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Részletes
tévéműsor
17–19. oldal

7. oldal Fegyverrel fenyegette meg két ismeretlen Győr belvárosá-
ban a Ciklámen Tourist munkatársait múlt szombaton. A napszem-
üveget viselő, arcukat kendővel eltakaró férfiak közel tízmillió forintot
zsákmányoltak. A rendőrség statisztikái szerint az elmúlt öt évben
nem változott a rablások száma a városban, és az elkövetők 60-70
százaléka kerül rendőrkézre.

16. oldal A hosszú nyári szünidőben aki teheti, tá-
borozni küldi csemetéjét. A kínálat gazdag, minden
család megtalálhatja a gyerek korának és érdeklődé-
sének megfelelő elfoglaltságot. Az idei választék új-
donsága a horgász, a csángó és a kuktaképző tábor.
Ezúttal a napközis ajánlatokat kötöttük csokorba.

3. oldal Lehet-e egységes okta-
tási rendszer az Európai Unióban?
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket
szegeztek győri diákok az Európai
Bizottság alelnökének egy auszt-
riai állampolgári fórumon.

4–5. oldal A zenetanulás a tár-
sadalmi összefogásra is megta-
nítja a gyerekeket – vallja A hét
embere rovatunk főszereplője,
Szakács Erika, a győri Liszt Ferenc
zeneiskola igazgatónője.

Mesterhármas
Írásunk a 28. oldalon

22–23. oldal Nemcsak szép, hanem okos
is – ez derült ki az új Audi A3-ról, amelyet au-
gusztusban dobnak piacra. Gázfröccs mellék-
letünkben a tesztvezetésről is olvashatnak.
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tonna hulladékot gyűjtött össze 15 megyei helyszínről
a GYŐR-SZOL Zrt., a Büchl, az Alcufer és a MÉH a Te-
Szedd! elnevezésű országos hulladékgyűjtési akció ke-
retében. A hulladék a Győr-Sashegyen működő Hulla-
dékkezelő Központba került.

7,5 3 millió euró értékű zöldmezős beruházást valósít
meg a Győri Ipari Parkban a Henkel Beiz. Az első-
sorban felületkezeléssel foglalkozó cég egy 1200
négyzetméteres üzemet, egy 300 négyzetméteres
irodai szárnyat, valamint különböző kiszolgáló lé-
tesítményeket épít.

NAPRÓL NAPRA
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Nagykövet. Győrbe látogatott Iz-
rael magyarországi nagykövete. Ilan
Mor a megyeházán találkozott a me-
gyei közgyűlés elnökével és a megyei
kormánymegbízottal. A nagykövet
megismerkedett a térség természeti
értékeivel, gazdasági lehetőségeivel.

Leváltás. Felmentette posztjáról
Németh Zoltánt, az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédel -
mi és Vízügyi Felügyelőség vezetőjét
a vidékfejlesztési miniszter. Németh
Zoltán 2010 szeptemberében került
a felügyelőség élére.

Gyümölcs. Egyre többen használ-
ják ki a „szedd magad” akciókat.
Nem csak a Győr környéki eperföl-
dek népszerűek, sokan keresik a
szintén érő zamatos cseresznyét, és
lassan a meggyet is, illetve a korai
érésű ribizlit.

Audi. Elkészült a kétmilliomodik hat-
hengeres dízelmotor az Audi Hunga-
ria Motor Kft.-nél. 15 éve gyártanak
Győrben ilyen motorokat, jelenleg a
termelés több mint 11 százalékát te-
szik ki. 

Egyetem. Az innováció napját tartot-
ták a Széchenyi István Egyetemen a
Magyar Műszaki Értelmiség Napja
részprogramjaként, ahol bemutatko-
zott a SZEnergy Team, a SZEngine
team motorfejlesztő csapata és a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ is. 

Kutyatámadás. Egy 24 éves szóró-
lapkihordóra támadt egy kutya Fel-
pécen. A nyitva hagyott kapun át fu-
tott ki az utcára a staffordshire terrier,
és mintegy harminc méteren keresz-
tül vonszolta karjánál fogva áldoza-
tát. A nőt a szomszédok szabadítot-
ták ki, jobb alkarján szakított, ron-
csolt sérüléseket szenvedett.

Lions Club. Az új győri club, a Pat-
rónus Lions Club és az alapító Győr
Arrabona Lions Club alakulási estet
tartott az egyetemi hangversenyte-
remben.

Fesztiváldíj
A Vaskakas Bábszínház
a napokban tért haza
Kínából, az UNIMA
bábművész szövetség
21. világfesztiváljáról. A
Chengduban rendezett
fesztiválon 60 társulat
180 előadását nézhette
meg a közönség, köz-
tük három alkalom-
mal a győriek Meta-
morfózis, Fehérvarázs
című produkcióját,
amit a zsűri a legjobb
szcenográfiának, szín-
padi díszletnek járó díj-
jal jutalmazott. 

Szabad 
a parkolás
A Dunakapu tér északi
oldalán a régészeti fel-
tárásokat megelőző
munkálatok miatt né-
hány héttel ezelőtt
megtiltották a parko-
lást. A felmart útfelü-
leten azonban néhány
hétig nem várható
munkavégzés, ezért a
megállási tilalmat a
Győri Útkezelő Szerve-
zet feloldotta. A szerve-
zet arra figyelmeztet,
hogy a marás követ-
keztében egyenetlen
az útfelület, a szegé-
lyek mellé nem taná-
csos közel parkolni, de
ezt táblákkal jelzik a
közlekedők felé. A to-
vábbi közműmunkála-
tok miatt néhány hét
múlva további korláto-
zások várhatók.

Szépíró Díj
Szépíró Díjat kapott
Villányi László költő, a
győri Műhely című fo-
lyóirat főszerkesztője
Ámulat című verses-
kötetéért. 

A héten tartották a Vá-
rosi Pedagógusnapot,
amelyen átadták a Győr
Oktatásügyéért, vala-
mint a Győr Sportjáért
díjakat. Az eseményen
Borkai Zsolt polgármes-
ter elmondta, a szakma
és a tanárok megérdem-
lik, hogy ne csak peda-
gógusnapon figyeljünk
rájuk, megbecsülésüket
növelni kell, hiszen ők
nem csupán tanítanak,
de nevelnek, vigyáznak
és felelősséget vállalnak
gyermekeinkért. A pol-
gármester úgy fogalma-
zott, köszönettel tarto-
zunk pedagógusaink-
nak, akik a jövőt építik
Győrben, hiszen a jövő
generációit nevelik.
Borkai Zsolt és dr. So-
mogyi Tivadar alpolgár-
mester átadták az idei ki-
tüntetéseket. Győr Okta-
tásügyéért díjat adomá-
nyoztak Czapáry Endré-
nek, a Révai Miklós Gim-
názium és Kollégium
nyugdíjba vonult mate-
matika-fizika szakos ta-
nárának, tankönyvíró-
nak, Jakabné Horváth
Erzsébetnek, az Eötvös
József Általános és
Szakiskola igazgatójá-
nak, Szemeti Simonnak,
a Krúdy Gyu la Gimná-
zium, Két Tanítási Nyelvű

Középiskola, Idegenfor-
galmi és Vendéglátó-
ipari Szakképző Iskola
szakmai igazgatóhelyet-
tesének. Győr Sportjá-
ért díjat vehetett át Ko-
vácsné Krusevits Berna-
dett, a Marcalvárosi Köz-
oktatási Főigazgatóság
Arany Já nos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
igazgatója, és Erlitzné
Takács Csilla, a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagó-
giai Intézmény gyógype-
dagógusa. A díjazottak
idén első alkalommal át-
vehették Hefter László
Ferenczi Noémi-díjas és
Szent László-díjas ipar-
művész erre a jeles ese-
ményre készült alkotását
is. Győr Megyei Jogú
Város polgármestere
Knausz Lászlónénak
több évtizedes kima-
gasló és lelkiismeretes
óvodavezetői munkájá-
ért Szigethy Attila ezüst
emlékérmet adományo-
zott.  A városházán átad-
ták a Kitaibel Pál Környe-
zetvédelmi Emlékérem
díjat is. Az elismerésben
Juhász Já nos, a Vidra
Környezetgazdálkodási
Kft. ügyvezető igazga-
tója részesült. A díjat dr.
Sík Sándor, a városstra-
tégiai bizottság elnöke
adta át. 

Környezetvédelmi
és pedagógus -
kitüntetések
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EURÓPAI UNIÓ LAPSZÉL

„Apa, ne!” – kiáltotta a kislány,
de már a földre is esett apja
hatalmas rúgásától. Zengett
az utca a fájdalmas sírástól,
mire a nagydarab férfi úgy
rea gált: „Vigyázzál jobban,
hogy ne essél el. Szépen kérte-
lek, nem?”
Mindez a héten történt egy
napsütéses délutánon a bel-
városban. Előttem mentek,
hallottam és láttam őket. Va-
laki megkérdezte tőlem, hogy
mit csinált a hétéves körüli
kislány. Hogy mit tett? Csak
egy csokit szeretett volna a
boltból, ahonnét kisétált
„apával” és testvérével.
Azóta is zakatolnak a kérdé-
sek a fejemben. Mit kellett
volna tennem? Miért nem
tett senki semmit, egyáltalán,
kinek a joga tenni bármit is?
Ha a forgalmas utcán képes
erre „apa”, akkor mit művel
otthon?
Hazánkat a világ egyik legve-
szélyesebb helyeként tartja
számon az UNICEF a gyer-
mekbántalmazások gyakori-
ságát és súlyosságát tekintve.
A KSH és az Országos Gyer-
mekegészségügyi Intézet ada-
tai szerint 2010-ben közel 198
ezer kiskorú volt veszélyezte-
tett, közülük több mint 20
ezret bántalmaznak, vagy el-
hanyagolják őket. Hatezer
gyermeket érzelmileg, 300-at
szexuálisan bántanak. Be-
csült adatok alapján, mivel va-
lószínűleg egy felismert gyer-
mekbántalmazási esetre 25
jut, amiről nem tudunk.
Ahogy ez az eset sem fog kide-
rülni, mert senki nem tett
semmit. Felmerül a kérdés,
hogy mikortól, vagy meddig
lehet magánügy az erőszak?
Dühös vagyok és tehetetlen,
bele sem akarok gondolni,
hogy egy gyermekben milyen
károkat tehetnek azok az em-
berek, akiknek a legjobban
kellene szeretniük őt. A test
fájdalmát könnyebb elviselni
a lélekre mért ütéseknél. A
gyermek összeomlott álmok-
kal, letört szárnyakkal mene-
kül majd ki a közel sem
meleg fészekből, hogy aztán
keservesen csapdosson, mert
nem mutatták meg neki, ho-
gyan kell repülni.
Zoljánszky Alexandra

Letört 
szárnyakkal

szerző: szigethy teodóra, 
zoljánszky alexandra
fotó: sz. t.

Lehet-e egységes oktatási
rendszer az Európai Unióban?
Van-e esély arra, hogy a tagál-
lamok kórházai egyformán fel-
szereltek legyenek? Jogosultak
lehetünk ugyanakkora társada-
lombiztosítási díj megfizetése
mellett külföldi kórház ellátá-
sára külön díjfizetés nélkül?
Ilyen és ehhez hasonló kérdése-
ket szegeztek győri diákok
Maroš Šefčovič-nek, az Európai
Bizottság alelnökének és az Eu-
rópai Parlament képviselőinek
az Európai Parlament (EP) ma-
gyar, osztrák és szlovák Tájé-
koztatási Irodáinak Határközi
Állampolgári Fórumán.

Alig két hónapja lépett hatályba a Lisz-
szaboni Szerződés által létrehozott eu-
rópai polgári kezdeményezés, amely
komoly lehetőség a részvételi demok-
rácia megerősítésére. A kezdeménye-
zés segítségével az EU nemcsak köze-
lebb szeretné hozni magához a polgá-
rokat, hanem központi szerepet szán
nekik a döntéshozatalban. A polgári
kezdeményezés lehetővé teszi, hogy
az uniós tagállamoknak legalább az
egynegyedét képviselő 1 millió polgár
kérje az Európai Bizottságot, hogy a
hatáskörébe eső területeken jogsza-
bályra irányuló javaslatot tegyen. Ez
adta az apropóját a Határközi Állam-
polgári Fórumnak, melyet az Európai
Parlament magyarországi Tájékozta-
tási Irodája rendezett, együttműködve
az osztrák és szlovák társirodákkal,
hogy népszerűsítsék a fiatalok köré-
ben a kezdeményezést.

A diákok az Európai Unió legaktuá-
lisabb kérdéseiről faggatták Maroš
Šefčovič-ot, az Európai Bizottság alel-
nökét, és az európai parlamenti képvi-

selőket. A fórumon kiderült, a győri
gimnazistákat a munkával és az okta-
tással kapcsolatos kérdések foglal-
koztatják leginkább.

A révais Horváth Eszter és a vele
egy workshopban dolgozók, arra vol-
tak kíváncsiak, létrehoznak-e a jövőben
egységes nyelvvizsga- és érettségi
rendszert, amit az Európai Unió tagál-
lamaiban mindenhol elfogadnak. A
szintén Révai-gimnáziumban tanuló
Kopf Sophie pedig azt kérdezte a kép-
viselőktől, miért nem fogadják el a Ma-
gyarországon szerzett diplomát az uni-
óban? A fiatal szerint, ha nem egysége-
sítik a diplomarendszert, megoldás le-
hetne az is, ha kidolgoznának egy egy-
séges különbözeti vizsgarendszert.

Maroš Šefčovič egyetértett a győri
diákokkal, szerinte el kell érni, hogy az
unión belül megszerzett diplomát au-
tomatikusan elfogadják a
többi tagállamban is.

Komlós Boldizsár, a
Kazinczy Ferenc Gimná-
zium tanulója a pálya-
kezdő munkanélküliek
magas számát tartotta
aggályosnak. A képvise-
lők úgy látják, a probléma
súlyos, szerintük a mun-
kanélküliség csökkentésében fontos
szerep hárul az átképzésre, az alulkép-
zettek oktatására, valamint az élet-
hosszig tartó tanulásra. Hangsúlyoz-
ták, igyekeznek hosszú távon orvo-
solni a kérdést. Felmerült az is, ha a
technikai vívmányok egyre nagyobb
teret hódítanak a munkában, mek-
kora szerepe lesz az embernek? Szalai
Bence kérdésére sajnos a képviselők
sem tudták a választ, ennyire nem lát-
nak előre.

Érzékenyen érinti a diákokat az
egészségügy helyzete is. A fiatalok
fontosnak tartják, hogy a magyar kór-
házak felszereltségét modernizálják,
mert azok színvonala elmarad a nyu-
gati országokétól. Arra is tettek javas-

latot, hogy ugyanakkora társadalom-
biztosítás megfizetése mellett –
külön díjfizetés nélkül – jogosultak le-
gyünk külföldi kórház szolgáltatásai -
ra. Schunder Dea kazinczys diák sze-
rint ez is nagyban hozzájárulna a fia-
talok mobilitásához. A diák megje-
gyezte, ma már fontos, hogy megis-
merjünk más országokat, legalább a
szomszédainkat. Szerencsésnek tart -
ja, hogy Ausztria, Szlovákia felé meg-
szűnt a határellenőrzés, így kényel-
mesebb, gyorsabb a közlekedés. Ez
a nyelvgyakorlás miatt is elengedhe-
tetlen. 

A diákok egyetértettek abban, ki
kell dolgozni annak lehetőségét, hogy
Magyarország csatlakozni tudjon az
euróövezethez. Rendezni kell az orszá-
gok közötti óriási fizetési különbsége-
ket is, szerintük ugyanis elfogadhatat-

lan, hogy többszörösét keresik pél-
dául az ausztriai szakemberek a ma-
gyar kollégáiknál.

A fórumon részt vevő diákok mind
szeretnének egy-egy félévet külföldön
tanulni, de van olyan is, aki egyenesen
osztrák egyetemre jelentkezik és a
munkáját is kint képzeli el. Csak akkor
szeretne hazatérni Magyarországra,
ha már úgy érzi, kellő tapasztalattal si-
keres vállalkozást indíthat itthon.

A győri gimnazisták hasznosnak
ítélték a fórumot, gondolkodásra sar-
kallta őket a fontos kérdésekről, vala-
mint azon túl, hogy együttműködésre
ösztönözte a három ország fiataljait,
közelebb hozta hozzájuk az Európai
Uniót.

A  középpontban 
a munka és 

az oktatás állt 

Győri diákok kérdezték 
az Európai Parlament

képviselőit
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A HÉT EMBERE INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

2009-ben egy interjúban azt nyilatkozta:
válság ide, válság oda, a diákok száma
magas, ezer fő fölött van. Ma is büszke az
iskola létszámára?

Igen, az idei tanévben 1034 fő volt a beiratko-
zottak száma. Egyébként az elmúlt 8 évben szinte
mindig hasonló létszámmal dolgozhattunk. Ez azt
mutatja, hogy a szülők a művészetoktatás felé for-
dulnak, aminek az lehet az oka, hogy a készségtan-
tárgyak oktatása eléggé kiszorult az általános isko-
lai képzésből. 

Egy újabb különóra?
Épp ellenkezőleg. A művészetoktatás azért is

fontos a mai gyerekek életében, mert iszonyatosan
rohanó, pörgő életet élnek nemcsak a szüleik,
hanem ők is. Arra, hogy kicsit magamban legyek,
magammal foglalkozzak, meg tudjak mutatni va-
lamit a lelkemből, arra valamelyik művészeti ág
művelése tanítja meg a gyerekeket. Szükségük
van erre. Persze a befelé fordulás mellett a szerep-
lés gyakorlásában is nagy szerepet játszik, ha va-
laki zenét tanul, hiszen mi például arra ösztönöz-
zük diákjainkat, hogy álljanak színpadra és osszák
meg a zenéből fakadó örömüket a közönséggel is.
És ennek az az eredménye, hogy a gyerekek egyre
ügyesebbek, egyre határozottabb fellépésűek. 

A létszámból kiderül, hogy a gazdasági vál-
ság nem, de vajon az átalakuló köznevelési
törvény érinti-e hátrányosan a zeneiskolákat?

A köznevelési törvény az alapfokú művészeti ok-
tatásra is vonatkozik, és ez jó, mert államilag garan-
tált ez a fajta oktatás – ez nincs minden országban
így. A végrehajtási rendeletek természetesen befo-
lyásolják majd, hogy mi hogyan valósul meg, de
ezekre most még várunk. Azt el lehet mondani,
hogy a finanszírozás átalakulóban van. A normatív
rendszer a következő évtől másképp fog működni,
mint eddig, ennek a menetét és a módját is várjuk.
Egyelőre a fenntartói és egyéb támogatásokkal biz-
tosított az iskola finanszírozása, így a különböző or-
szágos versenyekre, illetve egyéb fesztiválokra, ren-
dezvényekre – amiket az iskola önként vállalt – még
mindig volt pénzünk. Bár egyre nehezebb, de még
elő lehet teremteni a forrást ahhoz, hogy a gyerekek
széles körben meg tudják mutatni magukat –
ebben az intézménytípusban ez fontos. Az én hitval-
lásom mindenképpen az, hogy egy Kodály országá-
ban tanuló gyereknek fórumot kell teremteni arra,
hogy megmutathassa, milyen nagyszerű dolgokra
is vagyunk képesek a nagy előd módszerével. Itt van
például az Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, ami 45 éves
múltra tekint vissza, vagy a jótékonysági fellépé -
seink, amelyekkel a mindszentpusztai autistaott-
hont és a gyermeksebészetet is támogattuk.

„A zenetanulás a társa
összefogásra is megta 
a gyerekeket”

Akárcsak 
a matematika, 
a zene is rendkívül 
logikus, túl azon, hogy
érzelmeket közvetít

Azért vagyok boldog ember, mert
együtt van az a két dolog, ami na-
gyon fontos az életemben: a taní-
tás, a gyerekekkel való foglalkozás
és a zenélés – ad betekintést ki -
egyensúlyozottságának hátterébe
Szakács Erika. A győri Liszt Ferenc
zeneiskola igazgatónője Kapuvá-
ron született, s annak ellenére,
hogy szülei nem tanultak zenét,
beíratták az ottani zeneiskolába.
„Tanárom hasonló habitusú volt,
mint én, nagyon sok szeretet volt
benne, és nagyon sok gondosko-
dás.” A jó tanár-diák viszonynak
meglett az eredménye: „harmadi-
kos voltam, amikor el mertem
mondani, hogy zongoratanár sze-
retnék lenni, de annyira, hogy
nincs is más alternatíva.” Így ke-
rült Győrbe, a konzervatóriumba,
majd a sikeres érettségi után a
győri tanárképzőbe, ahol szolfézs-
tanári diplomát szerzett. „Úgy gon-
doltam, hogy hozzám a csoportos
tanítás közelebb áll, mint az egyé -
ni.” A főiskola után a zene, és az
akkor még működő társadalmi
szerződés Tétre szólította, ahol az
általános iskolában énektanár-
ként dolgozott. „Minden támoga-
tást megkaptam ahhoz, hogy zon-
gorát oktassak és életre hívjak egy
nívós kórust. Végül minisztériumi
dicsérettel jöttem el.” Három év
után, 1987-ben ugyanis megpá-
lyázta a győri zeneiskola szolfézs-
tanári állását. Bekerült a „nagy
öregek” közé, akik akkor élték
fénykorukat. A zöldfülűségből
hamar kinőtt, 1999-ben igazgató-
helyettes, 2001-ben pedig igazgató
lett. 11 éve vezeti az intézményt,
amely 24 órás munkát igényel. A
befektetett energia azonban meg-
térül. „Nekem ezer gyerekem van,
akiktől rendkívül sok szeretetet és
figyelmességet kapok.” Szabadide-
jében olvasással, úszással, né met
juhász kutyáival és kirándulással
lazít.
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INTERJÚ A HÉT EMBERE

lési lehetőségek vannak, akkor ezek a gyerekek ott
vannak az élvonalban. Persze ez még nem jelenti
azt, hogy zenész lesz a tehetséges gyerekből, hi-
szen rajta múlik, hogy mit választ, de egy orvosi,
mérnöki vagy bármilyen más területre orientálódó
fiatalnak kell, hogy legyen olyan pont az életében,
ahol oldódni tud. Erre nagyon alkalmas a zenehall-
gatás, a hangszeres játék.

A tehetséges zenészek kapcsán jut
eszembe, mit gondol, a zene mennyire
lehet eszköze a romaintegrációnak?

Egy meglehetősen hatékony eszköznek gondo-
lom. Nálunk is több roma gyermek van, akiknek
meg is adjuk a segítséget a fejlődéshez, ha látjuk
azt a hozzáállást, ami ahhoz szükséges, hogy isko-
larendszerben tanuljanak. Abban is segítünk, hogy
akár zenei pályára tudjanak menni. A múlt héten
voltam Olaszországban az Európai Zeneiskolák
Szövetségének az éves közgyűlésén, ahova a Ma-
gyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsé-
gének elnökségi tagjaként delegáltak. Az úgyne-
vezett Bonni dekrétum – amely a konferencia tár-
gya volt – erőteljesen hangsúlyozza a gyerekek
hozzáférését a zenei képzéshez. Ez persze nem
annyira egyszerű, és anyagi vonzata is van, de az
biztos, hogy ha valakinek nem olyanok az anyagi
körülményei, de a hozzáállása, az akarata megvan,
akkor amiatt, hogy esetleg szegényebb vagy peri-
férián élő gyermek, nem maradhat ki ebből a kép-
zésből. A zeneiskoláért törvény által előírt térítési
díjat kell fizetni, de az első év után – amikor hang-
szert választanak a gyerekek – ha a szülő kéri és
jelzi, hogy nagyon rossz körülmények között élnek,
akkor meg szoktam találni a segítés módját.

Térjünk még egy kicsit vissza a tehetsé-
gekhez. Sokszor beszélnek a matematika
és a zene kapcsolatáról. A tehetséggondo-
zásnál érzékelik azt, hogy a matematikából
tehetségesebb diákok zenei téren is ki -
emelkedőbbek?

Az agykutatók szerint az agy ugyanazon részé-
hez tartozik mindkét terület. A zene is rendkívül lo-
gikus, túl azon, hogy érzelmeket közvetít. Logikus
az elméleti része, és valószínű, hogy emiatt is fejlesz-
tik egymást a matematikával. Egyébként azt tapasz-
talom a gyerekeknél, hogy a zenetanuláson keresz-
tül az egyéb tantárgyakhoz szükséges képességeik
is fejlődnek. És fontos az is, hogy a zenetanulással
fejlődik a gyermek személyisége is. Abban bízom,
hogy a gyerekek megtanulnak egyfajta alázatot,
egymásra figyelést, a másik oldalról pedig, hogy rá-
jönnek arra, hogy hangszeres tanulmányaikkal mi-
lyen célokat tudnak segíteni. Például oda tudnak
állni egy adománygyűjtéshez. Arra a fajta társa-
dalmi összefogásra is megtanítja a gyerekeket,
amire úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség
van, mert összefogás nélkül nem megy. 

dalmi 
nítja 

Apropó, Kodály, az egykori népdalgyűjtő
zenetudós szerint a zenei nevelésnek már
az anyaméhben el kell kezdődnie. De vajon
milyen lehetőségei vannak a gyerekeknek
még az iskoláskor előtt?

A városban nagyon sokan foglalkoznak óvodá-
sokkal, és készítik elő őket a zenei tanulmányokra.
Ide az iskolába 6 éves kortól 22 éves korig jöhet-
nek a gyerekek, fiatalok, most még normatíva mel-
lett. Viszont ha hat év alatt jönnek, akkor tandíj mel-
lett vehetik igénybe a képzést. Ami azt jelenti, hogy
lényegesen magasabb összeget kell a szülőknek
fizetni, de volt, és van is erre példa. Nem könnyű
az ilyen piciket órarend szerinti órában tanítani, de
nem lehetetlen. Ha nagyon tehetséges és elszánt
a gyermek, akkor komoly eredmények érhetők el.
Volt már olyan négyéves tanítványunk, aki kijelen-
tette, hogy ő csak egy bizonyos hangszert sze-
retne tanulni, és a mai napig ezt tanulja és játszik
rajta. Ha ennyire pici korban elszánt a gyerek,
akkor oda kell rá figyelni!

Mert akár még tehetséges is lehet. Az is-
kola két éve tehetségpontként is működik.
Mi alapján mondják ki valakiről, hogy tehet-
séges? 

Nagyon nehéz ezt szempontok szerint meg-
ítélni. Ahhoz, hogy a gyerekek kiemelkedően sze-
repeljenek, sok minden szükséges. A genetikai
vagy egyéb módon megszerzett képességeken túl
rendkívül fontos az, hogy a gyermekben megle-
gyen az a szorgalom, amellyel kibontakoztatja a te-
hetségét. Nagyon fontos a szülői háttér is, hogy
mennyire figyelnek a gyermekük munkájára, fon-
tosnak tartják-e ez irányú előmenetelüket, fellé-
péseiket. Természetesen ez a tanároknak is foko-
zott felkészülést és munkát jelent, ami nem a heti
rendszeres tanórában valósul meg, sokszor behív-
ják a diákokat különórára. Az iskolában eleve mű-
ködik egy tehetséggondozó szint, ez a B tagozat.
Ha a tanárok úgy ítélik meg, hogy ügyes a gyerek
és jó az előmenetele, akkor lehetőség van rá, hogy
B tagozatos legyen. Természetesen amikor szerep-

Interjú Szakács Erikával, 
a Liszt Ferenc zeneiskola 
igazgatónőjével
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Takács Tímea 2010 óta képvi-
seli Győr-Ménfőcsanak lakóit a
győri közgyűlésben. A fiatal,
első ciklusát töltő képviselő
legfőbb célkitűzése, hogy mun -
kája révén Ménfőcsanak egy
olyan városrész legyen, amely -
re minden ott lakó büsz ke, sze-
ret ott élni, és ahová jóleső ér-
zéssel tér haza a munkából.

Azért vállaltam az önkormányzati
képviselőség felelősségteljes hivatá-
sát, mert szeretném elérni, hogy a
fia talok, a családosok és az idősek
egyaránt szeressenek itt élni, magu-
kénak érezzék ezt a városrészt, és
büszkén mondják: „ménfőcsanaki
vagyok!” Egy vonzó, élhető és han-
gulatos városrészért dolgozom,
éppen ezért fontosnak tartom a la-
kóutcák, az útburkolat és a csapa-
dékvíz-elvezetés állapotának folya-
matos javítása mellett a zöldterüle-
tek megújítását, környezetünk még
szebbé tételét.

Milyen eredményeket sike-
rült elérni az eddig eltelt más-
fél évben?

Az elmúlt esztendőben folytató-
dott a lakóutcaprogram, amelynek
keretében két nagyon rossz állapot-
ban lévő utca is megújult, teljesen új
burkolatot kapott a Veres Péter és a
Szép Ernő utca is. Ezt a munkát az
idén további két utcában folytatjuk. A
szakemberek segítségével sikerült
megoldani a Zsigmond király utca
problémás részén a csapadékvíz el-
vezetését. Tekintettel a kisgyermekes
családokra, két játszótér területére is
új játszóeszközöket telepítettünk.
Megújulhatott a ménfőcsanaki sport-

Fiatalos lendülettel 
Győr-Ménfőcsanakért

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

pálya öltözője és udvara is. Az ehhez
nyújtott segítségért köszönetet mon-
dok a részönkormányzatnak, Szabó
Jenő képviselőtársamnak, illetve Tur-
bék István sportvezetőnek, hiszen a
felújítással jelentősen javultak a he-
lyiek sportolási lehetőségeinek körül-
ményei. Nagy eredménynek tartom,
hogy az idén új helyre költözhetett a
településrészi önkormányzat. A fej-
lesztés révén modern épületben,
nyugodt és minden igényt kielégítő
környezetben tudjuk fogadni a lakos-
ságot. Amennyire tudom, folyamato-
san segítem a körzetemben működő
intézmények munkáját, legyen szó
óvodai eszközbeszerzésről, vagy
éppen a nyugdíjasklub programjai-
nak támogatásáról.

A jövőben milyen fejleszté-
sekre számíthatnak a helyiek?

Sajnos városrészünkben egyre
fokozódó problémát jelent a talajvíz
és a csapadékvíz elveze-
tése, amelynek megoldá-
sára a már említett Zsig-
mond király úti beavatko-
záshoz hasonló, további
munkálatok szükségesek.
A Fekete István utca–
Győri út csomópontfej-
lesztéshez kapcsolódva
további parkolóhelyeket
alakítunk ki ároklefedés-
sel. Tervezés alatt áll a
Malom út–Hegyalja utca–Győri út
balesetveszélyes csomópontjának
átalakítása is.

Milyen további intézkedé-
sekkel tudja még élhetőbbé
tenni a városrészt?

Fontos feladatnak tartom Ménfő-
csanak központjának megújítását. A
Győzelem úti iskola melletti park az
elkövetkező években teljesen át fog
alakulni, meg fog szépülni. Ez a fej-

lesztés nagyban hozzájárul telepü-
lésrészünk képének még szebbé té-
teléhez. Az idei évben két kisebb, a
Millenniumi park és a „tűzoltóko-
csis” park kap új külsőt, virágokat,
növényeket. Ezek a fejlesztések
olyan változásokat eredményeznek
lakókörnyezetünk képében, amelyek
valóban elősegítik azt a törekvése-
met, hogy az itt élők még büszkéb-
bek legyenek városrészükre, és való-
ban magukénak érezzék azt. Telepü-
lésrészünk szépítése mellett kiemelt
figyelmet kívánok fordítani a lakóte-
lepek problémáinak megoldására is.
Példaként említem a Galgóczi utcá-
ban a parkolási nehézségek orvoslá-
sát, a Vadvirág utcai közlekedés át-
alakítását, lassítását, vagy éppen a
lakótelepek szorosabb bekapcsolá-
sát a városrész életébe.

Bár még csak másfél éve dolgo-
zom a győri önkormányzatban, úgy

gondolom, a lakókkal közösen már
eddig is szép eredményeket sikerült
elérnünk. A munkát fiatalos lendület-
tel kívánom folytatni, hiszen kisebb-
nagyobb problémák mindig adód-
nak, melyek megoldásra várnak.
Ehhez várom továbbra is a lakossági
visszajelzéseket, ötleteket, észrevé-
teleket, amelyek segítségével to-
vább fejlődhet szeretett városré-
szünk.

Hegyi Sándorné az EESZI, IX.
sz. Horgas u. Idősek Klubja
vezetője: Takács Tímea képvi-
selővel megválasztása óta jó
kapcsolatot ápolunk. Szívesen
részt vesz az idősek klubja
által szervezett kulturális
programokon, meghallgatja az
idős embereket, karácsonykor
az általa adományozott fenyő-
fát díszíthették fel klubtagja-
ink. Anyagi támogatása segít-
ségével hasznos, a klubfoglal-
kozásokat segítő anyagokat,
eszközöket vásárolunk, progra-
mokat, kirándulásokat szerve-
zünk. A ménfőcsanaki hagyo-
mányos Idősek napi rendez-
vénynek aktív támogatója.
Szociális érzékenységéből és
nagyfokú empátiás készsége
révén – fiatal kora ellenére –
nyitott az idősek gondjainak,
problémáinak meghallgatá-
sára, megoldására. Köszönjük,
hogy képviseli településünk
időskorú lakosainak is az érde-
keit, továbbra is számítunk
munkájára és támogatására.

Korsós Jánosné, a ménfőcsa-
naki dr. Torda István Óvoda
vezetője: Takács Tímea képvi-
selő fiatal, temperamentumos,
nagy lendülettel kezdte el két
éve képviselői munkáját. E
rövid idő alatt számtalan terve
vált valóra. Képviselői kereté-
ből óvodánknak többször is
juttatott játékra, eszközökre,
berendezési tárgyakra. Min-
den karácsonykor fenyőfát
ajánlott fel a gyermekcsopor-
tok számára. Szívesen vesz
részt ünnepeinken, rendezvé-
nyeinken. Segítséget nyújtott
abban, hogy az új óvodánk ud-
vara bővülhetett, ahol egy ki-
sebb focipályát tudtunk kiala-
kítani. Gyermekszeretetét,
kedvességét az óvodások szere-
tetükkel viszonozzák. Figyel-
mes és segítőkész, bármilyen
gondunkkal bizalommal for-
dulhatunk hozzá. Eredményes
tevékenysége annak köszön-
hető, hogy napi kapcsolatot
tart fenn az itt élő emberekkel,
és tanulmányai mellett élén-
ken vesz részt a városrész min-
dennapi életében. Elmondha-
tom, hogy két év alatt tudatos,
jó szervező lett, aki megfele-
lően képviseli a ménfőcsana-
kiak érdekeit.

A helyiek
szemével

Fontos feladatnak
tartom a városrész

központjának 
megújítását
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BŰNÜGY HIRDETÉS

Az inkontinencia ellátásában fontos 
szerepet kap a bôr ápolása. A TENA bôrápoló termékcsalád tagjainak rendszeres használatá-
val megôrizhetô az érzékeny bôr egészsége és a páciens komfortérzete. A bôrápolás során
felmerülô minden igényt kielégítenek. Mindegyik termék nyugtatja a bôrt, ami a vízzel való
érintkezés során kiszáradhat.

TENA Lady betétek egyedülálló védel-
met kínálnak enyhe és középsúlyos

vizelettartási problémák esetére.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót
vagy kérdezze meg kezelôorvosát vagy gyógyszerészét!

Adyvárosi Gyógyszertár, Gyôr, Tihanyi Árpád út 51.Tel.: 96/424-066 Szent István Gyógyszertár, Gyôr, Szent István út 29. Tel.: 96/326-033 
Deák Gyógyszertár, Gyôr, Aradi vértanúk út 17.Tel.: 96/320-911 Szent Lélek Gyógyszertár, Gyôr, Mécs László út 2/B  Tel.: 96/431-323

Mosdatóhab 
3 az 1-ben A TENA mosdató-
hab tisztítja a bôrt, lágyan hid-
ratál és védôréteget képez.

Nedves törlôkendô 
Gyors és egyszerô megoldás
szappan és víz helyett.

Sampon és tusfürdô
A készítmény gyengé-
den tisztítja a bôrt és a
hajat. Szembe kerülve
nem csíp.

Bôrápoló krém
E-vitaminnal 
dúsított, ideális
száraz, érzékeny
bôrtípusra

Cink kenôcs 
A cink fertôtlenítô ha-
tása révén az irritált és
fekélyes bôr ápolására 

TENA Lady Ultra Mini
Tisztasági betét méretû tökéletes

megoldás akaratlan vizeletcsepegést
tapasztalók számára.

506 Ft 429 Ft
1170 Ft 990 Ft

1450 Ft

1290 Ft

1270 Ft

1090 Ft

1270 Ft

1090 Ft
1270 Ft 1090 Ft

A felsorolt termékeket keresse a TENA referenciapatikákban!KÖLYÖKCENTRUM
www.vidamkolykok.hu

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

KÖLYÖKCENTRUM 
VAKÁCIÓS HETEK

2012. július 2–6., 16–20., 23–27.

2012. július 2–július 27.
Újra ITT a NYÁR!

Szerdánként egész napos kirándulást 
szervezünk Pannonhalmára busszal  

(Apátság, arborétum) 
A VAKÁCIÓ hetekre korlátozott számban 
tudjuk fogadni a gyerekeket, a min. 10 fő, 

max. létszám 16 fő. A táborok díja: 19.500 Ft. 
(A szerdai kirándulás költségét külön szedjük.) 

Beiratkozáskor 5.000 Ft foglalót kérünk.

Angol, ÉSZ-KUCKÓ, 
Művész Palánta Képző és aerobik

Vakációs hetek
Korosztály: 4–8 éves
Napirendről bővebben a 

www.vidamkolykok.hu honlapon.

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

Fegyverrel fenyegette meg két
ismeretlen Győr belvárosában
a Ciklámen Tourist munkatár-
sait múlt szombaton. A nap-
szemüveget viselő, arcukat
kendővel eltakaró férfiak közel
tízmillió forintot zsákmányol-
tak. A rendőrség statisztikái
szerint az elmúlt öt évben nem
változott a rablások száma a
városban, és az elkövetők 60-70
százaléka kerül rendőrkézre.

Rablás gyanúja miatt folyik a nyomo-
zás a június 2-án történt esetben. Ko-
csis Tünde, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
referense közölte, vizsgálják, hogy
összefüggésbe hozható-e a rablás a
másfél évvel ezelőtti esettel. A Ciklá-
men Touristot ugyanis nem először
fosztották ki: 2010 novemberében
szintén fegyverrel fenyegetve csikar-
ták ki a bevételt az alkalmazottakból.
Akkor ugyan nem kettő, hanem egy
ember rabolt, és az összeg is töre-
déke volt a mostaninak, de a cselek-
mény lefolyása kísértetiesen hasonlít
a mostanira.

Rablások: kisbolt és bank is célpont

Aki rablásra adja a fejét manap-
ság, nem válogat, pénzintézet, ben-
zinkút, kisbolt, ékszerüzlet is szerepel
az elkövetők listáján, és persze a
rendőrségi statisztikákban. Nem kell
sokat kutatnunk az emlékeink között,
hogy néhány esetet felelevenítsünk.
Márciusban például arról adtunk hírt,
hogy két hét alatt kétszer raboltak ki
egy Árpád úti kisboltot. Mindegyik
esetben pár ezer forinttal távoztak a
helyszínről a 20 év körüli férfiak.

Néhány éve krimibe illő jelenetek
zajlottak Győr-Kismegyernél, amikor
a rendőrök elfogták azt a férfit, aki ki-
rabolt egy benzinkutat Pannonhal-
mán. Mint később kiderült, már a rab-
láshoz is lopott járgánnyal ment. A
rendőröket a töltőállomásról hívták,
akik néhány perc alatt zárásokat ala-
kítottak ki azokon a lehetséges útvo-
nalakon, amelyeken feltűnhet a rabló.
A gyorsaság eredményre vezetett: a
Szent Imre út és a József Attila út ke-

reszteződésénél megállították a
rabló autóját, földre teperték az ellen-
kező férfit, majd megbilincselték.

Majdnem egy éve újfajta – külföl-
dön már ismert, úgynevezett ram-
raid, azaz kostámadás, kosroham –
bűncselekménnyel találta szemben
magát a Győri Rendőrkapitányság. A
rablók autóval törtek be a Győr Pla-
zába, majd egészen az ékszerboltig
hajtottak, amelynek kirakatából mint -
egy 10 millió forintnyi ékszert loptak
el. Az eset mindössze másfél percig
tartott, amit az üzletközpont bizton-
sági őrei először észre sem vettek. A
rablók később autót is cseréltek és el-
hagyták a várost. A rendőrség hamar
kiderítette, külföldiek az elkövetők,
ma már személy szerint is tudják, kik
azok, de elfogni még nem sikerült
őket. A nyomozás még folyik.

A bankrablásoknál vegyesek a
rendőrség tapasztalatai. 2011 szep-
temberében a győri, Kormos úti OTP-
rablót az azonnali rendőri intézkedés-
nek és a szerencsének is köszönhe-
tően rendkívül gyorsan kézre kerítet-
ték. A rá két hétre történt rablás ügyé-
ben viszont még mindig folyik a nyo-
mozás. A Pilisvörösvári Takarékszö-
vetkezet győri, Bástya utcai fiókját ki-
rabló embert még mindig keresik.

A Ciklámen Tourist pénzváltóját kifosztó 30 év körüli, vékony testalkatú rablók mind-
ketten napszemüveget viseltek, arcukat kendővel takarták el. Egyikük 190 cm magas
férfi, piros színű baseballsapkát, farmert és sportcipőt viselt. Társa nála valamivel
alacsonyabb, sötét ruházata mellett iron cross-os – kereszt szimbólum – baseball-
sapka volt rajta. A rendőrség kéri, hogy aki az eseménnyel vagy a két férfi személyé-
vel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, tegyen bejelentést hivatali idő-
ben a 96/520-012-es, vagy az ügyelet 107 és 112 számán. 
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Graffitibajnokságot rendez a Győri
Nemzeti Színház az Egy nap a kulisz-
szák mögött III. című rendezvényének
kísérőprogramjaként. A szeptember
13-án 10–17 óra között a teátrum
előtti téren megrendezendő verse-
nyen való részvétel feltétele egy vagy
több pályamunka kidolgozása és el-
juttatása a szervező intézményhez. A
terveket a színház következő évadá-
nak bemutatói kapcsán várják, így a
következő előadáscímek a választ-
ható témák: Jekyll&Hyde, Operett-
gála, A tanítónő, Zorba, a görög, A ne-
vető ember, Finito, János vitéz, Csini-
baba, Apácák, A testőr. A terveknek
tartalmaznia kell a felsorolt előadások
egyikének címét, a színek kötöttek: fe-
kete, fehér, barna árnyalatok (kettő),
zöld árnyalatok (kettő). A Graffiti Jam-
en készült alkotások kifeszített, leala-
pozott vásznakra születhetnek majd,
melyek közül a legjobbak felkerülnek
a színház hátsó homlokzati erkélyeire,
és egy éven keresztül díszítik az épü-
letet. A megvalósításra méltó alkotá-
sokat háromfős szakmai zsűri vá-
lasztja ki: Forgács Péter, a színház
igazgatója, Győri Gabi díszlet- és jel-
meztervező, és Bátonyi György dísz-
lettervező.

A terveket június 30-ig kell elküldeni
a feher alexandra@gyori szinhaz.hu 
e-mail címre, vagy postai úton: Győri
Nemzeti Színház, 9022 Győr, Czuczor
Gergely u. 7., Fehér Alexandra. To-
vábbi információ az említett e-mail
címen kérhető.

Graffiti-
bajnokság

szerző: gy. p.

A Baross úti Látogatóközpont június 1-
jétől hosszabbított nyári nyitva tartás
mellett széles szolgáltatáskínálattal, in-
teraktív kiállítótérrel, rendezvényje-
gyekkel, bő választékot és egyedi ter-
mékeket felvonultató ajándékbolttal,
pénzváltóval várja a látogatókat.

A Győr idegenforgalmához méltó,
XXI. századi Látogatóközpont első
emeletén a Tourinform Győr munkatár-
sai színes kiadványokkal, hasznos in-
formációkkal fogadják az érdeklődőket.
Az interaktív kiállítótér látványos
módon mutatja be a város és a kör-
nyékbeli települések turisztikai kínála-

tát. Az emeleten egy 30 fő befogadá-
sára alkalmas konferenciatermet is ta-
lálunk.

A nyárnyitó akció keretén belül jú-
nius 9-én, szombaton 10 órakor ingye-
nes idegenvezetésen vehetnek részt az
érdeklődők. További információ, jelent-
kezés a gyor@tourin form.hu-email
címen, vagy a helyszínen.

A Látogatóközpont alsó szintjén
működő ajándékboltban június 10-ig
10% kedvezménnyel vásárolhatnak
egyedi, „I LOVE GYŐR”-ös ajándéktár-
gyakat, többek között táskákat, bögré-
ket, tollakat, színes ceruzákat, kulcstar-
tókat, gyertyákat, pólókat, kötényeket,
nyakpántokat, napellenzőket, stb.

SZERZŐ: F. G. 

Ötmillió forint értékű terméket
adományoz győri gyerekek-
nek a Samsung Electronics
Magyar Zrt. A cég az olimpiai
mozgalom kiemelt támogató-
jaként „Smart Sport a Gyer-
mekekért” elnevezéssel indít
kampányt a helyi diáksport
fejlesztésének érdekében.  

Baradits Szilárd, a Samsung képvi-
selője jelentette be, hogy a június 1.
és augusztus 12. között zajló prog-
ram keretében a vállalat ország-
szerte 100 millió forint összértékű
Samsung terméket adományoz a
magyarországi gyermeksport-szer-
vezeteknek. Budapesten a Magyar
Olimpiai Bizottság, a megyeszék-
helyeken a polgármesterek segíte-
nek megtalálni azokat a szervezete-
ket, amelyek a leghatékonyabban
tudják felhasználni a Samsung
ajándék készülékeit. 

Gyűjtsd a kilométereket!
Az adományozó azt szeretné, ha

a felnőttek példát mutatnának a
gyerekeknek, s az akció szabad-
idős sporttevékenységek révén
népszerűsítené a mozgást, az
egészséges életmódot. A Sam-
sung külön e célra fejlesztett ki egy
telefonos alkalmazást, amellyel a
letöltők és felhasználók nyomon kö-
vethetik sportteljesítményüket. A
cél az alkalmazás segítségével ösz-
szegyűjteni egymillió Smart-kilo-
métert Magyarország számára.

Páternoszter Piroska, az önkor-
mányzat humánpolitikai főosztály-
vezetője is sportolásra buzdította a
városlakókat, hangsúlyozva, hogy
lehet sétálni, futni, biciklizni, kutyát
sétáltatni egészségünk és a kilomé-
terek gyűjtése érdekében. A főosz-
tályvezető elmondta, az adományt
azok az intézmények kapják, ame-
lyek fogyatékkal élő és hátrányos
helyzetű gyerekeket nevelnek, vagy
kiemelt hangsúlyt fektetnek a ver-
senysportra. 

Nyárnyitó akciók 
a Látogatóközpontban

szerző: w. a.
fotó: szigethy teodóra

Példaértékű, ahogy Győr az
időseivel törődik – mutatott
rá dr. Somogyi Tivadar, a te-
rületért felelős alpolgármes-
ter az idősek VIII. Országos
Találkozójának megnyitóján,
az egyetemi csarnokban. Az
Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény (EESZI)
által szervezett háromnapos
program fő célja a különböző
generációk közötti kapcsolat-
építés és az időskori aktivitás
hangsúlyozása volt. 

Közel ezer nyugdíjas, illetve szociá-
lis területen tevékenykedő szakem-
ber látogatott a héten Győrbe az or-
szág minden részéből, hogy részt
vegyen a már hagyományos idősta-
lálkozón. A korábban az EESZI „Ge-

Országos időstalálkozó Győrben

nerációk egymás közt” programjá-
nak egyik elemeként életre hívott
rendezvény az intézmény új, „Vele-
tek mindenkor” elnevezésű prog-
ramjában is helyet kapott. Panker
Mihály igazgató elmondta, céljaik
az új projekt keretében is változat-
lanok: tovább szeretnék erősíteni a
generációk együttműködését, le-
hetőséget kívánnak teremteni a
kapcsolatépítésre, hozzájárulva ez -
zel az időskori aktivitás fenntartásá-
hoz. A program mögött igazi össze-
fogás áll. Ezt az eseménysorozat új
helyszíne is mutatja: az önkormány-
zat és a különböző kulturális, okta-
tási intézmények mellett egyre
hangsúlyosabb szerepet vállal a
Széchenyi-egyetem is. 

Ráczné Németh Teodóra igazga-
tóhelyettes a találkozóról szólva ki -
emelte, az idei évben az eddigi népi
hagyományok helyett inkább az
egyetem környezetéhez jobban illő

retro hangulatra helyezték a hang-
súlyt, azaz a résztvevőket visszarepí-
tették a hatvanas-hetvenes évekbe.
A generációk szellemi vetélkedőkön,
sorversenyeken mérték össze erejü-
ket, a fiatalok és idősek többségében
vegyes csapatokban voltak, így jól ki-
egészítve egymás tudását, képessé-
geit. Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is rendeztek Ki mit tud?-ot,
most az utóbbi hét év legszínvonala-
sabb produkciói kerültek ismét szín-
padra. A szakember elmondta azt is,
sokkal több győri általános és közép-
iskola küldte el diákjait az eseményre,
mint korábban, és a máshonnan ér-
kező idősekkel is jöttek fiatalok.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester szerint példaértékű, ahogy
Győr az időseivel törődik. Hozzá-
tette, az országban az egyik legjob-
ban működő szociális, azon belül
pedig idősellátás a kisalföldi me-
gyeszékhelyen van.

A Külsővati Idősek Otthonának kórusa
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szerző: földvári gabriella 

Gálaműsorral, kiállítással,
könyvbemutatóval ünnepli
fennállásának harmincadik
évét Győr tánc- és képzőművé-
szeti iskolája. A jubileum alkal-
mából Bombicz Barbara igaz-
gatónővel beszélgettünk. 

A Győri Balett alapító tagjaként
hogyan emlékszik vissza az is-
kola születésére? Kik bábás-
kodtak fölötte? 
A Győri Balett 1979-es alapítása
utáni évben Markó Iván Bernstein
harmadik szimfóniájára készített ko-
reográfiát, amelyben gyerekszerep-
lőkre is szükség volt. Abban az idő-
ben a Gombos-iskola tornatermé-
ben Csala Katalin oktatott balettet,
Markó Iván ott találkozott az akkori
igazgatóval, Gyimesi Tamással. Ők
ketten beszélték meg, hogy jó lenne,
ha balettiskola nyílna Győrben, az
együttesnek szüksége van szakkép-
zett gyerekszereplőkre. 

A Győri Balett megterem-
tette saját iskoláját?

Markó Iván nemcsak általános is-
kolát alapított, hanem felépítette a
szakképzést, a Szabolcska utcai épü-
letben kitűnő körülményeket terem-
tett az oktatáshoz két csodálatos ba-
lett-teremmel. A Győri Balettnek ez
az iskola adja az alapját. Kiss János
mai társulatának több mint fele az in-
tézményükből került ki. Gondoljunk
csak Pátkai Balázsra, Cserpák Szabi-
nára, Sóthy Virágra, Sebestyén Bá-
lintra vagy Gyurmánczi Diánára. 

A tánc mellett képzőművé-
szetet oktatnak az iskolában.

Ez a párosítás minek kö-
szönhető?  

Annak idején Gombár Judit dísz-
let- és jelmeztervező kezdeményezé-
sére indították a képzőművészkép-
zést, kezdetben grafika, szobrász és
textil szakon, ma már festő szak is
van. Az alapgondolat az volt, hogy a
balettnek, a színháznak szüksége van
olyan jól képzett fiatalokra, akik dísz-
letet, jelmezeket tudnak készíteni. 

Egy művészeti iskola törté-
nete számos módon elmesél-
hető, én neveket kérnék öntől.
Kik azok az iskolavezetők, taná-
rok, akik sikerre vitték, viszik
az intézményt?  

Markó Iván kilenc évig volt az is-
kola művészeti vezetője, Gyimesi
Tamás nyugdíjba vonulásáig igaz-
gatta az általános iskolát. Jahoda
Maya nevét is az elsők között kell em-
lítenem, mert ő volt a szakközép első
igazgatója. Őt Gombár Judit, Tár-
noki Tamás és dr. Németh Mária kö-
vették. Az ezredfordulón az általános
és a középiskolát összevonta az ön-
kormányzat, ekkor Vida Melinda Dé-
libábot, később engem neveztek ki
igazgatónak. A képzőművész szakon
olyan aktív művészek, festők, grafi-
kusok a tanárok, mint Radosza Attila,
Tolnay Imre, Nagy Csilla, Szalkai Ká-
roly, Balogh István, Selényi Károly. A
tánc szakon a Győri Balett volt és je-
lenlegi táncosai a balettmesterek,
többek mellett Ócsag Anna, Tárnoki
Tamás, Zádorvögyi László, Hotova
Éva. Ők adják tovább azt a tudást,
azt a maximalista szemléletet, amit
Markó Iván ültetett belénk. 

A születésnapi gálaműsor jú-
nius 13-án, szer-
dán öt órakor
kezdődik a
Bartók Béla
Megyei Mű-

v e l ő d é s i
Központban. 

Olyan gála-
műsort szeretnék

létrehozni, amely-
ben a mai diákok

együtt léphetnek fel a már
hírnévre szert tett öregdiá-
kokkal, a növendékek talál-
kozhatnak korábbi tanáraik-
kal, társaikkal. A Napóleon-

házban 19 órakor nyílik kiállí-
tás neves művészeink és mai

diákjaink munkáiból. Meglepe-
tés is lesz, a harminc év emlékeiből

készítettük egy 160 oldalas köny-
vet tele képekkel, fotókkal, visz-

szaemlékezésekkel. 

Gálával jubilál 
a művészeti iskola 

NYITÁSI AKCIÓK*

2+1 

1000 Ft
értékû kupon

Beváltható bármelyik Ulpius-ház által kiadott könyv megvásárlásakor 2012. június 30-ig
gyôri könyvesboltunkban (Baross Gábor út 33.). Könyvenként csak 1 kupon használható

fel. *Akciók egymással és más kedvezményekkel nem összevonhatóak.

www.ulpiushaz.hu

Kepes András dedikál:
június 8., péntek 17 óra

AZ ULPIUS-HÁZ BEMUTATJA

Júniusban 
kettôt fizet hármat vihet

az Ulpius-ház 
teljes kínálatából!
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Republic-koncerttel kezdődik
az idei győri nyár. A rajtra jú-
nius 16-án, szombaton este ki-
lenc órakor, a városháza előtti
téren kerül sor. A Négy Évszak
Fesztivál nyári programjairól
kedden tartottak sajtótájékoz-
tatót a szervezők. 

Borkai Zsolt már a sajtótájékoztató
leg elején elárulta, hogy a mellette ülő
Boros Csaba, a Republic frontembere
gyerekkori ismerőse, annak idején
egy tornateremben edzettek. A ze-
nész egy kiütött tejfogat felemlegetve
folytatta a polgármester visszaemlé-
kezéseit és emelkedett hangulatú, fer-
geteges koncertet ígért csapata nevé-

ben szülővárosa közönségének. Bor-
kai Zsolt a nyári fesztivál híreinek be-
vezetőjeként azt mondta el, hogy az
önkormányzat Győr fejlődése érdeké-
ben 2006 óta szentel kiemelt figyel-
met a turizmus fejleszté-
sének. Többek között e
program sikerét szolgál-
ják a megújult belvárosi
utcák és terek, s ezért
szervez a város egész
éven át tartó, színvonalas,
szórakoztató és közösség-
formáló rendezvénysorozatot. A pol-
gármester szerint jó úton haladunk, a
vendégéjszakák száma folyamatosan
növekszik, a tavalyi adatok húszszáza-
lékos bővülést tanúsítanak.

A polgármester bejelentette, hogy
a londoni olimpia idején a megye-
háza előtti téren szurkolói terasz és

szerző: szigethy teodóra
fotó: győri balett

Még a háztetőn is táncolni fognak
Győrben a VIII. Magyar Táncfesz-
tiválon – mondta Kiss Já nos, a
Győri Balett igazgatója a prog-
ram sajtótájékoztatóján, ahol be-
jelentették, a jövőben évente
megrendezik majd az eddig két-
évente jelentkező eseményt.

Ha az emberek Győrre gondolnak, az
is jusson eszükbe, hogy az a tánc fővá-
rosa – mondta Rózsavölgyi László, az
önkormányzat oktatási, kulturális,
sport- és turisztikai bizottságának el-
nöke. A képviselő szerint a szép moz-
gás, a tánc a szem muzsikája, mely

Több mint harminc produkció 
a VIII. Magyar Táncfesztiválon

ritka és értékes pillanatokat hoz a vá-
rosba a táncfesztivál ideje alatt. Az or-
szágszerte népszerű programot a jövő-
ben nem kétévente, hanem évente ren-
dezi majd meg a város, így kiváltja a
Táncművészeti Biennálét – jelentette
be Serfőzőné Tóth Andrea, a város kul-
turális főosztályának vezetője.

A tánc amellett, hogy különleges
esztétikai élményt nyújt, oldja a fe-
szültséget, és egyfajta örömforrást is
jelent – idézte Bagdi Emőke klinikai
szakpszichológust Czechmeister
Mónika. A főtámogató Audi Hunga-
ria Motor Kft. kommunikációs veze-
tője kiemelte, a cég fontosnak tartja,
hogy ilyen értékteremtő programok
mellé álljon. Rámutatott, a jövőben is
támogatni fogják a táncfesztivált.

Kiss János balettigazgató kifej-
tette, a június 19-én kezdődő ötna-
pos fesztiválon több mint harminc
produkciót mutatnak be az érdeklő-
dőknek. Győrbe jön többek között a
Magyar Nemzeti Balett a szólistáival,
az Állami Népi Együttes, az Experi-
dance, a Bozsik Yvette Társulat egy
erotikától sem mentes darabbal, Fre-
nák Pál társulata, a Budapest Tánc-
színház, a Szegedi Kortárs Balett, de
természetesen többször színpadra
lép a Győri Balett is. Az Inversedance
Társulat elhozza Kormos István hal-
hatatlan Vackor kalandjait, de a For-
gószél, avagy a képzelet csodája is
végigsöpör a színpadon. A fesztivá-
lon kiállítással tisztelegnek a közel-
múltban elhunyt Seregi László balett-

művész, koreográfus, rendező élet-
műve előtt.

A balettigazgató megjegyezte,
kezdik belakni a várost, az idei feszti-
válon nemcsak a nagyszínpadon, a
Kisfaludy Teremben és a Széchenyi
téren, hanem még a Rába Hotel tete-
jén is táncolnak majd a táncosok. Az
öt nap alatt a tánckedvelők ízelítőt
kapnak a táncművészet egy-egy sze-
letéből a néptánctól a hip-hopon át a
balettig. A szervezők célja, hogy tán-
coljon az egész város, így idén is lesz
tánctanítás, utcabál, tértánc, vala-
mint egy újdonság, a Silent Dance
Game, amelynek keretében fiatalok a
város különböző pontjain perdülnek
táncra úgy, hogy csak ők hallják fül-
hallgatón keresztül a zenét.

Jövő héten indul a nyári fesztivál
óriáskivetítő várja a győrieket, majd
Serfőzőné Tóth Andrea kulturális fő-
osztályvezető ismertette Győr nyári
programjának részleteit. Elmondta,
hogy a családokat csaknem minden

hétvégén gazdag kínálat várja, s a
szervezők kiemelt figyelmet fordítot-
tak a gyerekekre. 

A víziszínpad július elsején nyit, itt
többek között a Nyári zenés esték című
sorozat koncertjei lesznek hallhatók.
Fellépnek a győri filharmonikusok Sze-
keres Adriennel, jön Szentpéteri Csilla,

musicalestet ad Nagy Balázs, emlék-
koncertek tisztelegnek Máté Péter, va-
lamint Freddie Mercury előtt. 

A következő napok kiemelkedő
eseménye lesz a Táncfesztivál, amit a
Szent László-napok és az ír–magyar
napok követnek. Július tartogatja a
tömegeket vonzó Győrkőcfesztivált
és a Vaskakas Ünnepi Játékokat, au-
gusztusban a Barokk esküvőre kerül
sor. A győri nyarat a hagyományos
Bornapok és az idén is meglepetés-
nek szánt megakoncert zárja. 

Domanyik Eszter városházi sajtó-
szóvivő praktikus tudnivalókkal szol-
gált, elmondta, hogy a zenés estéknek
idén esőnapja lesz, s hogy a rendezvé-
nyekre jegyeket a Baross úti Látogató-
központban lehet vásárolni. Aki többre
kíváncsi, a Látogatóközpontban hozzá-
juthat programfüzetekhez is.  

Gazdag kínálat 
várja a családokat



Az évek során összegyűlt sok dal visz
minket tovább. És amíg dalok van-
nak, addig mi is megyünk.

Sohasem érzik, hogy elfárad-
nak? Meddig lehet ezt csinálni?

Minden album után elgondolko-
zunk azon, hogy mi lesz a következő-
vel. De igényünk van arra, hogy le-
mezt készítsünk, és a közönség is
szeretné. Előjön az a gondolat is,
hogy tudunk-e még alkotni, de aztán
mindenkinek megszületnek a saját
dalai. Éppen tegnap vettem a ke-
zembe a gitáromat, a
kisebbik gyerekem-
nek játszottam
össze-vissza, és
egyszer csak érez-
tem, hogy egész
jó, fel is
vettem
dikta-
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Felfogtam, milyen erő van
ebben a zenekarban, milyen
zenei érték, és azt hiszem,
hogy a többiek is látták ezt –
többek között erről is mesélt
lapunknak adott interjújában
Boros Csaba, a Republic basz-
szusgitárosa, zeneszerzője.

Idén 22 éves a Republic, a kez-
detekkor jó időben voltak jó he-
lyen, harcedzett zenészként
alapították az együttest. Mi-
lyen értékek tartják össze
azóta is a zenekart?

Nagyon fontos, hogy barátok va-
gyunk. Az is számít, hogy nem ez az
első zenekara egyikünknek sem. 28
éves voltam, amikor alakult a Repub-
lic, előtte a győri Citrom nevű zene-
karban játszottam, utólag bántam,
hogy elhagytam ezt a társaságot, így
nagyon megbecsültem a Republicot.
Felfogtam, milyen erő van ebben a
zenekarban, milyen zenei érték, és
azt hiszem, hogy a többiek is látták.
Az első perctől éreztük, hogy ez több
mint egy álom, bár kimondani nem
mertük. Ezt az érzést átéljük még
most is a koncerteken. Összetart
minket a sok dal, a rengeteg élmény.
Nem mondom, hogy soha nem ve-
szekszünk, de a jó dolgok átvezetnek
a nehézségeken.

Gondolták, hogy ilyen sikere-
sek lesznek?

Nem, mert nem trendi zenekar
akartunk lenni, csak játszottuk azt,
amit szerettünk, és ez a zene rátalált
a közönség ízlésére. Olyan számokat
írtunk, ami magunknak megfelelt, és
kiderült, hogy ez tetszik másoknak is.

szerző: gy. p.

Három esztendeje jelent meg először
a győri szerzőpáros, Hegedüs Péter
és Szabó Zoltán könyve, a Vaskakas
is talál szelet, amelyben a győri évszá-
zadok legérdekesebb pillanatait csil-
lantják fel némi abszurd humorral fű-
szerezve. A mű népszerűségére bizo-
nyíték, hogy fél év alatt mind a kétezer
példányt elkapkodták, ezért a kiadó
úgy döntött, hogy a 83. ünnepi könyv-
hétre újra megjelenteti.

Illik ismerni városunk történetét,
kulturális emlékhelyeit, híres szülöt-
teinek életét és munkásságát.
Ebben segítheti az olvasót ez a szín-
vonalas, fényképes grafikákkal il-
lusztrált kiadvány – mondta el la-
punknak a szerzőpáros egyike. A
könyv sajátossága, hogy szövege
angolul is olvasható, így a Győrbe lá-
togató külföldieknek is izgalmas ol-
vasmánya és kísérője lehet városi ba-
rangolásaik során. Rajtuk kívül ki-
tűnő olvasmány lehet a fiataloknak,
akik kedvelik a történelmet és annak
humoros változatát; középkorúak-
nak, akik a rohanó világban ráérnek
néhány fejezet elolvasására; és idő-
seknek, akik szívesen emlékeznek
vissza ifjúkorukra. A szerzőpáros jú-
nius 9-én, szombaton és június 10-
én, vasárnap 10–15 óráig dedikálja
a könyvet a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár standjánál, a Széchenyi
téren, ahol meg is vásárolható a mű. 

„A dalok fognak össze minket”
fonra. Ilyenkor meghallgatom más-
nap, és ha tetszik, akkor foglalkozom
vele. Így egyre több dal születik, és
csak azt vesszük észre, hogy megint
van egy lemez.

A legutóbbinak miért azt a
címet választották, hogy
„Miért, maga bohóc?”

Az egyik kisvárdai ismerősünk –
aki dobos, motoros, illetve vendéglá-
tós – egy színházi fesztiválon árulta a
portékáit. Motorral érkezett és nyár is
volt, ezért terepszínű rövidnadrágot vi-
selt, és bakancsot, fekete pólót, nap-
szemüveget. Odament hozzá egy is-
mert magyar színésznő, aki egyéb-
ként színházigazgató, és arról is isme-
retes, hogy extravagáns öltözködésű.
Végigmérte a barátunkat, majd azt
kérdezte: maga náci? Erre ő: miből tet-
szik ezt gondolni? Ahogy öltözik, vála-

szolta. Erre végigmérte a hölgyet,
és azt kérdezte: Miért, maga

bohóc? Megtetszett nekünk a
történet, a borítón szereplő
félig nyitott svájci bicskával
pedig más értelmet nyert.

Milyen érzésekkel jön
a városába koncertezni?

Nagyon szeretünk Győr-
ben játszani, az utóbbi évek-
ben megváltozott a város, na-

gyon szép lett. A zenésztársaim
is észrevették, én pedig büszke

vagyok rá, hogy ’86-ig itt éltem.
Nagy öröm, hogy minket kértek

fel a Győri Nyár megnyitójára.

Szavazhatnak a legjobb Republic-számra
A Boros Csaba által összeállított lista alapján keressük a győriek által leg -
inkább kedvelt Republic-dalt. Az együttes tíz száma fölkerült a gyor -
plusz.hu portálra, itt lehet meghallgatni, megnézni őket, s szavazni rájuk.
Az a szám, amelyikre a legtöbben voksolnak, elhangzik a június 16-i győri
koncerten, s elnyeri  „A győriek legkedveltebb Republic-dala” címet is.

Újra szól 
a Vaskakas

HETILAP

www.gyorplusz.hu
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Közel 1500 iskolás utazott 15 héten
keresztül Győrszentivánról és Győr-
Ménfőcsanakról iskolába a Varázs-
busszal, miközben nekik készült kisfil-
meket néztek meg a fenntartható köz-
lekedésről. A kisfilmekről a kornyezet-
baratgyor.hu honlapon kvízkérdése-
ket tölthettek ki minden héten a gye-
rekek. A legügyesebbek fenntartható
közlekedési kerékpáros vetélkedőn
vettek részt múlt szombaton a győr-
szentiváni Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola szervezésében.

A vetélkedőn résztvevő mintegy
húsz diákot dr. Sík Sándor, Győr -
szent iván önkormányzati képviselője
köszöntötte. Az iskola igazgatója,
Kotrics Andrea elmondta, szívesen
csatlakoztak a kezdeményezéshez,
ökoiskola révén mindig fontosnak
tartották a környezettudatos neve-
lést, emellett tapasztalatai szerint a
fiatal korosztály fogékonysága egyre
nagyobb a téma iránt.

A vetélkedő során a fiatalok két
korcsoportban (általános és közép-
iskola) változatos feladatok megol-
dásával mutatták be, milyen ismere-

tekkel bővítették tudásukat a Va-
rázsbuszon látott kisfilmekkel. Pél-
dául esszéket írtak a közlekedési
esélyegyenlőségről, teszteket töltöt-
tek ki a kerékpáros közlekedésről, a
természeti értékekről és a szenti-
váni tanösvényről, számítógépes
rajzot készítettek valamelyik, a Va-
rázsbuszon látott témakörrel kap-
csolatban, egyszerű, mozgással
kapcsolatos kísérleteket mutattak
be, illetve kerékpáros ügyességi fel-
adatokat oldottak meg.

A vetélkedő versenyfeladatait
külön értékelte a zsűri, majd az ösz-
szesített pontszámok alapján a kö-
vetkező sorrend alakult ki általános
iskolás és középiskolás kategóriá-

ban: az általános iskolások közül első
helyezést ért el Garkó Eszter, melyért
kerékpárt kapott. A második Sárdi
Máté lett, ő rollert nyert, a harmadik
helyezett, László János pedig egy
gördeszkát vihetett haza.

A középiskolás kategóriában két
helyezést osztottak ki, mivel a ver-
senyzők feleannyian voltak, mint az
általános iskolás korcsoport. Az első
helyezést Scheibelhoffer Viktória
érte el, egy kerékpárt nyert, a máso-
dik pedig Gangl Ákos lett, akinek ju-
talma egy gördeszka volt.

Az általános iskolás korcsoport-
ban különdíjat is kiosztottak az egyet-
len 2. osztályos tanulónak, Horváth
Dávidnak, aki mindamellett, hogy a
legfiatalabb versenyző volt, a legügye-
sebb is egyben, így hazavihetett egy
rollert. Üres kézzel senki sem távozott
a vetélkedőről, egy 5.000 forint értékű
kerékpár-felszerelést minden résztve-
vőnek kiosztottak.

A Varázsbusz és a hozzá kapcso-
lódó vetélkedő a „Közlekedj tudato-
san! – Fenntartható közlekedést ösz-
tönző szemléletformáló kampány
Győrben” című projekt keretében va-
lósult meg, az Európai Unió támoga-
tásával.

Nyereményt hozott a Varázsbusz Pincefesztivál 
a hétvégén
A hétvégén ismét a szőlőé és a boré
lesz a főszerep Nyúlon. A Pannon-
halmi Szent Márton Borrend június 9–
10-én második alkalommal rendezi
meg a Pannonhalmi Borvidék Pince-
fesztiválját. Szombaton a 11 órai kapu-
nyitás után a programok délután há-
romkor kezdődnek, műsort ad többek
között a nyúli népdalkör, a Szederinda
Néptáncegyüttes, valamint a Kajár-
péci Vízirevü. 17.45-kor a köszöntőkre
és a Pannonhalmi Borvidéki Borver-
seny eredményhirdetésére kerül sor.
Utána countrytánc-bemutató, majd a
Colombre Band koncertje következik.
Az este folyamán további zenés műso-
rok és diszkó várja az érdeklődőket.
Szintén szombaton 15 és 16 óra kö-
zött a „Teremtett borvidék” című köny-
vet mutatják be a szerzővel, Száraz La-
jossal. A kedvezményes könyvvásár-
lási lehetőség után Nagy Róbert elő-
adását hallgathatják meg a Pannon-
halmi Borvidékről. A vasárnapi progra-
mok már kora délután megkezdőd-
nek, a borrendek felvonulása után nó-
tadélután, operettelőadás is várja az
érdeklődőket. 15 órától ezen a napon
is lesz könyvbemutató és előadás. 

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

Roggemans úr, Ön nemrég vette át az AXA
Bank irányítását. Mi a fô feladata?
A gazdasági válság nyomán igen nehéz múlt
évet követôen az egyik legfontosabb felada-
tom, hogy stabilizáljam a bank mûködését.
Az AXA Bank a jövôben a jelzálog-hitelezés
helyett a betétgyûjtésre koncentrál. A hitele-
zés területén pedig új fizetéskönnyítô eszkö-
zökkel próbálunk segíteni a devizahitellel ren-
delkezô ügyfeleinknek, beleértve a kormány-
zat és a bankszektor egyetértésével létrejött
árfolyam-rögzítési mentôcsomagot is.
Mivel segíti az AXA a fizetési nehézségek-
kel küzdô devizahiteleseket?
Az AXA Bank olyan fizetéskönnyítô megoldá-

sokat kínál, amelyek segítségével a devizahi-
telesek a negatív gazdasági hatásokkal szem-
ben a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Prog-
ram ötéves felhalmozási idôszaka után is,
akár a kölcsön teljes futamidejére védelmet él-
vezhetnek. Ezeknek a megoldásoknak a lé-
nyege az, hogy a devizahitelesek terheit pró-
báljuk hosszútávra idôben arányosan elosz-
tani úgy, hogy ügyfeleink a saját anyagi hely-
zetüknek megfelelôen képesek legyenek fi-
zetni továbbra is a havi törlesztôrészleteket.
Mi ennek a lényege?
Az AXA HaviFix törlesztési módjának igény-
bevételével  ügyfeleink a Kormányzati Árfo-
lyam-rögzítési Program felhalmozási idôsza-
kát követôen forintban rögzíthetik törlesztô-
részletüket, amelyet a továbbiakban az AXA
Bank a futamidô módosításával megközelí-
tôleg +/- 10%-os sávban próbál tartani. Ezzel
kiszámíthatóbbá és tervezhetôbbé válik a
havi törlesztôrészlet. 
Ajánlanak egyéb megoldást is? 
Igen, az AXA KamatPajzs törlesztési módja
megoldást jelenthet a kamatingadozások
törlesztôrészletre gyakorolt hatásainak mér-
séklésére. A KamatPajzzsal a meglévô devi-
zakölcsön kamatperiódusa a jelenlegirôl 
5 vagy 10 évre módosítható, így a kölcsön
ügy leti kamata és devizában meghatározott
törlesztôrészlete hosszabb távra (5/10 évre)
fixálható. 

Új fizetéskönnyítô eszközökkel segíti
devizahiteleseit az AXA Bank 
Interjú Albert Roggemans-nal, az AXA Bank Europe SA Magyaror-
szági Fióktelepének (AXA Bank) vezérigazgatójával.



2012. június 8. / + / 13

KÖRNYEZET HIRDETÉS

szerző: nagy csaba
fotó: sinkó lajos

A múlt héten seregélyeket és
gyurgyalagokat fényképezett,
interjúnkra pedig szürkegém-
lesről érkezett Sinkó Lajos ter-
mészetfotós. A győri fényké-
pésszel a közelmúltban véget
ért kiállításának helyet adó
pinnyédi művelődési házban
beszélgettünk.

– Már gyermekkoromban érdeklődés-
sel fordultam a természet felé. Révfa-
luban lakhelyünk mellett folyt a Mo-
soni-Duna, az ott eltöltött években is-
merkedtem környezetem növény- és
állatvilágával – idézte fel az útravaló-
nak kapott gyermekkori élményeit
Sinkó Lajos. – Atyai örökségem, a hor-
gászat során megismertem a Sziget-
közt, az öreg Dunát és annak mellék-
ágrendszerét. Sokszor átéltem a víz-

A természet embere
partok hajnali hangulatát, a vízen
aranyhídként ragyogó napfelkeltéket
és napnyugtákat, az őszi ködbe burko-
lódzó Dunát. Az ártéri erdők és a víz-
partok hangulata, az énekes madarak
csodálatos hangja számomra a teljes
kikapcsolódást, a relaxációt jelentette.
Idővel mindezen élmények abba az
irányban vittek, hogy ezeket megörö-
kítsem.

Ehhez persze eszköz is kellett:
1960-ban vette első fényképezőgé-
pét, egy FED-2-t, amit egy Zenit-E,
Chinonok és Nikonok követtek. 40
évig a filmes technikát használta, fe-
kete-fehér képeit maga hívta elő, ké-
sőbb diázott. Eleinte alkalmi jelleggel
fotózott, családi eseményeket, kirán-
dulásokat és horgászélményeit örökí-
tette meg. „Kirándultam a filmezés
(S-8 mm) és a videó világába is, S-
VHS technikával az ásványi szigetvi-
lágról készítettem kisfilmeket. A digi-
tális technika új lehetőségeket nyitott

Sinkó Lajos 1942 májusában született Győrben. 1960-ban érettségizett
a győri Jedlik Ányos Gépipari Technikumban, majd a Rába Magyar
Vagon- és Gépgyárban a motor- és futóműgyártás területén először
mint fejlesztő technikus, később a minőségbiztosítás  területén osztály-
vezetőként, minőségfejlesztőként dolgozott. Nyugdíjaséveit 2003-ban
kezd te meg, azóta ha teheti, az összes szabadidejét a természetben tölti. 

meg számomra a képrögzítés terén.”
A tájfotózás mellett a madárfotózás
érdekelte, melynek technikai feltéte-
leit igyekezett megteremteni. 

– A fotózáson belül ez egy külön
műfaj, a madarak viselkedési szoká-
sainak ismerete mellett rengeteg tü-
relmet, megfigyelést, rejtőzködést,
álcázást és időt igényel – mutatott rá
Sinkó Lajos, akinek munkáját a
szakma is elismeri.  A madarak fotó-
zására specializálódott győri termé-
szetfotós kérdésünkre szerényen
említ néhányat elismeréseiből: 2010-
ben az  FSN fotópályázatán jégma-
dárfotójával  II. helyezést  ért   el, szin-
tén az évben és 2011-ben felkérésre

a Duna-napon állította ki fotóit, ahol
dr. Alexay Zoltán természetfotós és
Szük Ödön fotóművész elismerően
nyilatkoztak képeiről. Tavaly a Petőfi
Sándor ifjúsági házban önálló kiállí-
tás keretében mutatta be madárfo-
tóit és szigetközi tájképeit. Még
ugyanebben az évben a győri Fotó-
pikniken is megismerhették alkotá-
sait a kilátogatók.

– A természet sok élményt, és
gyakran felemelő látványt is nyújt.
Ehhez nem szükséges távoli orszá-
gokba utazni, én például az ásványi
szigetvilágban érzem magam a leg-
jobban – utalt kedvenc fotóhelyszí-
nére Sinkó Lajos, a természet embere. 



A KELETI ISTVÁN MŰVÉSZETI ISKOLA
győri tagozatán végzett gyerek- és diákszínját-
szók nyilvános vizsgaelőadásai június 10-én,
vasárnap 10 órakor kezdődnek a Kazinczy Fe-
renc Gimnáziumban.

á
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KULTURÁLIS kín  ló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

A MÉNFŐCSANAKI FALUNAP június 9-
én, szombaton fél négykor kezdődik a Beze-
rédj-kastélyban. Borkai Zsolt polgármester
ünnepi köszöntőt mond, átadják a városrész
szolgálatáért díjat, Fábián Éva interaktív gye-
rekműsorral, a Mobilis kiállítási központ látvá-
nyos fizikai attrakciókkal várja a közönséget. A
délután folyamán helyi óvodások, iskolások és
kórusok lépnek fel, lesz ugrálóvár, óriás-
csúszda, alkotókuckó és játszóház, működni
fog a kerti vasút. A program fénypontjának
Tóth Vera és a Friends Big Band közös kon-
certje ígérkezik, fél tíztől Németh Rudolf és ci-
gányzenekara búcsúztatja a falunapot. 

AZ 1809. ÉVI GYŐRI CSATA emlékére ren-
deznek tudományos konferenciát ma, pénte-
ken reggel kilenctől délután ötig a Széchenyi-
egyetemen. Elsőként a győri csata akadé-
mista hőseinek tiszteletére avatnak emlék-
oszlopot az egyetem központi campusán,
melyet Lebó Ferenc szobrászművész készí-
tett. A nap folyamán az 1809-es magyaror-
szági hadjáratról, a győri csatáról, az újabb
kutatásokról, a magyar huszárság ruházatá-
ról, fegyverzetéről, a parancsközlő hangsze-
rek szerepéről, a nemesi felkelés jogi szabá-
lyozásáról, a csata helyi kultuszáról, a törté-
nelmi emlékezetről tartanak előadásokat
neves levéltárosok, könyvtárosok, egyetemi
tanárok. A konferencia időtartama alatt meg-
tekinthető a városi levéltár Franciák Magyar-
országon, 1809. című tárlata, a Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Karon. 

A GYŐRI VÁSÁR színpadán, az ETO Park parkolójában szombaton fél
ötkor Wolf Kati, fél hatkor Gáspár Laci lép fel. Másnap, vasárnap fél öttől
Márió, a harmonikás, fél hattól Keresztes Ildikó ad zenés műsort. A vásári
programot a hagyományokhoz híven a győri Loyd Egylet zenekar zárja, kon-
certjük 18 óra 45 perckor kezdődik. 

MÓSER ZOLTÁN Alámerült Atlantiszom
című trilógiáját mutatják be a Kisfaludy Ká-
roly Megyei Könyvtárban ma, pénteken 18
órától. A köteteket a szerző mellett Fazakas
Márton csornai kormányzó perjel és Hor-
váth József könyvtárigazgató ajánlja az ol-
vasók figyelmébe. 

A PATKÓ-GYŰJTEMÉNY GRAFIKÁIBÓL válogatott kiállí-
tás látható a Xántus János Múzeum időszaki kiállítótermében.
A tárlat a Patkó-hagyaték eddig nagyközönségtől elzárt darab-
jait mutatja be. Megjelennek a klasszikusok, Kassák, Moholy-
Nagy, Korniss, Vajda, Bálint Endre, Medveczky sokszorosított
és egyedi grafikái, továbbá a ’60-as évek fiatal generációjának
és a párizsi magyar művészek csoportjának jellemző és értékes
alkotásai. A kiállítás július 29-ig, hétfő kivételével naponta 10–
18 óráig látogatható.

A MAGYAR ÉVEZREDEK előadás-sorozat
következő állomásaként „A Világkirályság és
a Teremtés aranyának kiolvasztása” címmel
tart előadást Born Gergely június 14-én, csü-
törtökön fél hatkor a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban. 

REGÉLŐ KÖVEK címmel vetített képes elő-
adásnak ad helyet a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár klubja június 14-én, csütörtökön 17
órától. Az előadó dr. Lerner János geográfus,
világutazó. 

ORSZÁGOS WESTERNBAJNOKSÁGOT rendeznek június 9-én és
10-én a gyirmóti Viktória Lovas Klubban. A szombat reggeli rajtengedély-
vizsga után változatos programok várják az érdeklődőket. Lesz cutting-ver-
seny (marhaválasztás), hordókerülés, marhaterelés, díjlovaglás, gyorsasági
verseny. Kiegészítésként pedig pónilovaglás, de ingyen ki lehet próbálni
az íjászkodást is, valamint vérnyomás- és vércukorméréssel is várják a né-
zőket. A lovasokat és a közönséget szombaton 14 órakor Borkai Zsolt pol-
gármester, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke köszönti. 

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT főtéri, színpadi
programjai szombaton 10 órakor a Vaga
Banda műsorával kezdődnek, 11 órától a Lá-
dafia bábszínház, 14 órától a Pitty-Palatty
zene-játszók szórakoztatják a gyerekeket. Dél-
után 15 órakor a Katáng Zenekar koncertjére,
16 órától Róka Szabolcs mesemondó műso-
rára kerül sor, 17 órától Korpás Éva és zene-
kara ad koncertet. Szombaton egész nap kö-
zépkori harci püfölő és ügyességi játékok hely-

színe lesz a Széchenyi tér. 

A GYŐRI KÉPZŐMŰ-
VÉSZ KÖR évadzáró kiállí-
tása június 11-én, hétfőn
17 órakor nyílik a Petőfi
Sándor Művelődési Ház-
ban. A tárlathoz Farsang
Sándor festőművész és
Hefter László képzőmű-

vész mond előszót. Az alkotások augusztus
31-ig tekinthetők meg. 
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OKTATÁS, SZABADIDŐ  HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Hetedik alkalommal rendez-
ték meg a diákság körében
népszerű „Aludj máskor” el-
nevezésű, nagyszabású ren-
dezvényt június 2–3-án a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok-
ban. A 24 órás vetélkedőn
közel 400 tanuló vett részt:
csapatonként körülbelül 50 fő
játszott, akik győri középisko-
lákból érkeztek, a PÁGISZ-ból,
Péterfyből, Kazinczyból, Krú -
dyból, Pálffyból, Szent-Györ-
gyiből, Bercsényiből és a Ré-
vaiból.

A résztvevők különböző feladatokat
oldottak meg az élet különböző terü-
leteiről. A rendezvény idei témája az
olimpia volt, ezért előtérbe került az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál is,
melynek 2017-es rendezési jogára
pályázott Győr városa. A diákoknak
erre kellett himnuszt írniuk, melyet
megzenésítve elő is adtak. Forgat-
tak image-filmeket is arról, hogy mit
mutatnának meg városukból az ide
érkezőknek.

A csapatok azért is voltak nagy
létszámúak, mert minden területen

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

A hollandiai Rotterdamban ezüstér-
met szerzett SZEnergy csapatát kö-
szöntötték a győri Széchenyi István
Egyetemen. A városi körülmények-
hez átalakított napelemes autóba
még Szekeres Tamás rektor is beült.
A győriek 22 ország több mint 200
csapatával mérték össze tudásukat a
mostoha, felhős körülmények között.
Ennek ellenére a jármű energiamér-
lege 121,7 százalékos lett, ami a má-
sodik helyett jelentette a csapatnak.

Felforgatták a várost a diákok
jártasnak kellett lenniük, hogy ered-
ményesen versenyezzenek a többi-
ekkel. A 24 óra folyamán így min-
denki tudására szükség volt, min-
denki egyaránt szerepet vállalt a
siker elérésében. A show-elemekkel

tűzdelt rendezvény kiváló közösség-
fejlesztő, csapatépítő, egyediségét
a közönség passzív befogadóból
aktív résztvevővé válása adja.

A zsűriben egymást váltották az
önkormányzat, illetve a város civil

szervezeteinek képviselői. Az „Aludj
máskor” idei vetélkedőjén elsők a
Révai Miklós Gimnázium, másodi-
kak a Krúdy Gyula Gimnázium, Két
Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegen-
forgalmi és Vendéglátóipari Szak-

képző Iskola, harmadikak pedig holt-
versenyben a Pálffy Miklós Kereske-
delmi Szakképző Iskola és a Pattan-
tyús-Ábrahám Géza Ipari Szakkö-
zépiskola és Általános Művelődési
Központ diákjai lettek.

Az ezüstérmes
SZEnergy
csapatot
köszöntötték

Kitûnô szórakozási lehetôség minden korosztály számára, amelyre sok szeretettel várjuk Önt és Családját!

Megemlékezés az emlékműnél:

16.00 dr. Szabó János tárogatón játszik
Történelmi zászlók bevonulása
Himnuszok
Ünnepi beszédet mond: 
Simon Róbert Balázs alpolgármester
Koszorúzás
Történelmi zászlók kivonulása

A Pándzsa patak mellett:

17.00 Történelmi lovasjáték
18.00 Történelmi hadijáték

Résztvevő hagyományőrzők: Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz
IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium
Pápai Huszáregyesület
15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság

Programok az emlékmű melletti színpadon:

14.30 Kismegyeri óvodások, iskolások
és nyugdíjasok műsora

15.00 Hangraforgó Együttes zenés műsora 
gyerekeknek

20.00 Country Arrabona Együttes élőzenés koncertje
21.30 Amigo Zenekar szórakoztató zenés műsora

A győri csata (Kismegyer, 1809. június 14.) volt a napóleoni háborúk egyetlen, a Magyar Királyság területén lezajlott ütközete, egyben az utolsó összecsapás, amelyben a magyar
nemesi felkelés hadai vettek részt. A létszám és hadifelszerelés különbsége miatt kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a franciák fognak győzni. A csata emlékét felidézendő, ha-
gyományőrzők mutatják be a 203 éve történteket. Az ágyúk zaja, a lovasság rohama, és a védők hősies önfeláldozó küzdelme élő történelemórává varázsolja a kismegyeri csatateret.
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HIRDETÉS  TÁBOROZÁS

összeállította: földvári gabriella
fotó: illusztráció

A hosszú nyári szünidőben aki
teheti, táborozni küldi csemeté-
jét. A kínálat gazdag, minden
család megtalálhatja a gyerek
korának és érdeklődésének
megfelelő elfoglaltságot. Az idei
választék újdonsága a horgász,
a csángó és a kuktaképző tábor.
Ezúttal a napközis, tehát a nem
ott alvós ajánlatokat kötöttük
csokorba. Részvételi díjuk jel-
lemzően 15–18 ezer forint között
van, háromszori étkezéssel. 

Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastély-
ban bütykölő kreatív napok várják az
alsós diákokat június 18–22. között, na-
ponta 8-tól 16 óráig. A Petőfi ÁMK Kis-
dobos úti épületében képzőművészeti
és kézműves alkotó napokat tartanak
a 10–18 éves korosztály számára, jú-
lius 2–6-ig. Helytörténeti napok Mén-
főcsanakon címmel szerveznek tábort
a kastélyban tíz éven felülieknek, a jú-
nius 25-én kezdődő héten.

A Városi Művészeti Múzeum szer-
vezésében június 18–22. között indi-
ántábor lesz 6–10 éves gyerekeknek.
A következő turnusban, június 25-től
a tánc, a zene és a képzőművészet
iránt érdeklődő 9–12 éveseket várják.
Július 30-tól alkotótábort szerveznek

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A tavalyi nyolc faház után
az idei nyári szezon előtt
további hat házat újíta-
nak fel a győri önkor-
mányzat győrújbaráti
gyer mektáborában.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a tavaly elindított
kezdeményezést, amely a
gyermektábor 24 faházának
és a kiszolgáló létesítmények
felújítását szolgálja, az idei

12–18 éves fiataloknak, míg augusz-
tus 6–10 között a görög mitológiá-
ban kalandozhatnak a 9–12 évesek a
kézművestáborban.

Az Újvárosi Művelődési Házban
két turnusban indul színjátszó tábor.
Június 18-tól öt napon át a mesék vi-
lágával, július 23-tól a gyerekversek-
kel ismerkedhetnek a fiatalok. A hor-
gásztábor július 2-án kezdődik, míg

a népi mesterségekkel július 16-tól
ismerkedhetnek meg a napközisek.

A Tartalmas tábort idén július 23–
27. között szervezik meg, helyszíne
az evangélikus iskola lesz. A művé-
szetek iránt érdeklődő 10–16 évese-
ket többek között Venczel Kovács
Zoltán színész, Horváth M. Lilla tánc-
művész és Tóth Zoltán operatőr várja.

A szabadhegyi kuktaképzőbe je-
lentkezők három időpont közül vá-
laszthatnak, a turnusok június 25-én,
július 2-án és augusztus 13-án indul-
nak. A magániskola azokat a lányo-
kat, fiúkat várja, akik szeretnék meg-
tanulni néhány egyszerű és népszerű
étel, ital, süti elkészítésnek módját.

A Kaméleon Egyesület színjátszó-
tábort szervez június 18–22., vala-

mint 25–29. között a József Attila
Művelődési Házban.

A Vidra Úszóiskola napközis úszó-
táborokat szervez a győri strand terü-
letén ötévesnél idősebb gyerekeknek
június 18. és augusztus 10. között. A
turnusok hétfőként indulnak, a napi
programok fél nyolctól fél ötig tarta-
nak. Lesz bennük úszásoktatás, úszó-

Táborleltár: miből választhatunk? 
edzés, foci-, röplabda-, kosárlabda-
bajnokság, aerobik, vízi torna, játékos
vetélkedés és élményfürdőzés.

A Csiribiri tábor júliusban kézmű-
ves és sport ágazattal jelentkezik két-
két turnusban a 7–14 éves korosztály
számára. A kézművesprogramok köz-
ponti helyszíne a Bridge csónakház, a
sporté a Jedlik-iskola sportcsarnoka.

A megyei iparkamara alsó tagoza-
tos diákokat vár napközijébe, ahol a ki-
csik megismerhetik egy-egy szakma
szépségét. A tábor június 18-án indul.

Az ETO focitábora július 2-től várja
a 6–14 év közötti srácokat edzéssel,
sportjátékokkal, naponta 8–16 óráig.

Az ETO Parkban a hat év fölötti
gyerekeknek az Élmény Sziget Ját-
szóház nyári tábora, a nagyobbaknak,
11 év fölött a Mextrém Park kínál
vidám, aktív, sportos programokat.

A Gyermekek Háza idén is számos
tematikus, napközis elfoglaltsággal
várja a gyerekeket. Indul többek kö-
zött néptánc, sakk, gyöngyfűző, Star
Wars, HétSzínJáték, kerámia, honfog-
laló, indián, német és angol nyelvi, kéz-
műves, madarász, valamint csángó
tábor. A részletekről érdeklődni a
Gyermekek Házában lehet.

Az évek óta népszerű Zootábor a
nyár folyamán kilenc héten keresztül
fogad hét éven felüli állatszerető gyere-
keket a győri állatkertben, de informá-
ciónk szerint itt már nincs szabad hely.

Folytatódik a gyermektábor felújítása
évben is folytatják. Egy éve
nyolc faházat újítottak fel, ösz-
szesen 16 millió forint érték-
ben. Azon vállalkozások neveit,
amelyek támogatták a munká-
latokat, dicsőségtáblán örökí-
tették meg. A házak padlóbur-
kolatát kicserélték, belső fes-
tést végeztek, felújították a te-
raszokat, korlátokat, kicserél-
ték a nyílászárókat és a zsalu-
gátereket. Az épületek teljes
külső szigetelést kaptak. Az
idén ez a munka folytatódhat
hat ház felújításával, mintegy
12 millió forintból. A cél érde-
kében a győri önkormányzat

közérdekű kötelezettségválla-
lást is szervezett, amelynek
révén már eddig is több vállal-
kozás jelentkezett, és további
cégek jelentkezését várják
annak érdekében, hogy né-
hány éven belül valamennyi lé-
tesítmény megújuljon.

A nyári szezonban a győri
önkormányzat 2.700 gyermek
táborozását biztosítja az 1979
óta működő táborban, ezért is
fontos feladat a kulturált körül-
mények között történő elhelye-
zés lehetőségeinek fenntar-
tása. A felújítás a június 18-i
első turnusra el is készül.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 8., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 Calder - A levegő szobrásza 
10:00 DTK 
10:55 Tetőtől talpig
11:30 Szeretettel Hollywoodból
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:30 Marslakók 
14:00 Kasszasiker 
14:45 Angyali érintés 
15:35 Capri - Az álmok szigete
16:30 Ünnepi beszélgetés 

a 70 éves Schmitt Pállal 
17:05 Euro 2012
20:00 Híradó este
20:20 Időjárás-jelentés 
20:25 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012
00:00 Melissa és Joey 
00:25 Waczak Szálló 
01:00 Jó zsaru, rossz zsaru

Stiles polgármester lányát
meggyilkolják a szégyenlős
Mitch-csel lefolytatott pocsék
randi után, így a férfi lesz az az
első számú gyanúsított. Ami-
kor szabadlábra helyezik, Sti-
les felfogad egy ex zsarut,
hogy a nyomában legyen. 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop 
06:00 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 Ruffian, a csodakanca 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle
20:10 Fókusz
20:55 Barátok közt 
21:30 CSI: Miami helyszínelők 

22:35 Gyilkos elmék 
23:45 Gyilkos elmék 
00:45 Reflektor
01:00 Törzsutas 
01:35 Kemény zsaruk 
02:30 Autómánia

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

Reuben kockázatelemző me-
nedzser, mindig előre elter-
vezi az életét, így nem érheti
meglepetés. Vagy mégis?
Imádott hitvese megcsalja a
nászúton. Jöhet még valami
rosszabb? Bizony, egy másik
nő! Polly tökéletes ellentéte
Reubennek, élvezi, hogy sod-
ródó életstílusa váratlan hely-
zetek elé állítja.

23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:35 Derült égből Polly 
03:00 Alexandra Pódium

05:40 Gyilkos sorok  
06:30 Kincsek a padláson
06:55 A nagy házalakítás 
07:45 Gyilkos sorok 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Doktor House 
10:20 Columbo: Hajnali derengés 
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 Angyalok városa 
23:25 CSI: A helyszínelők 
00:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:15 Az alku 
03:10 A nagy házalakítás 
03:55 Dawson és a haverok

JÚNIUS 9., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Beyblade 
10:25 Asztro Show 
11:20 Törzsutas 
11:55 Autómánia
12:30 Édes, drága titkaink  

A Darling család nagysza-
bású partit ad Nick születés-
napja tiszteletére. A város
minden előkelősége megjele-
nik, és csakhamar a rendőr-
ség is. A család elsőre azt
hiszi, Nick árulta el őket. Két
nappal korábban ugyanis a
részeg Ellen épp le akarta
ütni Patrickot, amiért meg-
csalta Carmelitával, de elcsú-
szott, beverte a fejét és meg-
halt. 

13:30 Lost – Eltűntek 
14:30 Chuck
15:35 Agymenők 
16:05 Agymenők
16:35 Modern tündérmese 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Maverick 
22:00 Még drágább az életed! 
00:35 Fekete víz 
02:25 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade 
10:25 Beyblade 
10:55 Egyik kutya, másik nem! 
11:25 Babavilág 
11:55 9 hónap 
12:25 Én is szép vagyok 
12:55 Top Speed
13:25 Autóguru

13:55 Sheena, a dzsungel királynője
14:55 Bűbájos boszorkák 
15:55 Rejtélyek kalandorai 
16:55 Sas kabaré 
17:55 Nagytakarítás 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 A Szépségkirálynő 
21:05 Dirty Dancing 2. 
22:50 Luxusdoki
23:50 A médium 
00:50 EZO.TV
01:50 Kalandjárat 

05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Zsírégetők 
07:05 Véznák kontra dagik
08:00 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
09:00 Columbo: Zavaros vizeken 
10:55 Irány Colorado 2. –

Curly aranya 

13:10 Lucky Luke 
14:50 Candleford-i kisasszonyok 
15:50 Candleford-i kisasszonyok 
16:55 Angyalok városa
19:00 Ha eljön Joe Black 
22:30 Darwin-díj – Halni tudni kell! 

A Darwin-díj minden évben ki-
osztásra kerül azok között a
szerencsés versenyzők között,
akik a legcikibb és legidió-
tább módját választják a meg-
halásnak. 

00:25 Az utolsó órában 
01:20 Star Trek 4. – A hazatérés 
03:15 Smallville

VIASAT3

VIASAT3

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Slovenski Utrinki
06:30 Híradó 
06:35 Kvartett
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
10:55 Csellengők
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Mindennapi hősök
14:45 Arcélek 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka! Megtaláltam! 
16:20 Térkép
16:50 Linda 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Ménes élet
20:00 Beszterce ostroma 
21:20 Hírek 
21:25 Dunasport
21:30 Kultikon
22:25 Törzsasztal
23:20 Koncertek az A38 hajón 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Euro 2012
10:00 Delta
10:30 Múlt-kor
10:55 Tetőtől talpig
11:30 Most a Buday!

Buday Péter mesterszakács
saját műsort kapott! Egy
olyan műsort, ahol megismer-
hetik őt magát, barátait, s
főleg azt, hogy milyen profin
és mégis mennyi humorral
készít fantasztikus ételeket.

12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Zöld Tea
12:35 Euro 2012
14:20 Doc Martin 
15:10 Tengerre magyar: irány a 

Balaton!
16:05 Gasztroangyal
17:05 Luxor-show
17:30 Euro 2012
20:00 Híradó este
20:20 Időjárás-jelentés 
20:25 Euro 2012 
22:50 Euro 2012
23:25 Forma-1 Kanadai Nagydíj
00:45 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:25 Az idő fényképe 
07:10 Gyermekhangok Európáért 
08:00 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 Száműzött magyar irodalom 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Heuréka! Megtaláltam! 
13:50 Sírjaik hol domborulnak... 
14:15 Talpalatnyi zöld
14:45 Pannon expressz 
15:15 Hagyaték 
15:45 Kulisszatitkok 
16:15 Húsvéti parádé 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 Goldoni: Chioggiai csetepaté 
21:20 MüpArt – Binder Károly szerzői 

estje a Művészetek Palotájában 
23:30 Dunasport
23:45 Tom Horn 
01:20 Max Raabe és a Palast 

Orchester a Berlini Waldbühne 
szabadtéri színpadon 

02:20 Vers
02:25 Himnusz 
02:30 Duna anzix 

Viasat3, június 8., péntek, 21:20

Angyalok városa
Amerikai romantikus dráma

Mi történik akkor, ha egy angyal elkezd vágyódni a ha-
landók mindennapjai után, és ki akarja próbálni a sze-
relmet? Nicholas Cage alakítja az angyalt, Seth-et, aki
szerelmes lesz egy földi halandóba, a sebésznő Mag-
gie-be. Választania kell égi és földi szerelem között.
Vajon mi az, ami egy orvosnőt arra késztet, hogy egy
olyan férfihoz vonzódjon,
akinek a létezését is lehe-
tetlen elfogadnia? Maggie
és Seth addig harcolnak
józan eszükkel és vágyaik-
kal, míg végül mindent fel-
áldoznak a szerelemért.

RTL Klub, június 8., péntek, 14:20

Ruffian, a csodakanca Amerikai kalandfilm

Minden idők egyik legjobb trénere, Frank Whiteley edzi a lóverseny-
zés legígéretesebb fiatal kancáját, Ruffiant. Ilyen lélegzetelállító ered-
ményt soha egyetlen ló sem ért el, Ruffian bárhol indul is, rekordot
fut. Egy versenyen azonban valami furcsa dolog történik a bokszban,
amire a zsoké sem tud megfelelő magyarázatot adni. 

Duna Televízió, június 9., szombat, 19:30

Goldoni: Chioggiai csetepaté
Magyar színházi felvétel

A chioggiai nők a tengeren halászó férjeik, szerelmeiket várják haza,
de még mielőtt megérkeznének, nagy csetepaté tör ki közöttük. Lát-
szólag kibékülnek a hajó befutásának hírére, de azért nem kevés bo-
nyodalom után kerülhet minden újra a rendes kerékvágásba.

TV2, június 9., szombat, 21:05

Dirty Dancing 2.
Amerikai romantikus dráma

A 18 éves Katey Ha-
vannába érkezik, ahol
apja a Ford Művek ve-
zetője. A kissé különc
lányt mágnesként
vonzzák az utcai tán-
cosok, de legfőképpen
egy tüzes tekintetű, büszke és céltuda-
tos kubai sráchoz, Javierhez vonzódik.
Rábeszéli a fiút, hogy tanítsa meg erre
a fékevesztett, erotikus táncra, a salsára
és legyen a partnere az országos tánc-
bajnokságon. 

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 10., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:30 Törzsutas 
12:10 Tuti gimi 
13:05 Gossip Girl – A pletykafészek 

14:00 Maverick 
16:35 Bagolyvédők 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:05 Az utolsó gyémántrablás

A híres Napóleon-gyémántok
elrablása után a szerelmes
tolvajpáros (Pierce Brosnan
és Salma Hayek) a Bahamá-
kon piheni ki a fáradalmakat.
Azonban utánuk utazik egy el-
szánt FBI ügynök (Woody
Harrelson).

22:00 Kobra 
23:55 Levelek Ivo Dzsimáról

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:20 Nagy Vagy! 
10:20 Beyblade 
10:45 Beyblade 
11:15 EgészségMánia
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 Dirty Dancing 2. 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Rumlis vakáció 

Bob Munro minden követ
megmozgat, hogy a családi
vakáció ne torkolljon komp-
lett katasztrófába. A Munro-
família ugyanis már a várva
várt hawaii vakációra készül,
amikor a családfő ultimátu-
mot kap főnökétől: meg kell
jelennie egy coloradói meg-
beszélésen, különben búcsút
mondhat a munkájának.

22:00 Árnyék nélkül 
00:10 Elit egység 
01:10 EZO.TV
01:45 Napló

04:00 Az utolsó órában 
05:35 Columbo: Hajnali derengés 
06:55 Véznák kontra dagik 
07:20 Szex és New York light 
07:50 Szex és New York light  
08:15 Anya, csak egy van!
08:45 EgészségŐr 
09:15 A nagy házalakítás 
10:10 A nagy házalakítás 
11:05 Trendközelben
11:35 Ha eljön Joe Black 

Két lányával él William Parrish,
a dúsgazdag üzletember. A
hatvanötödik születésnapja al-
kalmából a nagyobbik lánya
hatalmas partit szervez. Ám
előtte Parrish rosszul lesz,
megérinti a halál szele. Hama-
rosan megnyerő modorú fia-
talember állít be a házába. Joe
Black a Halál megtestesülése.

15:00 A vörös Pimpernel 
16:00 A vörös Pimpernel 
17:00 Wimbledon – Szerva itt, 

szerelem ott 
19:00 Négy Esküvő 2.
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Óvszerháború 
23:30 Életem értelme 
02:00 EgészségŐr 
02:25 Anya, csak egy van!
02:50 Trendközelben
03:20 A célszemély

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Az ördögszántotta hegy 
06:55 „Megbocsáthatatlanul 

szeretem a földet...”
07:40 Henrik Ibsen: Nóra 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Evangélikus istentisztelet 

Hétfaluból 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:15 Nyelvőrző
12:45 Akadálytalanul 
13:15 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar
14:10 Szerelmes földrajz 
14:45 Hazajáró
15:15 A peleskei nótárius
16:20 A beszélő köntös 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Doktor Zsivágó 
21:45 Klubszoba 
22:45 Dunasport
23:00 Suttogások és sikolyok 
00:30 Vers
00:32 Himnusz 
00:35 Fotógéppel "abból a világból" 
01:40 Határtalanul magyar 
02:10 Élő népzene 

05:25 Hajnali gondolatok
05:30 KorTárs
05:55 Magyar gazda
06:25 Esély
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Tanúságtevők 
10:05 Intelem: Pilinszky János 
10:15 A zsidó konyha 
10:40 Kérdések a Bibliában 
10:55 Református magazin 
11:20 Református ifjúsági műsor 
11:40 Református egység - Vajdaság 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Út Londonba
13:05 Euro 2012
14:05 Euro 2012
15:10 Magyarország - Norvégia 
17:15 Euro 2012
19:55 Forma-1 Kanadai Nagydíj –

Futam
22:25 Híradó 
22:33 Időjárás-jelentés 
22:35 Euro 2012
00:20 Euro 2012
00:55 Az éjszakai busz

JÚNIUS 11., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Most a Buday! 
05:55 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 

11:00 Roma Magazin 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Domovina 
12:55 Euro 2012 
13:55 Euro 2012 
14:55 Angyali érintés 
15:45 Balatoni nyár 
16:40 Everwood 
17:30 Euro 2012
20:00 Híradó este 
20:20 Időjárás-jelentés 
20:25 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012 
00:00 A fejvadász 
01:45 Everwood

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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 
12:10 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:15 A nagy átverés 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 

Teresa bevallja Arturónak,
hogy viszonya volt Marianó-
val, és ez az őszinteség majd-
nem véget vet házasságuk-
nak. Paloma reményei Arturo
visszaszerzésére cseppet
sem lankadnak. Mariano ez -
alatt elmondja Aidának, hogy
az apja milyen indokokkal
hagyta el a várandós Espe-
ranzát. Ezt megtudva Aida
meggyűlöli Rubent, aki épp
rendbe próbálja hozni a há-
zasságát.

18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 Castle
20:10 Fókusz 
20:55 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont
22:30 CSI: A helyszínelők 
23:35 PokerStars.net - Big Game 
00:35 Reflektor 
00:55 Alibi - Ha hiszed, ha nem

05:00 Gyilkos sorok 
05:45 A Nagy Ő – The Bachelor 
07:00 A nagy házalakítás 
07:50 Gyilkos sorok 
08:45 Nyomtalanul 
09:35 Doktor House 
10:25 Columbo: Zavaros vizeken 
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 Egyéjszakás kaland 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Egyéjszakás kaland 
02:55 A nagy házalakítás 
03:40 Dawson és a haverok

VIASAT3
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:35 Teleshop 
10:40 EZO.TV 
12:15 Babe

14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 NCIS 
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 
03:15 Aktív Extra 

05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Élő egyház 
07:00 Isten kezében 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Klubszoba 
10:00 Család-barát 
11:00 Heti Hírmondó 
11:30 Térkép 
11:55 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:30 Magyar elsők  
16:50 Linda 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Közbeszéd 
19:05 Viszlát, elvtársak!
20:00 Rózsa Sándor 
21:05 Hírek 
21:10 Dunasport 
21:20 Hóhér, vigyázz! 
22:50 Orr – iráni módra 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Koncertek az A38 hajón 
01:25 Vers 
01:30 Himnusz 
01:35 Munka-Társ

JÚNIUS 12., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:00 Euro 2012
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Euro 2012
14:55 Angyali érintés 
15:45 Balatoni nyár
16:40 Everwood 
17:30 Euro 2012
20:00 Híradó este
20:20 Időjárás-jelentés 
20:25 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012
00:00 Jack és Rose balladája

Jack (Daniel Day-Lewis) és
16 éves lánya, Rose (Camilla
Belle) egy szigeten élnek. Idilli
életük azonban teljesen felbo-
rul, miután Jackről kiderül,
hogy halálos beteg. Rebecca
Miller filmje. 

01:50 A rejtélyes XX. század 
02:15 Everwood

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Hátulgombolós hekus 

Nick McKenna nyomozó egé-
szen addig egy magányosan
dolgozó zsaru, mígnem kide-
rül, hogy egy bűneset egyet-
len szemtanúja a nyolcéves
kisfiú. A kis Devon Butler
azonban súlyos feltételt szab:
jelvényt, bilincset, vagyis egy-
napnyi rendőrködést követel.

14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 D.E.B.S. - Kémcsajok 
23:05 TotalCar
23:35 Tények Este
00:10 EZO.TV
00:45 Az ember, aki nappal aludt 
02:35 TotalCar
03:00 Vers éjfélkor - magyar versek

05:10 Gyilkos sorok 
06:00 A Nagy Ő - The Bachelor 
06:50 A nagy házalakítás 
07:40 Gyilkos sorok 
08:30 Nyomtalanul 
09:20 Doktor House  
10:15 A vörös Pimpernel 
11:15 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 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:30 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:25 Doktor House
21:20 Doktor House 
22:15 New York-i nyomozók 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:50 Doktor House 
01:45 New York-i nyomozók 
02:30 A médium 
03:15 A nagy házalakítás

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin 
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 A Szukidzsi halpiac 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Magyar elsők 
16:15 Hazajáró 
16:50 Linda 
18:00 Híradó – 18:00
18:35 Közbeszéd
19:00 Viszlát, elvtársak!
20:00 Vivát Benyovszky! 
21:05 Hírek 
21:10 Dunasport
21:15 Az utolsó adás 
23:00 Lamantin Jazz Fesztivál 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Koncertek az A38 hajón 
01:25 Isten gyermekei 
02:50 Vers
02:55 Himnusz 
03:00 Lélek Boulevard 
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 
12:10 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:20 Egy nejnél jobb a kettő 

16:15 Marichuy – A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle
20:10 Fókusz
20:55 Barátok közt 
21:30 A mentalista
22:30 A Grace klinika 
23:40 Reflektor
23:55 Emberrablás 
00:45 Emberrablás
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05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
10:40 Útravaló
11:00 Euro 2012
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Euro 2012
14:55 Angyali érintés 
15:45 Balatoni nyár
16:40 Everwood 

17:30 Euro 2012
20:00 Híradó este
20:20 Időjárás-jelentés 
20:25 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012
00:00 Papi 
01:40 Everwood

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 A Nagy Ő - The Bachelor 
06:55 A nagy házalakítás 
07:45 Gyilkos sorok 
08:40 Nyomtalanul 
09:25 Doktor House 
10:20 A törvény éber őre 
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 

Melanie megpróbál lenyű-
gözni egy sármos orvost, míg
Joy egy fiatalabb férfival kezd
el randizni. Mindeközben Vic-
toria egy vitába keveredik Me-
lanie Griffith-szel.

18:55 Vérmes négyes 
19:25 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Doktor House 
21:20 Chéri - Egy kurtizán szerelme
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:50 Chéri - Egy kurtizán szerelme 
02:30 A médium 
03:15 A nagy házalakítás

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 A vad Kurdisztánon át 

14:20 Marina 
15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Doktor House 
22:15 Született feleségek
23:15 Aktív
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 Doktor House 
02:20 Született feleségek 
03:15 Babavilág 

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 A Szukidzsi halpiac  
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 A tea élvezete 
16:50 Linda 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Viszlát, elvtársak!
20:00 Tüskevár 
20:30 Tüskevár  
21:05 Hírek 
21:10 Dunasport
21:20 Enigma 
23:15 Koncertek az A38 hajón 
00:05 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 
01:05 Mint a kő – Paál István 

emlékezete 
01:15 Tengerek világa 
01:50 Magyar elsők 
02:05 Arcélek 
02:35 Család-barát
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 
12:10 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:25 Párduclányok 3.: Irány 

Bollywood! 
Chanel (Adrienne Bailon), Do-
rinda (Sabrina Bryan) és
Aqua (Kiely Williams) csillogó
zenei karrierről álmodnak, és
abban bíznak, hogy csapatu-
kat, a Párduclányokat valaki
hamarosan felfedezi. A csoda
megtörténik, szerződtetik
őket Bollywoodba. Igen ám,
de a lányok csak a repülőté-
ren szembesülnek azzal, hogy
nem Los Angelesbe, hanem
Indiába repülnek.

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 nagy zsozsó 
23:25 Reflektor
23:40 Gazdagék 
00:30 Gazdagék

JÚNIUS 14., 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 
12:10 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 
14:20 Lebilincselő karácsony

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 Anyád napja 
23:35 Totál szívás 
00:40 Reflektor
00:55 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:00 Euro 2012 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Euro 2012 
14:45 Angyali érintés 
15:30 Balatoni nyár
16:40 Everwood 
17:30 Euro 2012
20:00 Híradó este
20:20 Időjárás-jelentés 
20:25 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012 
00:00 Végig az úton 

Gunner és Sonny jóllehet
még az iskolapadból alig kike-
rült gyerekek, mégis már a
koreai háborút megjárt vete-
ránok. A seregből leszerelve
egyszerre zuhan rájuk az élet:
csajok, piálás, bulik és persze
a vaskalapos szülők. Gunner
meg van áldva férfifaló, előíté-
letekkel teli anyjával, Sonny
pedig szentfazék szüleitől és
„tündibündi” barátnőjétől pró-
bál elszakadni.

01:40 Everwood

04:00 Dawson és a haverok 
05:00 Műsorszünet 
05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:15 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
09:00 Nyomtalanul 
09:50 Doktor House 
10:45 Columbo: Visszajátszás 
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 CSI: New York-i helyszínelők 
22:05 CSI: A helyszínelők 
23:00 Nikita 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:40 CSI: New York-i helyszínelők 
01:30 Nikita 
02:20 A médium 
03:05 A nagy házalakítás 
03:50 Dawson és a haverok

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Az ifjú Herkules 
14:20 Marina 

Federico szörnyű haragra ger-
jed és fegyverrel ront be Vero-
nica lakásába, hogy amennyi-
ben ott találja Ricardót, véget
vessen az életének. Ricardo
el akarja mondani Chuynak
az igazságot, de Marina
ismét közbelép. Veronica
azonban elmondja Ricardó-
nak, hogy Federico meg
akarja ölni.

15:20 Doktor House 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Nicsak, ki beszél! 
23:10 Aktív
00:10 Tények Este
00:45 EZO.TV
01:20 Nicsak, ki beszél! 
02:50 Segíts magadon! 
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 A Szukidzsi halpiac 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 Közbeszéd
09:30 A szén – Egy ősi anyag a XXI. 

században 
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hogy volt!? 
15:10 Szerelmes földrajz 
15:40 Magyar elsők 
16:00 Múmiarablók 
16:50 Linda 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Viszlát, elvtársak!
20:00 A fekete város  
21:00 Hírek 
21:05 Dunasport
21:15 És akkor a pasas... 
22:45 MüpArt - Palya Bea koncert 

a Művészetek Palotájában

Duna Televízió, június 13., szerda, 21:20

Enigma
Amerikai–német–angol romantikus dráma

1943: az angol hadsereg szupertitkos kódfejtő központ-
jában a titkosírás-szakértők tehetetlenek. A német
tengeralattjárók megváltoztatták rejtjelezőgépüket,
az Enigmát, a titkosszolgálat nem tudja lehallgatni
őket, és így a hadsereg képtelen megvédeni a több
mint 10.000 utasát Amerika felé szállító hajókaravánt.
Kénytelenek egy kívülálló segítségét kérni: a zseniális

matematikushoz, Tom
Jerichóhoz fordulnak,
aki éppen egy másik rej-
tély megoldásán fárado-
zik: szerelme, Claire
nyom nélkül eltűnt.

Viasat3, június 13., szerda, 10:20

A törvény éber őre Amerikai western

Frank Patch hosszú évek óta seriff abban a kis-
városban, ahol a város vezetői megöltek egy
embert. Mivel Frank ismerte sötét titkukat,
megállapodást kötöttek: addig lehet a város
seriffje, amíg csak akar. 

Duna Televízió, június 14., csütörtök, 16:00

Múmiarablók
Szingapúri ismeretterjesztő film

Az indonéz Celebesz sziget (Sulawesi) a világ egyik leggyönyörűbb
helye. Itt található Tana Toraja kormányzóság, ahol a toraja népcso-
port él évszázados hagyományaival. A növekvő turizmus és nemzetkö -
zi érdeklődés a csillagos égig emelte a múmiák kereskedelmi értékét. 

TV2, június 14., csütörtök, 21:15

Nicsak, ki beszél!
Amerikai vígjáték

Mollie gyermeket vár főnökétől, aki hal-
lani sem akar a dologról, és eszében sincs
elválni a feleségétől. A nő megtartja a
babát, s hamarosan megszületik a kis
Mickey. Ám a gyermek megszületése
után segítségre van szüksége, ezért épp
kapóra jön James, a taxisofőr, aki szíve-
sen vigyáz a kisfiúra. És miközben Mollie
a megfelelő apát
kutatja, Mickey
már ki is válasz-
totta magának
Jamest.
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A várva várt segítség megérkezett!
Megannyi nő kesereg a hasán, dereka
táján megjelenő zsírpárnák miatt. Ez bi-
zony sokaknál alkati kérdés – amit vi-
szont sikerrel lehet befolyásolni. Íme a
segítség, Marylin Glenville keménykö-
tésű, 192 oldalas nemzetközi sikerű

szerző: dr. wentzely edit bőrgyógyász 
szakorvos
fotó: illusztráció

Itt a nyár, fokozottan verejtékezünk, vá-
gyunk az uszodák, strandok vizének frissítő
erejére. Ilyenkor jobban ki vagyunk téve a
bőr és a láb gombás fertőzéseinek, ame-
lyek a lakosság több mint a felét érintik. 

A fertőzésre fogékonyabbak a cukorbetegségben
szenvedők, mert a verejtékük cukortartalma ma-
gasabb; az immunrendszert gyengítő kezelés alatt
állók, a hosszasan antibiotikumot szedők, és a

gyenge immunrendszerű betegek. Akik gyakran
megfordulnak közös fürdőkben, zuhanyzókban,

könyve, amely az Alexandra Kiadó gon-
dozásában jelent meg. A könyv haté-
konyságának titka: ismerjük meg az
okokat, majd bánjunk el a következmé-
nyekkel – egyszer s mindenkorra. A
könyv fényt derít arra, hogy a zsír miért
rakódik le előszeretettel a derekunkra,

szaunákban, őket jobban fenyegeti a fertőzés ve-
szélye. Az uszodákban nem a víz fertőz, hanem a
medence partján lévő fa- és gumifelületek felszí-
nén található kórokozók. 

Először a lábujjak között
A gombák szeretik a nedves, sötét és a meleg

környezetet. Ezért a lábon először a lábujjak között
jelennek meg. Kezdetben a bőr viszket, majd fino-
man hámlik, berepedezik. Sokan ezt csak a bőr
szárazságának tulajdonítják. Később a terület fel-
ázik, fehérré válik, viszketni, égni kezd. Súlyosabb
esetben a folyamat ráterjed a talpra, a lábhátra, és
megbetegítheti a körmöket is. A körmök elvesztik
a fényüket, megvastagodnak, elszíneződnek, mál-
lékonnyá válnak.

Nem csak esztétikai probléma
A tüneteket komolyan kell venni.

Nem csak esztétikai szempontból
zavaró a betegség, súlyos szövőd-
mények is kialakulhatnak. A bere-
pedéseken át baktériumok juthat-
nak a nyirokerekbe, azok gyulladást,
orbáncot is okozhatnak. A vénás ke-
ringésbe is kerülhetnek kórokozók,
felületes vénagyulladást idézhet-

nek elő. A fertőzés együtt járhat a tenyér és a kéz uj-
jainak hólyagos, viszkető kiütéseivel, ami a gombás

fertőzés által kiváltott allergiás reakció. Súlyosabb
esetben ekcémás bőrgyulladás is kialakulhat.

Kezelés
Kezelésében enyhe tünetek esetén számos vény

nélküli készítmény áll rendelkezésünkre. Naponta
kétszer kell alkalmazni a szereket. Éjszakára húz-
zunk be gézcsíkot a lábujjak közé! Fontos, hogy a tü-
netek megszűnése után is, még minimum 2 hétig
kezelni kell a bőrt. Az átlagos kezelési idő így 4-6
hét.  Amennyiben nem látunk javulást, vagy a tüne-
tek súlyosbodnának, keressünk fel szakorvost. 

Megelőzés
Minden tisztálkodás után töröljük teljesen szá-

razra a lábujjközöket, talpunkat. Lehetőleg PH 5-
ös kémhatású tisztálkodószert használjunk. A láb
szárazon tartásában segíthet egy langyos levegőt
fújó hajszárító. Minden családtagnak külön lábtö-
rölközője legyen! Egymás papucsába ne bújjunk
bele! Közös zuhanyzó, öltöző használatakor csak
papucsban közlekedjünk! Otthonunkban se jár-
junk mezítláb, hiszen a padlószőnyegben megte-
lepedhetnek a kórokozók! A zoknikat, lepedőt 60
°C-on mossuk, a zoknikat mosáskor fordítsuk ki.
Ha izzadásra hajlamos a lábunk, tegyünk hintőport
a lábbelibe! Nyáron jól szellőző vászoncipőt, papu-
csot, szandált hordjunk. Kerüljük a műszálas zok-
nikat! Lábbelinket időközönként fertőtlenítsük ki!

majd programtervet is ad hozzá, hogy
miként tüntessük el végleg a nemkívá-
natos zsírpárnát. A könyv azt állítja,
hogy egyszerűen, önkínzás, megvonás
nélkül is fogyhatunk és egészségeseb-
bek lehetünk, mégpedig úgy, hogy
megfelelően táplálkozunk. 

Olvasni jó!

A karcsúság titka 

A hét orvosi témája:

A tüneteket komolyan kell
venni, súlyos szövődmények
is kialakulhatnak

A láb gombás betegségei
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A hét kérdése:
az emlőbetegségekről 

Válaszol: Dr. Neuberger György sebész,
részlegvezető főorvos

szöveg: kovács veronika
fotó: illusztráció

A hölgyeknek havonta egyszer érdemes ön-
vizsgálat útján meggyőződniük arról, nem
tapintanak-e olyan elváltozásokat a mel-
lükben, melyeket korábban nem észleltek –
mondta el érdeklődésünkre dr. Neuberger
György, a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház sebészeti osztályának részlegvezető
főorvosa. 

Milyen észlelt elváltozások esetén kell fel-
tétlenül orvoshoz fordulni?

Kivétel nélkül minden elváltozás orvosi kivizsgá-
lást igényel. Azt tanácsolom a hölgyeknek, hogy leg-
alább havonta egyszer fürdés közben, szappanos
kézzel vizsgálják át a kebleiket. Harminc év alatt ritka
a rosszindulatú elváltozás, de azért előfordul. Később
azonban e betegség veszélye fokozottabb. A győri
kórházban évente 120–130 emlőműtétet végzünk.

A járványos agyhártyagyulladás

Minden esetben
szükség van az operá-
cióra?

A jóindulatú elváltozá-
sok esetében ritkán van
szükség sebészeti beavat-
kozásra. Amennyiben rá -
kot diagnosztizálunk, általában onkológiai – ci-
tosztatikus vagy sugár – kezelések előzik meg a
műtétet, így ugyanis nagyobb a gyógyulás esélye.
Fontos, hogy időben észrevegyük a bajt. Az áttét
nélküli, kezelt emlőrákok 95 százaléka teljesen
meggyógyul. Ha a hónaljban egy nyirokcsomó le-
lete pozitív, akkor az esély 75-80 százalékos, ha
több nyirokcsomóé, akkor ezzel arányosan rosz-
szabbak a kilátások. Műtét után is szükséges az
onkológiai gondozás. 

Meg lehet-e előzni az emlődaganatot?
A betegség 8 százalékában bizonyítható módon

genetikai elváltozások állnak. A többiről nem tudjuk
egyértelműen megmondani, hogy mi okozta. A do-
hányzás és a kóros elhízottság hajlamosíthat erre a
betegségre, de nem lehet kijelenteni, hogy minden-
képpen emlőrákhoz vezetnek. 

Az elmúlt tél a korábbi évek átlagánál
kétszer-háromszor több meningo-
coccus- megbetegedést, más néven
járványos agyhártyagyulladást ho-
zott Magyarországon. A tragikus ki-
menetelű esetek elkerülése érdeké-
ben fontos felismerni az először influ-
enzára emlékeztető tünetekkel jelent-
kező betegséget.

Veszélyes, gyors és gyako-
ribb lett

A magas halálozási arányra a be-
tegség lefolyása ad magyarázatot. A
garatban hordozott baktérium a nyál-
kahártyát áttörve a véráramba hatol
és a véráramban fertőzést, majd agy-
hártyagyulladást okoz. A meningo-
coccusból felszabaduló sejtmérgek
a véralvadási rendszert károsítva
apró vérrögök képződéséhez vezet-

nek, melyek a hajszálereket elzárva
károsítják az életfontosságú szervek
működését. A folyamat a tünetek kez-
detétől számítva akár néhány óra
alatt a beteg súlyos sokkos állapotá-
hoz, a légzés-keringés teljes össze-
omlásához, és végül halálhoz vezet-
het. Az utóbbi évek tragikus történe-
teinek áldozatai gyakran serdülők.

Terjedése
A meningococcus baktérium a fia -

talok garatflórájában sokkal nagyobb
arányban fordul elő tünetmentesen,
mint az idősebbekében. A tünetmen-
tes hordozásból kiinduló fertőzés a
serdülők életmódjával is összefügg.
A betegség cseppfertőzés révén, pél-
dául csókolózással, köhögéssel, tüsz-
szentéssel, közös pohár használatá-
val terjed. A zárt zsúfolt terekben, kol-

légiumokban, egyetemi előadóter-
mekben, diszkókban gyakran meg-
forduló korosztály az egyik leginkább
veszélyeztetett csoport.

Felismerés és megelőzés
A diagnózis gyors megállapítása a

beteg élete szempontjából döntő jelen-
tőségű. Felnőtteknél és nagyobb gyer-
mekeknél a tünetek felső légúti fertő-
zés, torokfájás, láz, végtagok és hátfá-

jás, fejfájás, hányás, levertség képében
indulnak. Rövidesen fokozódó ideg-
rendszeri tünetek, görcsök, esetleg
aluszékonyság, tudatzavar jelentkezik.
Ezeket az úgynevezett menin geá lis iz-
galmi jelek, például tarkókötöttség is
kísérhetik. Csecsemőknél a tünetek bi-
zonytalanabbak, láz, nyugtalanság,
petyhüdt végtagok, feltűnő aluszé-
konyság, hányás, pulzáló kutacs, ma -
gas felhangú sírás, bőrvérzések, táplál-
hatatlanság hívják fel a figyelmet. A me-
ningoccus-fertőzés gyanúját az elszór-
tan megjelenő, nyomásra nem halvá-
nyuló kiütések,  bőrvérzések egyér -
telműen jelzik. Az  első észlelésnél be-
adott antibiotikum-injekció a beteg
életét mentheti meg. A járványos agy-
hártyagyulladás fertőzés  védőoltással
az esetek jó részében megelőzhető. 

Gyerekek nyelvtanulása
A legújabb kutatások egyértelműen ki-
mutatták, hogy hétéves korukig a gyer-
mekek úgy képe-
sek elsajátítani
egy idegen nyelvet,
mint a saját anya-
nyelvüket. Nagyjá-
ból 11 éves kortól kezdve a gyermekek
ugyanúgy tanulnak, mint a felnőttek. 8
és 10 éves koruk között még mindig je-
lentős előnnyel indulnak a nyelvtanu-
lás terén, de a legjobb időpont pontosan
nulla éves korban kezdődik. 

Kialvatlan gyerekek
A gyerekek kétharmada nem alszik ele-
get, a hatévesek átlagosan csak este fél

tízkor kerülnek
ágyba egy brit ta-
nulmány szerint.
Míg régen a lefek-
vés utáni meséhez

ragaszkodtak altatóként, ma tévé vagy
számítógép hangjára szundítanak el. 

Magzatkárosító-e 
a mobiltelefon? 
Egy vitatott amerikai állatkísérlet ered-
ménye szerint a mobiltelefon sugárzása
károsan hathat a mag-
zat agyfejlődésé re. Vem-
hes egereket egy aktív
mobiltelefon közvetlen
közelébe helyeztek, és
azt tapasztalták, hogy a megszületett
kölykök a hiperaktivitás, szorongás és
sérült emlékezőtehetség jeleit mutat-
ják. A kontrollcsoportban ugyanez nem
volt megfigyelhető.  A kutatók a változá-
sokat fejlődési rendellenességnek tud-
ták be.  Más szakemberek élénken tilta-
koztak az ellen, hogy a megállapításo-
kat emberekre vonatkoztassák.
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LEÁLLÓSÁV

Drága
vizsga

Napfényhez igazítva:
sportos és elegáns az új A3-as

Új szabályok és
árak lesznek érvé-
nyesek a műszaki
vizsgán idén jú-
lius elsejétől. Mit
jelent ez a gyakor-
latban? Minden
műszaki vizsga
díja emelkedik, de
kategóriánként el-
térő mértékben. A
személyautókra
vonatkozóan
16.290 helyett 22
ezer forint, a se-
gédmotorokra
3.090 helyett
5.000 forint lesz a
vizsgadíj. A leg-
hátrányosabban a
motorosokat
érinti a változás,
miután a korábbi
4.360 helyett 11
ezer forintot kell
fizetni a vizsgá-
ért. Öröm az
ürömben, hogy ha
a vizsgát előre be-
jelentve a lejárat
előtt (legfeljebb
30 nappal) elvé-
geztetjük, akkor a
hosszabbítás az
eredeti lejárattól
indul, tehát nye-
rünk néhány
hetet.
Mindenesetre el-
lenőrizzük a mű-
szakink érvényes-
ségét, mert így
vagy úgy, eljön az
ideje, hogy jármű-
vünket elvigyük
vizsgára – miután
a megfelelő szak-
embernél műsza-
kilag felkészíttet-
tük autónkat a
nagy napra.

nalon próbálhatták ki a négyhengeres
motorral rendelkező útfaló különböző
variációit: 140 lóerős 1,4 literes TFSI,
105 lóerős 1,6 literes TDI, 150 lóerős

2 literes TDI és 180 lóerős 1,8 literes
TFSI változatban. A zömében hatse-
bességes, manuális vagy automata
váltóval, elektromechanikus szervo-
kormánnyal és sportfutóművel ellá-
tott csendes suhanók fürgén cikáztak
a forgalmas autópályán egyik sávból
a másikba, és erőt demonstrálva húz-
tak felfelé a szerpentinen a cédrusok
között. Tudták, hogy merre kell men-
niük – ennek időnként csak a vezetési
élmény hatása alatt lévő sofőrben kel-
lett tudatosodni –, hiszen a navigá-
ciós rendszerbe minden útvonal be
volt táplálva. Az indításkor kiemel-
kedő monitor nemcsak helyzetünket
és a célhoz vezető utat mutatja,
hanem segíti az autóval és a világgal
való párbeszédet is – hiszen még az
internetre is csatlakozhatunk az intel-
ligens rendszerrel. Az ehhez szüksé-
ges, középső konzolon lévő kapcsolót
nemcsak nyomni és forgatni lehet,
hanem érintőfelületére ujjunkkal raj-
zolhatunk betűket is, és tudjuk beírni
például a következő célállomás nevét.
S ha már az „eszénél” tartunk, ne
menjünk el szó nélkül az autó bizton-
sági rendszere mellett sem. Elég csak
a visszapillantó tükörbe épített sáv-
tartó és holttérfigyelő segédre gon-
dolni, amely villogással jelzi például,
ha az autópályán feltűnik mellettünk
egy autó, vagy arra a piros piktog-
ramra, amely a túl kicsi követési távol-
ságra figyelmeztet. 

Az új A3-as ugyanolyan belül is,
mint kívül: sportosan elegáns. Mind-
egy, hogy egy étterem elé begurulva
nő vagy férfi száll ki belőle, a fellépés
adott. Egyébként a külső jegyeket a
nagytestvérektől (A4 és A6) örökölte,
a beltér részletei pedig a dinamikus és
fiatalos A1, valamint TT páros formáira
hasonlítanak, mégis egyedi. Megter-
vezni ugyanazt jobbra és frissebbre,
mégis összetéveszthetetlenül Audi
maradt – ehhez nagyon ért az ingol -
stadti gyártó!

pakt prémium osztály újraszabott sze-
líd négykerekűjét, az A3-as harmadik
generációját. A kocsi, alátámasztva
az elvárásokat, 80 kilogrammal köny-
nyebb elődjénél, így például az 1,4
TFSI változat saját tömege csupán
1175 kilogramm. Mindezt ultra nagy
szilárdságú acélok, alumínium és kü-
lönböző könnyűszerkezetű anyagok
ügyes variálásával érte el a négykari-
kás gyártó, amely májusban nem volt
rest a világ sok országából több mint
ezer újságírót Mallorcára csábítani,
hogy a neki járó környezetben ajánlja
tesztvezetésre formás járművét,
amely ről nyugodtan mondhatjuk:
nemcsak szép, hanem okos is. Az új-
ságírók – akik éltek a mediterrán
hangvételű meghívással – több útvo-

szöveg: wurmbrandt andrás
fotó: krizsán csaba

Alattunk a tenger, szemben a Nap
zuhan, nyeljük a csíkokat és a világ
pajkos szellőként suhan – a
Quimby zenekar fogalmazta meg
így azt az érzést, amikor az ember
szerpentinen autózik. A dalszöveg-
ből áradó könnyedség jól jellemzi
az Audi augusztusban piacra ke-
rülő új A3-asát, erről a közelmúlt-
ban győri újságírók egy csoportja
is meggyőződhetett Mallorcán, a
tenger felett, a szerpentinen.

Csak egy könnyű autó lehet igazán
sportos és hatásos – vallják az Audi
mérnökei, akik megalkották a kom-
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Éppen két hete volt az IMM 2012 Mini
világtalálkozó Balatonfüreden, amit a
magyarországi klub szervezett, élén
Linczmayer Balázzsal. Az óriásrendez-
vényen 1180 autó regisztrált, és rendha-
gyó módon a nagyközönségnek is meg-
nyílt egy napra. Csodálkozhattak is a né-
zelődők, mert volt átalakított példány,
egyedi széria és mindenféle verzió a le-

A Mazda MX-5 roadster legendás nyi-
tott sportautó, egyedülálló ár-érték
aránnyal és hihetetlen vezetési él-
ménnyel. De a most futó verzió sajnos
már nem olyan könnyű, mint elődei,
ezért a motorokra is ráférne egy kis iz-
mosító kúra. A japán gyár ezért is mu-
tatatta be a Yusho – egyelőre tanul-
mányautó – változatot. A komp-
resszorral felpaprikázott 2 literes blokk
241 lóerőt és 274 Nm nyomatékot tud,

Néhány hónapja bemutatta Renault égisze alá tartozó Dacia
legújabb egyterűjét, a Lodgyt. Ha nem volt elég a Logan
kombi terebélyessége, vagy jobb minőségre vágyunk ol-
csón, akkor érdemes volt megvárni az akár 7 személyesre is
konfigurálható kompakt óriást. Közel négy és fél méteres
hosszával még kezelhető, 5 üléssel a csomagtér 827 literes
befogadóképessége pedig már szinte kezelhetetlenül óriási.
A motorok szokás szerint csupán néhány Renault-Dacia erő-
forrásra korlátozódnak, melyek közül az 1,6 literes 86 lóerős
az őskövület, míg az 1,5 dCi dízelek 90 és 107 lóerővel a gaz-
daságosságot képviselik. Az ígért 1,2 literes, 115 lóerős tur-
bós benzinesre már várni kell, de a gázolajosokat már ajánl-
hatjuk. Az 1,2 tonnás autót viszonylag jól felszerelik, alap-
áron 4 légzsákkal, szervóval, és kis ártöbbletért egyre több
extrát kaphatunk. Hitelfelvétel esetén, akciósan 2.490.000
forinttól indul a Dacia, és a legdrágább dízelért
sem kell többet fizetni 4,2 milliónál.

ami több mint másfélszerese a szívó-
motoros változaténak. Ahogy a lipcsei
vásáron a reakciókból látszott, volna
igény efféle csomagra, így reméljük,
hamarosan rendelhető lesz egy hason-
lóan erős verzió. Egyébként a külső tu-
ningját nem vitte túlzásba a Mazda, 17
colos kerekek és egyedi mattfehér fé-
nyezésen kívül karbonhatású diffúzor -
elemek sejtetik, hogy itt nagyobb a tel-
jesítmény.

Dacia Lodgy, az új
tér-érték bajnok

gendás Miniből. Láthattunk Mini limót,
motorcsónak ihlette roadstert, krómo-
zott kisautót és emelt hasmagasságú
összkerekest. Persze a többség az ere-
deti állapotú vagy igényesen felújított,
fejlesztett darabokból állt. Még több
képet és infót találnak a következő web-
címen: www.miniclub.hu.

Úton a tökéletes
hangzás

Mini-találkozó
nagyban

Extra erős Mazda roadster

HÍREK GÁZFRÖCCS

A Volkswagen nemrég indította útjára az új Bogarat
(erről korábban cikkben is beszámoltunk), de már ér-
kezik az eddigi legértékesebb kiadása, a Fender 
Beetle! A zenészkörökben ismert nagynevű gitár-
gyártó és a wolfsburgi cég közösösen tervezték az

egyedi járművet. A sorozatgyártásba kerülő Beetle fe-
kete fényezést, krómtükröket, és 18 colos retro alufelni-

ket kap. A motor 2 literes turbó 200 lóerővel, de a legna-
gyobb kincs mégis a műszerfal gitár dizájnú fényezett lakkbe-

tétje. Az itt-ott megjelenő Fender logókon kívül természetesen a hangzásra is
adtak a fejlesztők, így 10 csatornás, 400 W-os zenegépet szerelnek a modellbe. Azt
hiszem, ettől lesz igazán unikum egy új Bogár!
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Francia hagymás lepény

Gőzölt lazacfilé berni mártással,
zöldborsós burgonyapürével

Hozzávalók négy sze-
mélyre: 7 db vöröshagy -
ma, 2 gerezd fokhagyma,
olaj, só, bors, szerecsendió,
4 dkg liszt, 5 dl tejföl, 3 db
tojás, 70 dkg vajas tészta
(mirelit). 

Elkészítése: A vörös-
hagymát és a fokhagymát
apróra vágjuk, olívaolajon
lepirítjuk. Ízesítjük sóval, fű-
szerezzük borssal és szere-
csendióval. Megszórjuk
liszttel, hozzákeverjük a tej-
fölt. A tűzről levéve, még
melegen belekeverjük az
egész tojásokat. Egy tepsit
kibélelünk vajas tésztával,
erre öntjük a hagymás
masszát. Gőzös sütőben
sütjük először 220 fokon 15
percig, majd 180 fokra visz-
szavéve további 10 percig.
Felkockázva, paradicsom-
vagdalékkal tálaljuk.  

Szakácsklub rovatunk júniusi fogásai
Répás Barbara munkahelyén, a Rába
hotel konyháján készülnek. Régi és si-
keres vállalkozás vendégei vagyunk, a
szállodát 1904-ben avatták fel a város
már akkor is legforgalmasabb pontján,
a vásártér és a Baross út találkozásá-
nál. A Royal sarki épületének második
emelete és manzárdpadlása az átadás
utáni évben leégett, de a tulajdonos,
Meixner Mihály nem adta fel a küzdel-
met, a hotel a gyors újjáépítést köve-
tően a századelő helyi polgárságának
kedvelt étterme, a társasági élet, a far-
sangi mulatságok és bálok népszerű
helyszíne lett. A szobák sem álltak üre-
sen, a Budapest és Bécs között éppen
felvirágzó vasúti és szárazföldi közle-
kedés jóvoltából megjelentek Győrben
azok a hölgyek és urak, akiket ma tu-
ristáknak nevezünk.  A szálló történe-
téről, a helyi idegenforgalomban, ven-
déglátásban máig betöltött vezető sze-
repéről június hátralévő heteiben még
szót ejthetünk, Répás Barbara francia
hagymás lepényéről viszont most kell
elmondanunk néhány tudnivalót. 
Júniusi séfünk receptje lotaringiai
származású, az eredeti változat szalon-
nás lepény néven futott be világkarri-
ert. Hagyományosan úgy készül, hogy
egy 18 centiméter átmérőjű torta-
forma aljára tésztát terítenek, erre
öntik rá a tölteléket, ami tejszín és
tojás keveréke, füstölt szalonnakoc-
kákkal gazdagítva. A recept mai nép-
szerűsége abban rejlik, hogy a sza-
lonna szinte bármivel helyettesíthető.
Barbara a Rába hotel hagymás lepé-
nyének készítésekor tejszín helyett
tejfölt, szalonna helyett paradicsomot
használt. A receptet azoknak ajánlja,
akik gyorsan, egyszerűen és olcsón
szeretnének bőséges reggelit, kiadós
vacsorát tenni a család asztalára.  

A lepény

Június séfje: 
Répás Barbara

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

Hozzávalók négy személyre:
90 dkg lazacfilé, halfűszerkeverék,
50 dkg burgonya, só, szerecsen-
dió, 10 dkg vaj, 2 dl tej, 20 dkg
zöldborsó. A berni mártáshoz 3
db tojássárgája, só, 0,5 dl fehér-
bor, pár csepp citromlé, tárkony,
10 dkg vaj. 

Elkészítése: A főtt burgonyá-
ból pürét készítünk só, vaj, tej és
szerecsendió hozzáadásával. A bor-
sót külön, sós vízben főzzük meg,
majd a burgonyapürébe keverjük.
A lazacfilét 15 dekás szeletekre vág-
juk, halfűszerrel fűszerezzük, gőzös
sütőben 10-15 perc alatt készre gő-

zöljük. A berni mártáshoz a tojások
sárgáját fehérborral, sóval, citrom-
lével, tárkonnyal ízesítjük, vízgőz fe-
lett habosra verjük, a tűzről levéve
olvasztott vajat csurgatunk hozzá.
Tálalásnál a tányér közepére kerül a
burgonyapüré, rá a lazac, majd a
berni mártás.   
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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: Biztos, hogy ez a rövidebb út, Tivadar?
Nyertes: Gruber Kinga (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u.
10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Megfelelő feladat

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

szerző: pannon-víz 
fotó: illusztráció 

A kertészkedők mellett a
kerti tavak tulajdonosainak
és az automata öntözőbe-
rendezést használóknak is
érdemes lehet locsolómérőt
beszerezni és igénybe venni
a Pannon-Víz locsolási ked-
vezményét. 

Karcsu Szilvia, a vízmű ügyfél-
szolgálatának vezetője szerint a
számoláshoz szükséges képlet

szerző: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. a tervek szerint pénteken este
22 és szombat reggel 6 óra között permetezi az
egynyári virágágyakba beültetett növényeket.
Főbb beavatkozási helyszínek: Jókai utca, Baross
út, Arany János utca és Bajcsy-Zsilinszky út. Az al-
kalmazott szer közterületen használható, munka-
egészségügyi várakozási ideje nincs. A permete-
zés az éjszakai megszokott zajterhelésnél helyen-
ként, rövid időre nagyobb hanghatással járhat. 

FELHÍVÁS

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt. ezúton értesíti
a 2012. április 30. előtt kilakoltatott, volt
bérlőit, hogy a raktárakban elhelyezett
ingóságok őrzési határideje lejárt.
Kérjük az érintetteket, amennyiben ingósága-
ikra igényt tartanak – volt bérleményük és je-
lenlegi levelezési címük megjelölésével –, azt
írásban jelezzék a GYŐR-SZOL Zrt. (9024
Győr, Orgona u. 10.) ingatlanüzemeltetési
csoportjának.
Az igények benyújtásának határideje 2012.
június 20., mely után bejelentéseket nem tu-
dunk figyelembe venni.
Az ingóságok elszállítására az előzetes idő-
pont-egyeztetést és a tárolással kapcsolat-
ban felmerült költségek megfizetését köve-
tően kerülhet sor.

Tiszta víz a kerti tóban 
egyszerű, minél több olyan vizet
használunk, ami nem kerül visz-
sza a szennyvízcsatornába, an -
nál gyorsabban térül meg a lo-
csolómérő ára.

Sokan úgy gondolják, hogy a
kerti tóba a csapvíz helyett a kút-
víz is megteszi, de ez rossz meg-
oldás. A kútvíz a keringetés köz-
ben a levegővel érintkezve las-
san oxidálódik, a vas és a man-
gán barnás színt ad a víznek, ami
nem szép látvány. A barnás lera-
kódás az automata öntözőrend-
szerek fúvókáinak sem tesz jót. 

A vezetékes víz kitűnő minőségű,
a vízben lévő vasat és mangánt a
Pannon-Víz természetes eljárás-
sal távolítja el. 

A locsolómérő helyének kiala-
kítását célszerű szakemberrel el-
végeztetni, egy átlagos szerelés
anyagárral együtt 15-20 ezer fo-
rintból megoldható. Érdemes
több mesterembertől is ajánlatot
kérni. A vízmű ügyfélszolgálatán
és a pannonviz.hu weblapon min-
den megtalálható, amit a locso-
lási kedvezményről és a locsoló-
mérő beszereléséről tudni kell.  

Permeteznek
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

alkalmakra kiadó. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

INGATLAN

Győrben, illetve vonzáskörzetében la-
kást, 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.

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

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

Győr-Adyvárosban teljesen korsze-
rűsített és szépen felújított, 53 m2-
es, 2 szobás lakás sürgősen eladó.

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, bútorszállí-
tást, lomtalanítást ponyvás teher-
autóval vállalok. 30/529-7589.

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

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

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

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

ÜZLET 

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.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra vagy

ÁLLÁS

Saját gépkocsival rendelkező terü-
leti képviselőket keresünk Győr és
környékéről. 06-70/297-5024.

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

EGYÉB 

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291  

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

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

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.

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
30/9588-852
www.y-ytong.hu 

SZOLGÁLTATÁS

NONSTOP zárszer-
viz! Szerelés, javítás, csere!
70/297-5024

GARÁZS 

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

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

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

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 fôfogással várjuk vendégeinket!

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

Szombat—vasárnapi extra ajánlat 2 fôre:
2 személyes MARCAL-tál levessel, körettel, salátával, 

süteménnyel. 5.400 Ft helyett 3.600 Ft/2 fô, 1.800 Ft/fô
Rántott libamáj 1.300 Ft/fô
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Harmadszor lett bajnok a Rába ETO 
lun egy gól nélküli első félidőt köve-
tően 4–0-ra diadalmaskodtak, a gó-
lokat Café (2), Gyurcsányi és Al-Ioani
szerezték. Marcos Angulo tanítvá-
nyai ezzel egyetlen győzelemre kerül-
tek a bajnoki címtől, amit hétfőn
hazai környezetben meg is szereztek.

Egy nagyszerű hangulatú, szép-
számú közönség előtt lejátszott mér-
kőzésen már az első percben meg-
szerezte a vezetést a zöld-fehér csa-
pat, amely esélyt sem adott a vendé-
geknek a készülő örömünnep elron-
tására. Dróth korai gólja után Har-
nisch és Dobre is betalált, a második
félidőben Café ismét duplázott és Al-
Ioani is eredményes volt. A győriek 6–
0-ra győztek, és végül 3–0-ás össze-
sítéssel, az egész rájátszásban hibát-
lanul menetelve megvédték címüket.
A lefújás után fergeteges ünneplés
kezdődött, a szurkolók együtt örültek
a csapattal, amely sorozatban har-
madszor nyert bajnokságot. 

– Nagyon boldog vagyok, úgy
érzem, a döntő mindhárom mérkőzé-
sén fantasztikusan játszottunk –
mondta Marcos Angulo vezetőedző,
akit játékosai a levegőbe dobáltak az
ünneplés közepette. – Remekül véde-
keztünk, az ellenfélnek nem voltak ko-
moly lehetőségei a gólszerzésre.
Megérdemelten nyertünk, bebizonyí-
tottuk, hogy jobb csapat vagyunk. 

– Szenzációs hangulatú mérkőzé-
sen közönségszórakoztató játékkal
védtünk meg a címünket – fogalma-
zott az öröm pillanataiban Drucskó

Zoltán ügyvezető elnök. – Nagyon ér-
tékes ez a győzelem, az elveszített
Magyar Kupa-döntő után mély gö-
dörből álltunk fel, és vitathatatlanul

bebizonyítottuk, hogy az ország leg-
jobb csapata vagyunk. A döntő
három mérkőzésén tizenhat gólt lőt-
tünk és csak egyet kaptunk, ez pedig
önmagáért beszél. Most ünnepelünk
egy nagyot, utána pedig már a követ-
kező szezonra készülünk. Leadtuk ne-
vezésünket az UEFA Futsal Cup küz-
delmeire, nagy álmunk, hogy szep-
temberben Győrött rendezzük meg a
selejtezőtornát.

– Bajnokságot nyerni mindig nagy
eredmény, egymás után háromszor
főként az. Célunk, hogy jövőre is mi
végezzünk az élen, amivel sporttörté-

nelmet írhatnánk, hiszen négyszeres
bajnokcsapat még nem volt az or-
szágban – tette hozzá Bolla Péter tár-
sadalmi elnök. 

– Nehéz szezonon vagyunk túl, de
bebizonyítottuk, hogy jobbak va-
gyunk, mint a Berettyóújfalu. Csapat-
ként is remekül működtünk, és meg-
érdemelten védtük meg a címünket
– nyilatkozta aranyéremmel a nyaká-
ban Lódi Tamás. 

szerző: lakner gábor
fotók: o. jakócs péter

A Rába ETO futsalcsapatának
három mérkőzés is elég volt,
hogy begyűjtse története har-
madik bajnoki címét. A zöld-fe-
hérek a bajnoki döntő mind-
egyik összecsapásán kiütötték
a Berettyóújfalut, és megérde-
melten emelhették a magasba
a trófeát. 

A hazai 6–1-es kiütést követően ter-
mészetesen idegenbe is győzni uta-
zott a Rába ETO a futsalbajnokság
három győztes mérkőzésig tartó finá-
léjában. A zöld-fehérek Berettyóújfa-
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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!

A klubvezetés szeretné, ha a bajnoki címvédő UNI Seat Győr né-
hány éven belül felzárkózna az európai élvonalhoz, s bejutna az
Euroliga legjobb nyolc együttese közé, illetve továbbra is meg-
határozó szerepet játszana a magyar bajnokságban és kupában.

Tapodi Péter klubigazgató ennek reményében sikerként ér-
tékelte, hogy sikerült megtartani azokat, akik az elmúlt szezon-
ban Fűzy Ákos vezetőedző alatt váltak minőségi játékosokká, így
Simon Zsófiát, Rasheed Ritát, Laklóth Annát, továbbá megálla-
podtak Nagy-Bujdosó Nóra csapatkapitánnyal is, illetve to-
vábbra is Győrött játszik Semsei Barbara, Őri Györgyi, valamint
az új generáció képviselője, Nagy Dóra.

A sportvezető hozzátette, két neves távozó van, az egyik a
Franciaországba igazolt Iva Ciglar, a másik pedig az orosz Jeka-
tyerinburghoz aláírt Quanitra Hollingsworth. Előbbi pótlására az
ausztrál válogatott Natalie Hurst érkezhet, aki 15,5 pontot dobott
átlagban mérkőzésenként a francia Aix-en-Provence csapatá-
ban, míg utóbbi helyére a Connecticut Sun fiatal és hasonló ma-
gasságú amerikai játékosát, Chay Chegogot szerződtette a Győr.

Tapodi Péter a leginkább megfelelő átigazolásnak a Pécs 2010-
ben szerepelt Raksányi Krisztinának a megszerzését tartja, a ma-
gyar mezőny egyik legtehetségesebb játékosával egy évre álla-
podtak meg. Visszatér a tavaly a francia Bourges csapatában sze-
repelt Ieva Kublina, aki a szezon közben megsérült Edita Sujanova
helyére jött. A 12 fős keret egy fiatal center érkeztével egészülhet
ki. A szakmai munkát továbbra is Fűzy Ákos irányítja. (MTI)

UNI Seat Győr:
Szinte teljes a keret

Raksányi Krisztina
még pécsi mezben

A SZESE Győr közvetlenül az is-
kola befejezése után kézilabdás
tábort indít, a tervek szerint június
18. és 22. között 3. és 4. osztályo-
soknak, június 25. és 29. között
pedig 5. és 6. osztályosoknak. A
helyszín a fiatalabbaknál az egye-
temi kiscsarnok, az idősebbeknél
a nagycsarnok. A táborban reggel
8 órától délután 17 óráig tudnak
felügyeletet biztosítani a gyerekek-
nek. Előreláthatóan tízórait, ebé-
det és uzsonnát biztosítanak, és
naponta két edzés (9–10.30 óráig
és 14.30–16 óráig) lenne. Az ak -
tuá lis hét alatt kétszer (kedden és
csütörtökön) kézilabdán kívüli
programok is lesznek. A tábor
végén mindenkit ajándék vár. A
költség 20.000 Ft/fő/hét, mini-
mum 20 fő jelentkezését várják
korosztályonként a biztos indulás-
hoz. Jelentkezni az espohand@
espohand.hu e-mail címen lehet.

SZESE kézi-
labdatábor

Hétvégén I. Győri Kupa néven három fegyverne-
mes, B kategóriás egyéni és csapat vívóversenyt
rendeztek az egyetemi kiscsarnokban. A versenyre
összesen 160 nevezés érkezett, jöttek versenyzők
Hollandiából, Szerbiából és Szlovákiából is. A győ-
riek közül női párbajtőrben Heilig Bernadett ezüst -
érmes lett, akárcsak női kardban Péntek Klaudia. 

A férfi párbajtőrcsapatok versenyében a „DGYP”
Bozi István győri vívóval aranyérmet nyert, a női pár-
bajtőrcsapatok közül az „Ifjú titánok” arany-, a „TUS”
ezüstéremmel zárta a megmérettetést. 

Vívóverseny

Az esős időjárás ellenére ismét nagy sikerrel
rendezték meg Győr város sportügyi osztálya
és a Decathlon sportáruház szervezésében a
XVIII. Győri Decathlon Utcai Kosárlabda Fesz-
tivált, amelyet a sportáruház parkolójában tar-
tottak. Közel ötven csapat részvételével hét ka-
tegóriában versenyeztek a kosárlabdabarátok.
A rendezvény egyik kiemelkedő eseménye volt
a VIP-csapatok küzdelme, ahol a téli fesztivál-
hoz hasonlóan az UNI Seat Győr együttese
végzett az első helyen a Színészek, a GYŐR-
SZOL és a Jogászok csapata előtt. A dobóver-
senyt Rati Kiara nyerte.

A helyezettek. 1. kategória: 1. KDAE Vad-
mackók, 2. Töretlenek, 3. Streetball Girls. 2. ka-
tegória: 1. Nincs valakinek ötlete?, 2. Tengeri
uborkák, 3. Sajtbálna. 3. kategória: 1. Megázot-
tak, 2. Fitty, 3. See you later. 4. kategória: 1. 4-
es pénztár, 2. Fiatal alkoholisták szövetsége, 3.
The Monster. 5. kategória: 1. Jácint, 2. Böszme
Ribizli. 6. kategória: 1. BB Sportlife, 2. Free Tibet,
3. Vákumkecske.

Streetball-fesztivál
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Az elmúlt napokban számos
sportág válogatottja lépett pá-
lyára felkészülési vagy tétmérkő-
zéseken, és ezeken többen is
képviselték városunkat. Az Eu-
rópa-bajnoki selejtezősorozatra
készülő női kosárlabda-váloga-
tott nemzetközi tornát nyert Sop -
ronban, az UNI Seat Győr csapa-
tából Nagy-Bujdosó Nóra, Si -
mon Zsófia és a frissen igazolt
Raksányi Krisztina lépett pályára. 

A magyar labdarúgó-váloga-
tott barátságos mérkőzésen 2–1-
re győzött Csehország ellen, Íror-
szág ellen pedig gól nélküli dön-
tetlent ért el. A Győri ETO FC tá-
madója, Koltai Tamás az első
mérkőzésen kezdőként, a máso-

A Patent Győri LK versenyzője, Sike József
aranyérmet nyert a férfiak 50 méteres 40 ve-
gyes számában a stockholmi futócéllövő-világ-
bajnokságon. A magyar szövetség tájékozta-
tása szerint Sike 393 körös eredménnyel sze-
rezte meg az első helyet a vb-n, s a második
svéd Emil Martinssont három körrel utasította
maga mögé. A Sike József, Tasi Tamás (Honvéd
Kossuth LK), Boros László (Patent Győri LK)
összeállítású csapat az ötödik lett.

A sportlövő-világbajnokságok történetében
először lett győri sportoló aranyérmes. Sike Jó-
zsefnek ez volt pályafutása harmadik világbaj-
noki címe, az első kettőt még a Budapesti Hon-
véd SE színeiben versenyezve érte el. Világbaj-
nokságon legutóbb 2004-ben állhatott a do-
bogó legmagasabb fokára. 

Megkezdte felkészülését a magyar férfi kézilabda-
válogatott a norvégok elleni világbajnoki selejte-
zőre, illetve a londoni olimpiára. A csapat tovább
erősödött, hiszen Nagy László, a Barcelonával spa-
nyol bajnok világklasszis átlövő három év kihagyás
után csatlakozott a válogatott keretéhez. 

A nemzeti csapat vasárnap és jövő szombaton
Norvégia ellen lép pályára vb-selejtezőn, majd
Szerbia, Tunézia és Franciaország ellen játszik fel-
készülési mérkőzést. A magyar válogatott a lon-
doni olimpia férfi kézilabdatornájának csoportkö-
rében az Európa-bajnok Dánia ellen kezd, majd
sorrendben a Koreai Köztársaság, Horvátország,
Spanyolország és Szerbia ellen lép pályára. A vá-
logatott keretnek tagja a győri származású Iván-
csik Gergő is, aki tizenkét éve Veszprémben kézi-
labdázik. A balszélső élete második olimpiájára ké-
szülve nyilatkozott lapunknak. 

Válogatottak a Rába partjáról
dikon csereként gyarapította vá-
logatottságai számát. 

A női kézilabda-válogatott két
Európa-bajnoki selejtezőmérkő-
zést vívott meg sikerrel, így kiju-
tott a kontinensviadalra. A magya-
rok előbb 34–24-re nyertek Azer-
bajdzsánban, majd Dabason
győztek 28–21-re Fehéroroszor-
szág legjobbjai ellen. Utóbbi mér-
kőzésen viselte utoljára a váloga-
tott mezét a visszavonuló Pálinger
Katalin, aki a lefújás után megha-
tódva búcsúzott el a közönségtől.
Rajta kívül a győriek közül Görbicz
Anita, Kovacsics Anikó, Orbán
Adrienn, valamint Herr Orsolya és
Rédei-Soós Viktória szerepelt a
csapatban. 

Sike József
világbajnok

Vízilabda. Magyarország
egyik legeredményesebb
sportága a vízilabda, melyet
városunkban a Győri Ví-
zisport Egyesület képvisel. A
felnőtt női csapat két éven át
az élvonalban játszott, jelen-
leg az utánpótlás nevelése
és versenyeztetése a klub
célja. Az utánpótlásbázis
szélesítése érdekében a
szakosztály felvételt hirdet
12 éven aluli úszni tudó lá-
nyok és 15 éven aluli úszni
tudó fiúk részére. A jelentke-
zőket júniusban minden pén-
teken 19 órakor a Magyar
Vilmos Uszoda előterében
várják. További információk:
Lajtai Andor, 20/285-5593.

VB-selejtező az olimpia jegyében
– A tétmérkőzéseken nyilván nincs rá lehetősé-

günk, de egyébként próbálunk magunkra és egy-
másra vigyázni, hiszen csak akkor biztos az olimpiai
részvétel, ha már kint vagyunk Londonban. Egy sérü-
lés bármikor keresztülhúzhatja a számításokat, ezt
igyekszünk elkerülni. Nagyon-nagyon örültünk annak,
hogy kijutottunk az olimpiára, hasonló teljesítményre
számítok magunktól Londonban is, mint amit a selej-
tezőkön mutattunk. Bízom benne, hogy az olimpián
is jó eredményeket fogunk elérni – mondta Iváncsik
Gergő, aki természetesen szülővárosát sem felejtette
el. – Szerencsére Győr és Veszprém nincs messze
egymástól, de a versenyszezonban meglehetősen
nehéz szabadidőt találni, így csak ritkán tudok haza-
látogatni. A győri kézilabdaéletet is figyelemmel köve-
tem, sajnálom, hogy a nevelőegyesületem megszűnt,
de nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb újra lesz
győri csapat az élvonalban. 

Labdarúgás. Véget értek az NB II-es
labdarúgó-bajnokság küzdelmei. A nyu-
gati csoportban a Gyirmót a harmadik
helyen zárt, a Győri ETO FC B csapata
pedig elcsípte a bent maradást érő ti-
zenharmadik helyet. Mindkét csapatnál
edzőt váltottak szezon közben, a felju-
tást megcélzó Gyirmót kispadján
Csank János ült le Soós Imre helyére,
az ETO B-nél pedig Sándor István vette
át az irányítást a Klement István–Ga-
lambos Zoltán duótól. A gyirmótiak az
előzetes várakozástól elmaradva tizen-
hét pontos hátránnyal zártak a feljutó
MTK mögött, ráadásul a Kozármisleny
is megelőzte a kék-sárgákat. Az ETO B
az utolsó fordulóban elért, MTK elleni
gól nélküli döntetlennek köszönhetően
bent maradt a másodosztályban. A
zöld-fehérek második csapata az NB II-
es tagságot szinte kivétel nélkül akadé-
mistákkal harcolta ki. 
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Duatlon. Közel száz általános iskolás részvételével rendezték meg Gyirmóton
a II. Aranyhal Duatlont. A kerékpározásból és futásból álló versenyen a II. korcso-
portban a fiúk közül Vizler László, a lányok közül Kelemen Brigitta győzött, mind-
két nem csapatversenyében a Ménfőcsanak végzett az élen. A III. és IV. korcso-
portban csak fiúk indultak, Kis Martin, illetve a Ménfőcsanak, valamint Juhász
Márton és a Tét csapata diadalmaskodott. 

Horgászvizeinket bemutató új soroza-
tunkban elsőként a Győr délnyugati ha-
tárában található Baráti horgásztavat
ajánljuk olvasóink figyelmébe. A Baráti
horgásztó a kilencvenes évek végén, az
autópálya-építés idején alakult ki. A víz-
felület nagysága eléri a 4,5 hektárt, a tó
átlagos vízmélysége másfél és három
méter között változik. A Baráti hor-
gásztó fő hala a ponty és az amúr,
mindkét halfajt rendszeresen telepítik.
A tórekord pontyból 14 kilogramm,
amúrból 13 kilogramm. Él a vízben
több darab 40-50 kilogramm súlyúra
becsült harcsa. A harcsára horgászók
az állomány gyérítése érdekében térí-
tésmentesen horgászhatnak. A horgá-
szat végeztével a megfogott harcsákat
a halőrháznál le kell adni. További fon-
tos szabály, hogy a halak védelme érde-
kében a 4 kilogrammnál nehezebb ha-
lakat vissza kell engedni. Éjszakai hor-
gászatra van lehetőség, ehhez két nap-
pal korábban szükséges bejelentkezni. 

A tóhoz gépkocsival érkezők autói-
kat a bejárat melletti parkolóban hagy-
hatják. Ugyanitt található a halőrház,
ahol lehetőség van a napijegy megvál-
tására. A víz gyalogosan körüljárható.
A tó partja nagyrészt nádas, beállók-

szerző: borbély éva

Úgy gondoltam, elkezdek egy cikksoro-
zatot a különböző betegségek és a
sport együttes hatásairól. Sokan úgy
vélik, hogy magas vérnyomással vagy
gerincsérvvel nem sportolhatnak töb -
bé. Jó hírem van: de igen, sportolhat-
nak! Sok mindenre van megoldás.

Közismert tény: ha testmozgást
végzünk, szervezetünk endorfint ter-
mel, ez segíti a lelki egyensúlyunkat
helyrebillenteni, és ha jól érezzük ma-
gunkat, akkor az agyunk felügyelete
alatt álló immunrendszerünk is jól mű-
ködik. Továbbá, ha allergiánk van, nyu-
godtan sportoljunk. Egy dolgot kell
számításba venni: mire vagyunk aller-
giásak? Ez határozza meg, mit is spor-
tolhatunk egész pontosan.

Sokan sajnos az izomfájdalmak
csökkentésére szteroidos gyulladás-
csökkentőket szednek, amely tovább

Judo. A Párizsban megrendezett nemzetközi judoversenyen hét ver-
senyző képviselte eredményesen Magyarországot. Parti Petra (Orosz-
lány), Szilli Nóra (SZESE), Kőhalmi Zoltán (Győrszentiván), Szimicsek
Máté (Oroszlány) és Sipőcz Richárd (SZESE) arany-, míg Bobrovszki
Babara (Oroszlány) és Búzás Gergő (SZESE) bronzérmes lett. A magyar
küldöttséget Végh Tibor (Oroszlány) vezette. 

Baráti horgásztó
kal és stégekkel tagolt. Több szaka-
szon árnyékot adó fák is találhatóak, le-
hetőség van grillezni és bográcsozni.
A családdal érkezők számára modern
játszótér is rendelkezésre áll. A jelen-
leg kialakítás alatt lévő komfortos fa-
házak a tervek szerint nyár közepétől
lesznek használatba vehetőek.

Látogatásunk alkalmával szinte
minden horgász büszkélkedhetett
zsákmánnyal, ami a legnagyobb
részt ponty és amúr volt. A Baráti
horgásztó remek kikapcsolódási le-
hetőség horgászatra, ezzel együtt a
tó családi és céges rendezvények
lebonyolítására is alkalmas.

A Baráti horgásztó a 82-es főút
felől Győr határában, az Iniciál autó-
szalonnál bekanyarodva, a kavicsos
úton 500 m-t haladva érhető el. Leka-
nyarodás után az útvonalat táblák jel-
zik. A 83-as főút felől érkezve a Bau-
maxnál Győrújbarát felé haladva, az
autópályát átívelő híd lábánál lekanya-
rodva, 500 m megtétele után a tóhoz
érkezünk. Az utat itt is táblák jelzik.

A tó naponta 6 és 19 óra között
tart nyitva. További információ a
www.baratihorgaszto.hu webolda-
lon és a Facebookon található.

Allergia és a sport
ronthatja az asztmás betegek állapotát.
Az atléták több mint egyharmada
hideg körülmények között edz (sífutás),
melynek következtében légzési zava-
rok, asztmás légzés, mellkasfeszülés
léphet fel. Mi a megoldás?

Asztmásoknak az úszás a legin-
kább ajánlott sport, a búvárkodás,
síelés azonban nem a magas lég-
nyomáskülönbség miatt. A szabad-
téri sportok kerülendők a pollenre
érzékenyeknek, fitnesztermi edzé-
sek és aerobikedzések bármikor
igénybe vehetők, fontos azonban a
terem tisztasága. Személy szerint a
vegyes edzést javasolnám, 10-15
perc kardioedzés nem túl intenzíven,
40 perc súlyzós edzéssel vegyítve.
Akár már ma el is el lehet kezdeni!
Jó edzést kívánunk! Várjuk szeretet-
tel stúdiónkban! Bővebb információt
a www.speed-fit.hu honlapon talál!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek! 

Tömegsport. A megyei szabadidősport
szövetség tizenegyedszer rendezte meg a
Decathlon–Büchl félmaratont. Az egyéni
21 km-en kívül 3x7 km-es váltót, 4 km
egyéni, 7 km görkorcsolya- és 7 km nordic
walking-versenyt rendeztek. A 4 km-es
távon Tóth Melinda (Győr) és Görözdi Máté
(Győr) győzött, míg a félmaratonon Szeke-
resné dr. Bakonyi Fuzsina (Oroszlány) és
Koller Zoltán (Győr) ért elsőként a célba. 
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Nyerjen jegyet
a Fesztiválnyitó gálaestre! 
A VIII. Magyar Táncfesztivál nyitó gálaest-
jére nyerhet jegyet, aki helyesen válaszol
három kérdésünkre.
1. Hány napig tart a táncfesztivál?
2. Mennyi produkciót láthatnak az ér-

deklődők?
3. Mi lesz az idei újdonság a fesztivá-

lon?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk június 13-ig.
Fejős Éva Cuba Libre című könyvét
Schandl Károly nyerte.

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.

KOS
Pezseg önök körül az élet, azt sem tud-
ják, hova kapjanak. Hajtsák végre terveiket és
ne törődjenek senkivel. Persze irigyeik száma
megnő, de ezzel ne foglalkozzanak. Párjukkal
töltsenek el valahol egy kellemes hétvégét.

BIKA
Most mérlegeljék az eddig elérteket, és
tervezzék meg a további célokat. Azonban előtte
ne felejtsenek el örülni eredményeiknek. Ez a
pihenés ideje, töltődjenek fel egy kicsit. Család-
juk örülni fog önöknek.

IKREK
Ne cselekedjenek hirtelen, gondolják
végig újra céljaikat, ne engedjék becsapni ma-
gukat. Ha  befektetnek, terveznek, hosszú táv-
ban gondolkozzanak. Ha szeretnének munkát
váltani, most itt az ideje.

RÁK
Hogy ne legyenek most depressziósak,
tereljék figyelmüket tudatosan a céljaikra.
Döntsék el, mit kell ezekért a célokért megten-
niük. Legyenek nagyon pozitívak.

OROSZLÁN
Nagyon energikusak a héten, szinte
nincs lehetetlen számukra. Használják ki ezt,
és vigyék véghez terveiket, akár munkáról, akár
magánéletről van szó. Új ismeretségeiket ké-
sőbb kamatoztatják majd. 

SZŰZ
Legyenek türelmesek, nemsokára itt az
önök ideje. Törődjenek többet egészségükkel. 
Tegyenek meg mindent önmagukért. Munka-
váltásra alkalmas ez az időszak.

MÉRLEG
Szerencsések a héten, akár munkájuk-
ról, akár magánéletükről legyen szó. Ez a szere-
lem ideje is, ne hagyják elmenni maguk mel-
lett. Munkájukban sikereket érnek el, aminek
pozitív anyagi  következményei is lesznek.

SKORPIÓ
Picit pihenjenek a héten, sokat nem
tudnak most tenni ügyeik érdekében. Inkább
gyűjtsenek erőt a következő  időszakra. Figyelje-
nek párjukra jobban, töltsenek el velük értékes
időket, zárják ki a külvilágot.

NYILAS
Most sokat tehetnek önmagukért. Új lehe-
tőségeik vannak, amiket kár lenne elszalasztaniuk.
Párjuk most nagyon büszke önökre, osszák meg
vele élményeiket. Vigyázzanak vérnyomásukra!

BAK
Kicsit negatív szakaszba léptek most,
álljanak meg, figyeljenek befelé, ne a külvilágra.
Tegyenek meg mindent egészségükért, ottho-
nukért, párjukért. Hagyják a hivatalos ügyeket,
különben csak idegeskednek. 

VÍZÖNTŐ
Nagyon kreatívak a héten. Valósítsák
meg ötleteiket. Párjukkal nagyon jó időszak kö-
vetkezik, utazzanak el, tervezzenek közös prog-
ramot, élvezzék együtt az életet. 

HALAK
Most nagyon figyeljenek minden jelre,
ami a magánéletükben, munkájukban felbuk-
kan, ne hibázzanak, mert annak hosszú ideig
következményei lesznek. A hétvégén ne felejtse-
nek el pihenni, szükség van rá. 

Horoszkóp

kép és szöveg: xantus-állatkert 

A nagy marák, másik nevükön a pampa-
nyulak az állatkert dél-amerikai társas
kifutóját osztják meg a tapírokkal és a
vízidisznókkal. A kifutó népes társasága
nemrégiben újabb taggal bővült, vi-
lágra jött egy aprócska nagy mara.

A pampanyulak kisebb-nagyobb cso-
portban élő, nappali állatok, az éjszakát
általában földbe ásott üregekben töltik,
ahova az új jövevény is szívesen elbújik.
Monogámok, azaz egy párjuk van egész
életükben. A nőstények vemhességi
ideje há rom hónap, egy-egy alom általá-
ban egy–három kö-
lyökből áll. Fogság-
ban akár tizenöt évig
is élhetnek, a termé-

Kis nagy mara született 
az állatkertben

szetben azonban az ilyen idős állatok kivé-
telesen ritkák. Érdemes tudni róluk azt is,
hogy táplálékukat főként fűfélék alkotják. 

Meglepően gyorsak, szükség esetén
negy venöt kilométeres óránkénti sebessé-
get is képesek elérni. Nemcsak lépeget-
nek és vágtáznak, hanem a nyulakhoz ha-
sonlóan ugrálnak, sőt, arra is képesek,
hogy négy lábukkal egyszerre rugaszkod-
janak el a földtől.  

Mivel élőhelyük általában nyílt terület,
kevés esélyük van az elbújásra, helyette fi-
gyelnek és szélsebesen elmenekülnek az el-
lenség elől. A nagy marák emiatt igen félénk
és élénk állatok. Nagy szemeikkel állandóan
környezetüket fürkészik, folyamatosan ku-

tatják a rá juk le -
selkedő ve-

szélyt. 

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

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222


