Londonra

Triatlon. Major József a negyedik helyen ért
célba a közel 2.500 induló között a texasi tri-
atlon ironman-versenyen. A többszörös ma-
gyar bajnok hatalmas hátránnyal indult a ke-
rékpáros szakasznak, de egyenletesen javuló
teljesítménnyel egyre előrébb került. A ver-
senyt hatalmas csatában az amerikai Jordan
Rapp nyerte honfitársa, Justin Daerr előtt,
míg a harmadik a svájci Mathias Willisau lett.

Győzelemmel zárt a bronzérmes Győri ETO FC
három döntetlent játszottak és hatszor hagyták el
vesztesen a pályát. A számos klubrekordot hozó
szezonban sokáig az aranyérem sem tűnt elérhe-
tetlennek, végül a csapatnak meg kellett eléged-
nie a harmadik helyezéssel. A bajnokságot a DVSC
74 ponttal nyerte a 66 ponttal rendelkező Video-
ton előtt. Kiesett a ZTE és a Vasas, a másodosztály
küzdelmei jövő héten érnek véget. 

További hír, hogy a zöld-fehérek támadója, Kol-
tai Tamás bekerült a magyar válogatott keretébe.
A nemzeti csapat pénteken 19 órakor Prágában
Csehország legjobbjai ellen játszik barátságos
mérkőzést. 

Judós sikerek a testvérvárosban

ugyanebben a súlycsoportban Sza-
lai Dzsenifer (Nicsi JC) az ötödik he-
lyen zárt. A fiúk közül a 37 kg-os Vida
András (Nicsi JC), a 46 kg-os Szalai
Dominik (Nicsi JC) és az 50 kg-os
Nyári Dávid (Nicsi JC) egyaránt az 5.
helyen zárt. Nehézsúlyban Sipőcz Ri-
chárd (SZESE) bronzérmes lett. Ed-
zőik: Gyimes Nikolett (SZESE), Bejczi
Zsuzsanna (Győrszentiván), Nagy
János (Nicsi JC). 

Rendkívül jó, figyelemre méltó betéti konstrukcióval jelent meg a piacon az
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe  (AXA Bank). A Gyôrött is
Régióközponttal rendelkezô pénzintézet magyarországi vezetôje, Albert
Roggemans nyilatkozott az újdonságokról. „Az AXA Bank magyarországi
mûködésének fókuszában eredetileg a folyószámla-vezetés és a jelzálog-
hitelezés állt. Mivel az elmúlt években — a válság nyomán — a hitelezés gya-
korlatilag befagyott Magyarországon, így bankunk figyelme a hitelezésrôl
kizárólag a megtakarítások felé fordult. Az új, betétgyûjtésre fókuszáló stra -
tégiának megfelelôen fejlesztjük tovább szolgáltatásainkat annak érdeké-
ben, hogy egyszerû, transzparens, versenyképes és az interneten keresztül
könnyen elérhetô ter mékeket kínáljunk ügyfeleink részére. Mindezeket szem
elôtt tartva indítottuk el Lekötött Betét kampányunkat, amelynek keretében
az AXA most extra feltételek nélkül 10,03 százalékos kamatot fizet (EBKM:
10,00%) a két hónapra lekötött betétek teljes összegére. A magas kama-
tokon kívül az AXA azzal is ösztönzi a megtakarításokat, hogy a lakossági
bankszámláknak sem számlanyitási, sem pedig számlavezetési költsége
nincs. A hitelezés területén pedig mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a szabályozási követelményeknek megfelelve aktív szerepet vállaljunk
a devizahitellel rendelkezô ügyfelek terheinek csökkentésében.”

AXA Bank: direkt válasz a kihívásokra
Kimagasló kamattal, ingyenes számlanyitással és számlavezetéssel várja ügyfeleit a bank 

AXA Bank Gyôri Régióközpont:
9022 Gyôr, Pálffy u. 4/B
Tel.: 96/518-536

KIEMELT AJÁNLATOK 
2 hónapos idôszakra  3 hónapos idôszakra 
100 000—499 999 Ft lekötése esetén

7,20% kamat 8,25% kamat 
7,18% EBKM 8,23% EBKM 

500 000—49 999 999 Ft lekötése esetén
10,03% kamat 8,25% kamat 
10,00% EBKM 8,23% EBKM 

• 2012. április 6-át követõen elhelyezett új meg-
takarításokra 

• iBanq2-n keresztüli lekötés esetén 

Albert Roggemans Tóth Mónikával, 
a Gyôri Régióközpont vezetôjével
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Kendó. A magyar férfi kendóválogatott bronzérmes lett a XV. kendó-vi-
lágbajnokságon. A férfi csapat tagjai voltak Király Norbert, Dubi Attila,
Dubi Sándor és Babos Gábor, mind a négyen a győrzámolyi klub tagjai. A
magyar csapat edzője a győri Erdélyi Gábor, az Arrabona Kendo Klub mes-
tere, aki szerint látszik, hogy beérett az utóbbi időben elvégzett edzés-
munka, ami sorra az eredményekben jelentkezik, és Magyarország a világ
vezető kendóhatalmai közé került ezzel az eredménnyel.

Hétvégén ismét Győrött rendezték
meg a maratoni kajak-kenu orszá-
gos bajnokságot, melyen nevezési
rekord született. Hatvankilenc egye-
sület közel kétezer versenyzője szállt
vízre a háromnapos megméretteté-
sen, melyen a Graboplast Győri VSE
versenyzői a hagyományoknak meg-
felelően szerepeltek: összesen tíz
arany-, tíz ezüst- és tíz bronzérmet
gyűjtöttek. 

Csay Renáta ismét megvédte
bajnoki címét (K-1 felnőtt 26 km),
rajta kívül Khaut Kristóf és Svajda
Vajk (C-2 ifjúsági 17 km), Horváth
Ákos és Rum Richárd (C-2 serdülő
15 km), Mayer Keán (K-1 kölyök
10 km), Czéllai-Vörös Zsófia és
Bordács Blanka Fanny (K-2 ifjú-
sági 16 km), Kmetti Máté (K-1 ser-
dülő 15 km), Ballas Levente Gel-
lért (C-1 serdülő 15 km), Takács
Kincső (C-1 felnőtt 5 km), Lakatos
Zsanett (C-1 ifjúsági 5 km), Czafik
István és Fürnstall Benjámin (K-2
szabadidős és egyetemista 10
km) állhattott a dobogó legmaga-
sabb fokára.

Gyermeknapi versenyt rendezett a
Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége.
– A több mint tízéves hagyománnyal
rendelkező  megmérettetés fő célja
ezúttal is a sporthorgászat népszerű-
sítése volt – mondta el Takács Antal,
a megyei szövetség ügyvezető el-
nöke. – A szülők támogatása, segít-
sége és áldozata, valamint a sport-

szervezetek folyamatos törődése
együttesen szükséges a horgász-
utánpótlás helyzetének alakításához.
Aki kiskorában horgászott, az vagy
horgász marad, vagy felnőtt fejjel na-
gyobb eséllyel tér vissza a vízpartra. 

Pintér András, a házigazda Ná-
dorvárosi Sporthorgász Egyesület el-
nöke szintén fontosnak tartja a nebu-

szerző: bögi viktor
fotó: varga nóra

A testedzés komplex tevékenység,
amely a szűk értelemben vett edzésen
túl magában foglalja az egészséges táp-
lálkozást, a szükséges motiváció kialakí-
tását és fenntartását, valamint a nélkü-
lözhetetlen regenerálódást. Aki sikeres
akar lenni, annak figyelmet kell fordítania
a felsorolt területek mindegyikére. Le-
gyen a célunk testünk feszesebbé alakí-
tása vagy éppen izomtömegünk foko-
zása, körültekintően megtervezett és ki-
vitelezett  tréningek, étrend és pihenés
hiányában borítékolhatjuk kudarcunkat!

Eddzen körültekintően!

Nézzük pontosan, mely területeken kell
körültekintően eljárnunk!

1. Célok meghatározása: vagyis
mindig pontosan jelöljük meg céljain-
kat, s törekedjünk azok elérésére! 2. Ta-
nulás, tapasztalatszerzés: vagyis tanul-
junk sportolótársainktól, állandóan kí-
sérletezzünk, próbáljunk ki új edzés-
módszereket, táplálkozási stratégiákat!
3. Hit, pozitív hozzáállás: vagyis az előt-
tünk álló kihívásokat kezeljük optimis-
tán, s higgyünk önmagunkban!

További információkat a www.
speed-fit.hu honlapon olvashat. Vár-
juk szeretettel stúdiónkban! Speedfit
– Fitnesz mindenkinek!

Éremeső az Aranyparton

Balla Levente Gellért és Sáling
Áron (C-2 serdülő 15 km), Erdőssy
Csaba (K-1 kölyök 10 km), Szűr Már-
ton és Sali Márk (K-2 kölyök 10 km),
Makó Benedek (C-1 kölyök 10 km),
Khaut Kristóf (C-1 ifjúsági 17 km),
Fürnstall Benjámin (K-1 szabadidős
és egyetemista 10 km), Babarczi Be-
nedek és Szabó Marcell (C-2 serdülő
15 km), Tóth János Benjámin és
Krasznai Péter (C-2 kölyök 10 km),
Baravics Gyöngyvér (C-1 felnőtt 5
km), továbbá Balla Virág (C-1 ifjúsági
5 km) nyakába ezüstérem került. 

Bronzérmes lett Kmetti Máté és Er-
dőssy Áron (K-2 serdülő 15 km), Se-
lyem Róbert (K-1 serdülő 15 km), Mol-
nár András Vajk (K-1 kölyök 10 km),
Kulcsár Mihály (C-1 masters 10 km),
Takács Tamara (K-1 serdülő 15 km),
Rum Richárd (C-1 serdülő 15 km),
Számvéber Ákos és Szabó Boldizsár
(C-2 kölyök 10 km), Kövesi Csenge és
Varga Fruzsina Réka (K-2 gyermek 5
km), Szabó Tamás és Radnóti Tamás
(PC-2 gyermek 5 km), Mogyorósi
Ádám és Novák Péter (K-2 szabadidős
és egyetemista 10 km).

Gyermeknapi horgászverseny
lók horgászatát. Mint mondta: a hor-
gászat során különösen fontos a si-
kerélmény, ezért a versenyt megelő-
zően telepítés történt.  Ennek és az
ifjú horgászok ügyességének kö-
szönhetően az első halak a verseny
kezdetét követően a szákokba kerül-
tek. Jó taktikának bizonyult a kesze-
gezés, a tenyérnyinél nagyobb fe-
hérhalakból tekintélyes mennyiséget
lehetett fogni. Szintén jó választás
volt a pontyozás, a három-négy ki-
logrammos aranyhasúak gyakran
okoztak izgalmakat a legkisebbek kö-
rében. A verseny végére a legügye-
sebbek tíz kiló fölötti halat fogtak,
őket korosztályonként és nemenként
külön értékelték. A nevek felsorolása
helyett sokkal többet elárul, hogy a
megyei horgász szövetség jóvoltából
az összes résztvevő hasznos tárgy-
nyereménnyel térhetett haza. Azt
már csak mi, felnőttek tudjuk, hogy
minden gyermek horgásztarisznyá-
jába belekerült egy jó adag horgász -
élmény, az összetartozás érzése, az
új barátságok bizakodása, a halak és
a természet tisztelete. Reméljük,
hogy ezek a tarisznyák mindvégig
gyermekeink vállán maradnak, és a
bennük lévő jóságok még sokáig vi-
gyázzák őket horgászataik során.



KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pén-
teken 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 ügyfélszolgálat 8
órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 órakor,
pénteken 14 órakor zár.  A pénz-
tár 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 Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-
086-os ingyenes zöld számon.
Ügy félszolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30 és 13.30
között.

Horoszkóp
KOS
A héten a párkapcsolatnak kell a legfonto-
sabbnak lennie. Ha nem ezt teszik, bizony nagy konf-
liktusokra számíthatnak. A felesleges idegességüket
ne otthon töltsék ki, inkább valamilyen sportban.
Munkájukra most fokozottan figyeljenek.

BIKA
Nagyon szerencsés számukra most ez az idő-
szak: magánéletük boldog, pénzügyeikben sikeresek.
Tervezzenek párjukkal, családjukkal vidám progra-
mokat. Barátaikkal is kellemes perceket tölthetnek
ezen a héten el.

IKREK
Ne hallgassanak minden rosszindulatú plety-
kára, különben rossz hetük lesz. Hallgassanak megér-
zéseikre inkább, törődjenek többet önmagukkal, csa-
ládjukkal. Ne döntsenek fontos kérdésekben, tervez-
gessenek.

RÁK
Kerüljék a konfliktusokat, nagyon megviseli
önöket az értelmetlen veszekedés. A nagy döntéseket
inkább a hét második felében hozzák meg. Munkájuk
sikeres, kreatívak, és ez most előbbre viszi életüket.

OROSZLÁN
Többet kellene törődniük önmagukkal. Csak
olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami vidámságot hoz
életükbe. Pihenniük kell egy kicsit, töltődjenek fel a
héten, figyeljenek jobban az egészségükre is. 

SZŰZ
Legyenek nagyon precízek munkájukban a
héten. Ha ellenőrzik önöket, csak így lehetnek nyu-
godtak. Sajnos ez kihat magánéletükre is. Beszélje-
nek meg mindent párjukkal, kérjenek inkább segítsé-
get, türelmet tőle.

MÉRLEG
Életüket kitölti a munka, a feladatok, a fele-
lősség. Ne idegeskedjenek, ha ez untatja önöket, in-
kább tervezzenek előre, gondolkodjanak el, min le-
hetne változtatni. Párjukkal szervezzenek vidám
programokat, beszélgessenek sokat.

SKORPIÓ
Teli vannak erővel, energiával. Munkájukban
előrelépés várható, szükségük van most minden
építő ötletre. A héten meg tudnak beszélni minden el-
maradott ügyet is. Törődjenek párjukkal is kicsit töb-
bet, itt az ideje.

NYILAS
Életükben most a párkapcsolat a legfonto-
sabb. Rendezzék a félreértéseiket, beszéljenek meg
mindent és tervezzenek kettecskén programokat.
Munkájukban új lehetőségek adódnak, ragadják meg
ezeket.

BAK
Figyeljenek nagyon a munkájukra, ne adja-
nak okot a konfliktusokra. Párjukkal ideje megbe-
szélni minden eddig elmaradt kérdést. Törődjenek
többet egészségükkel, a gyomrukra megy rá a sok ide-
gesség.

VÍZÖNTŐ
Energikusak és kreatívak a héten, ezt használ-
ják ki munkájukban és magánéletükben egyaránt.
Tervezzenek párjukkal, azonban a kiadásokra figyelje-
nek oda, most könnyen lenullázhatják számlájukat. 

HALAK
Végre megnyugodhatnak, a nehéz, konfliktu-
sokkal teli időszaknak vége. Foglalkozzanak olyan
dolgokkal, amikre eddig nem maradt idejük, de na-
gyon vágynának rá. Pihenjenek sokat a héten, szüksé-
gük van rá.

kép és szöveg: xantus-állatkert 

Aligha van még egy olyan állatcso-
port, amelyet annyi tévképzet
övezne, mint a denevéreket. Keve-
sen tudják például, hogy ők az
egyedüli repülő emlősök.

A denevéreknek két, alapve-
tően eltérő csoportjuk van. Az
egyikbe tartoznak a gyümölcs -

Repülő emlősök
evők, a másikba az összes többi faj. A
győri állatkert nílusi repülő kutyái
gyümölcsevők. A denevérek e képvi-
selői éjszaka aktívak. Állatkerti táplá-
lékukat zömmel lédús gyümölcsök al-
kotják, melyeket a gondozók felfűzve
helyeznek a kifutóba. A győri nílusi re-
pülő kutyák közös bemutatóhelyen
élnek a szintén éjszakai életmódot
folytató földimalacokkal.

Nyereményjáték
Két héttel ezelőtti játékunk díját, a
Füles Bástyába szóló családi jegyet
Berényi Olga nyerte.

Több százan csatlakoztak Győrben az „Ezer lám-
pás éjszakája" kampányhoz, ami az eltűnt gyer-
mekek világnapjához kapcsolódva szeretné fel-
hívni a figyelmet a csellengés veszélyeire és a pre-
ventív intézkedések fontosságára. A szervezők
hangsúlyozták, nem mehetünk el szó nélkül a
probléma mellett, hiszen Magyarországon több
mint 10 ezer fiatalkorú eltűnését jelentették be
2010-ben. Nagyon magas azoknak a száma is,
akik egy év után sem kerültek elő. Most mintegy
ezer olyan fiatal van, akiről a szülők, hozzátarto-
zók és a hatóságok semmit nem tudnak.

Ezer lámpás
éjszakája


