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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

5. oldal Egy felmérés szerint Magyarországon a nemzeti jövede-
lem közel 25 százaléka a feketegazdaságban teremtődik meg –
hangzott el a „Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazda-
ság” című konferencián Győrben. A Széchenyi-egyetem Kautz Gyula
Szakkollégiuma által szervezett tanácskozáson részt vett Domokos
László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke is.

11. oldal Izgalmas középkori forgataggá változik
a város több pontja június 23–24-én: a Szent
László-napokon lesz kosztümös felvonulás, viadalok
és íjászverseny. Június  27-én pedig a már hagyo-
mányos körmenetben Szent László hermája mellett
a Szent Jobbot is körbeviszik.

3. oldal Sajnos sokszor előfor-
dul, hogy a közlekedők nem ad -
ják meg az elsőbbséget a sziré-
názó men tő- vagy tűzoltóautók-
nak – mondják riportunkban a
mentősök és a tűzoltók.

7. oldal Folytatódik idén a
2006-ban megkezdett lakóutca-
program, valamint a jelentős,
nagyobb forgalmat bonyolító
utak is megújulnak 2012-ben –
jelentette be Borkai Zsolt.

Indul a mandula
Győri Nyár-mellékletünk a 15–18. oldalon

4. oldal Győrben a költőt bármelyik pilla-
natban megérintheti a költészet – mondja
Miért szeretem Győrt? rovatunk főszereplője,
Villányi László, a Műhely főszerkesztője.
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IMPRESSZUM

kilogramm teherbírású tésztahidat építettek a Hild
József Építőipari Szakközépiskola diákjai a tészta-
híd-építő világbajnokságon. A középiskolásoknak
ezzel az ötödik helyezést sikerült megszerezniük a
versenyen.

166 250 millió forint uniós támogatást kapott az a projekt,
amelynek eredményeként hamarosan megnyílik
az ETO Park Hotel. A szállodában egy több mint
1000 m2-es, minősített konferenciaterületet alakí-
tottak ki az első három szinten.

NAPRÓL NAPRA

Június 8.

Június 9.

Június 10.

Június 11.

Június 12.

Június 13.

Június 14.

Laktanya. Sikerrel zárult a „Nyitott
kapuk hete” az Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred laktanyájában. A körle-
teket, haditechnikai parkot bemu-
tató rendezvényen a bátrak kipróbál-
hatták az air-soft lövészetet, és dob-
hattak célba kézigránáttal is.

Királynő. A győri Cserháti Tamara
fejére került a korona a Miss World
Hungary szépségversenyen. Az
Apáczai-karon tanuló lány képviseli
majd hazánkat az idei Világszépe-vá-
lasztáson.

Könyvünnep. Véget ért a 83. Győri
Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermek-
könyvnapok. Az olvasás szerelme-
seit 25 kiadó és kereskedő várta a
Széchenyi téren. 

Bérletvásárlás. Színészek fogad-
ták a pénztáraknál azokat, akik a
győri színház következő évadára vál-
tottak bérletet. A 2012–2013-as
évadban a nagyszínházban nyolc, a
Kisfaludy-teremben két előadás vár -
ja a közönséget.

Kirándulás. A Balatonhoz kirándult
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézmény több diákja. A fiatalok
nagy része még sosem járt a magyar
tengernél. A bárczisok utazásához a
GYŐR-SZOL Zrt. térítésmentesen
autóbuszt biztosított. A kirándulást
közvetve a Tempolux Busz Kft. is tá-
mogatta.

Klímavédelem. Japánból szárma -
zó smaragdfát ültettek a Barátság
parkban a Nagyvárosok klímavédel-
méért elnevezésű program kereté-
ben. A növény hatalmas, az ismert fa-
fajtákhoz képest többszörös szén-dio -
xid-mennyiség megkötésére képes.

Álrablás. Egy nő tett feljelentést a
rendőrségen, hogy három fiatal az
egyik aluljáróban kirabolta. Végül be-
ismerte, összeveszett élettársával,
és a történettel akarta kivívni a férfi
együttérzését. A nő ellen hatóság fél-
revezetése miatt indult eljárás.

Jön az árvíz
A Duna felső szaka-
szán és a mellékfolyó-
kon az elmúlt napok
esős időjárása után ár-
hullám indult el. Emi-
att az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság I.
fokú árvízvédelmi ké-
szültséget rendelt el a
térségben. A Duna
Nagybajcsnál a II. ár-
vízvédelmi fokozat
szintjét is megközelít-
heti, továbbá Győrben
elöntheti a homokos
partot és a rakpartot.

Korszerűsítik
a vasút-
vonalat
Akár 120 kilométer/
órás sebességgel is
közlekedhetnek a jö-
vőben a gyors- és sze-
mélyvonatok Győr és
Celldömölk között, mi-
után korszerűsítették
a vágányokat. Jelenleg
átlagosan másfél órás
a vonatút a két város
között, ami a korszerű-
sítéssel jelentősen
csökkenthető.

Játékunk
nyertese
A GyőrPlusz múlt heti
játékát Csapó László
nyerte. Szerencsés já-
tékosunk a VIII. Ma-
gyar Táncfesztivál
nyitó gálaestjére szóló
jegyet vehet át.

Adyváros és Jancsifalu
egy részén száz új utcai
hulladékgyűjtő edényt
helyeztek el. Az utolsó
szemetest a Szigethy At-
tila út 105–107. szám
előtt szerelték fel a kivite-
lező GYŐR-SZOL Zrt.
szakemberei. Radnóti
Ákos önkormányzati
kép viselő a helyszínen el-
mondta, programjában
nagy hangsúllyal szere-
pel a köztisztaság fenn-
tartása. Ennek érdeké-
ben már az elmúlt évek-
ben is több edényt he-
lyeztek ki, és most to-
vábbi százzal bővült a
számuk a választókör-
zetben.
Kifejtette, gyalogosan
percenként biztosan ta-
lálunk egy kukát, ahova

Másodszor hirdette meg az Ikarosz Díj pályázatot a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, de idén a már működő, innovatív vállalkozá-
sok számára. Mihalicz Antal, a GYMSKIK elnöke el-
mondta, a kamara az év innovatív ötletét keresi,
amely a leginkább megállja helyét az üzleti világban,
garantálja a vállalkozás sikerét, és példaértékű a kis-
vállalkozások számára. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje november 3., a kiválasztott céget egymillió
forinttal díjazzák.

elhelyezhetjük szeme-
tünket, így megelőzhető,
hogy a hulladékok az ut-
cára kerüljenek. A képvi-
selő ebben a lakók segít-
ségét is kéri, mert kör-
nyezetünk tisztán tartá-
sáért csak együtt tehe-
tünk hatékonyan. A zug-
szemét tekintetében a
leadott mennyiség alap-
ján a városrész 2011-
ben a legtisztábbnak
számított, és azt szeret-
nénk, ha ez 2012-ben is
így maradna. – fogalma-
zott Radnóti Ákos. A kép-
viselő hozzátette, amióta
kikerültek az új kukák,
látható, hogy használják
is őket, vagyis az már
most elmondható, hogy
a kezdeményezés nem
volt hiábavaló.

Száz új hulladék -
gyűjtő az utcákon

Egymillió 
az innovációért
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

A folyamatos, és az utóbbi
száz évben meglehetősen fel-
gyorsult technikai fejlődés ve-
lejárója a „luxus” fogalmának
gyors változása. Ami az egyik
nap még egyedi, hiperszuper
és megfizethetetlen, az a kö-
vetkező nap már szerves ré-
szét képezi a tömegtermelés-
nek, harmadnap pedig már el
sem tudjuk képzelni, hogy ed-
digi nyomorult életünkben
hogyan jutottunk el egyálta-
lán idáig e nélkül a fontos esz-
köz nélkül. Merthogy a luxus
persze lehet egy frankó szállo-
dai szoba valamelyik tenger
partján, vagy egy óceántúra –
természetesen nem kenuval –,
hogy csak a szezonális példák
közül szemezgessek, de lehet-
nek azok a bizonyos, évről
évre kisebb méretű kütyük is,
amik helyet kapnak autónk-
ban, lakásunkban, vagy éppen
csak a kezünkben. 
A luxust csak akkor tudjuk
megélni, ha használni is tud-
juk. Ehhez pedig – ami az éle -
tünkbe magukat belopó mű-
szaki cikkeket illeti – már
nem elég egy sima érettségi,
vagy az, hogy valaki fél kézzel
képes kezelni a televízióján a
teletextet. Képesnek kell
lenni hozzá rendszerben,
könyvtárakban, mappákban
és alkalmazásokban gondol-
kodni, ezenkívül pedig szük-
séges az az érzék és finomság
– zongoristák előnyben –,
amellyel például egy érintő -
kép ernyős mobiltelefont kell
kezelni. Mert ha valaki pél-
dául csak úgy felvesz vagy le -
rak egy ilyen telefont, köny-
nyen előfordulhat, hogy köz-
ben tudtán kívül feltölti vala-
melyik internetes közösségi
hálózatra az előző este készült
kis házi videóját úgy, hogy köz -
ben még a csengőhangot is át-
állítja, és nem mellesleg beál-
lít éjjel kettőre egy találkozót. 
Egy kollégám jegyezte meg,
amikor a személyi számát kér-
ték valahol, hogy ma már ész-
szerűbb lenne a mobilszámot
elkérni a pontos azonosítás-
hoz, a személyi számát ugya n -
is úgysem tudja senki, telefo-
non viszont bárki bármikor le-
csekkolható. Ez teljesen igaz,
hiszen ma már az a luxus, ha
megengedhetem magamnak,
hogy ne legyek elérhető. 
Wurmbrandt András

Kütyük

szerző: szigethy teodóra, w. a.
fotó: o. jakócs péter

Sajnos sokszor előfordul, hogy
a közlekedők nem adják meg az
elsőbbséget a szirénázó men -
tő- vagy tűzoltóautóknak. Sőt,
az is gyakori, hogy kihasznál-
ják a kék villogós járművek
gyorsaságát, és a követési tá-
volság be nem tartásával siet-
nek mögöttük.

Személyautó áll a körforgalom szájá-
ban, mögötte a kék villogót és a sziré-
nát használó mentőautó, sofőrje türel-
metlen, várja, hogy utat engedjenek
neki. Az autós viszont nem mozdul, ő
azt tanulta, hogy ilyenkor meg kell
állni – egy példa arra, amikor nem a
fékre, hanem a gázra kell lépni, ha mö-
göttünk megkülönböztető jelzést
használó járművet látunk. Az esetek
többségében azonban a lassítás és a
félrehúzódás a jó megoldás. Ennek
betartását a közelmúltban a Győri
Rendőrkapitányság motoros járőrei is
ellenőrizték, akik a szirénázó mentő -
autó mögött haladva mérték fel a jár-
művezetők reakcióit. A rendőrség tá-
jékoztatása szerint „megkülönböztető
jelzéseket (villogó kék fényjelzést és
szirénát, vagy váltakozó hangmagas-
ságú más hangjelzést) használó gép-
jármű, illetőleg minden ilyen gépjár-
művekkel kísért (közrefogott) zárt cso-
portban haladó, megkülönböztető
fényjelzést használó gépjármű részére
minden járművel, minden helyzetben
elsőbbséget kell adni, és akadálytalan
továbbhaladását — félrehúzódással
és a szükséghez képest megállással
— lehetővé kell tenni.” Fontos, hogy a
volánnál ülők a fent említett példával
ellentétben a józan eszükre hallgatva

döntsenek arról, mi a teendő, ha meg-
hallják a fülsértő hangot, és meglátják
a villogót a tükörben. A másodpercek
hosszú perceknek tűnnek ilyenkor, hi-
szen a mentő talán épp egy baleset-
hez vagy egy súlyos beteghez siet, így
nem mindegy, mikor ér a helyszínre. A
megyében nyolc mentőállomás 29
mentőautójával naponta mintegy 140
feladatot lát el. Ebből a győriekre átla-
gosan 80 eset jut. Érdekesség, január
elseje óta összesen 18.668 esetben ri-
asztották a megyei mentőket.

„Ha valaki a mentőket hívja, ott baj
van. Minden lassító tényező meg-
hosszabbítja a kiérkezési időnket,
hátráltatja, hogy mielőbb be tudjunk
avatkozni egy életveszé-
lyes szituációba” –
mondta lapunknak Foga-
rasi Zoltán, az Országos
Mentőszolgálat Győr-
Moson-Sopron Megyei
Mentőszervezetének ve-
zető mentőtisztje. 

A szakember szerint
bár utóbbi időben javult a
közlekedési morál, azért még van
hová fejlődni. Hozzátette, természe-
tesen gyak ran találkoznak figyelmes
autósokkal, akik korán lehúzódnak,
elakadásjelző bekapcsolásával mu-
tatják, hogy elengedik a mentőt, de
még mindig sokan vannak, akik nem
tudják, mit kell tenniük, ha meghall-
ják a közeledő, bajt jelző hangot.

„Sajnos sokszor előfordul, hogy a
közlekedők nem adják meg az el-
sőbbséget a szirénázó mentőknek,
nem húzódnak félre az esethez vo-
nuló kocsi elől. Az is gyakori, hogy ki-
használják a mentőautók gyorsasá-
gát, és a követési távolság be nem
tartásával sietnek mögöttünk, hogy
hamarabb elérjék céljukat” – szá-

molt be tapasztalatairól a mentő-
tiszt. Az így viselkedő autósok, mo-
torosok azon túl, hogy a beteghez,
balesethez vonuló mentőket akadá-
lyozzák, életveszélyes helyzeteket is
teremtenek. 

Hasonló tapasztalatai vannak a
Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság mun-
katársainak is. Dobos Viktória szó-
vivő kifejtette, ha az autósok zöldet
kapnak, gondolkodás nélkül elindul-
nak, nem néznek a visszapillantó tü-
körbe, kevésbé figyelnek a megkü-
lönböztető jelzést használó autókra.
„Minket általában olyan esetekhez ri-
asztanak, ahová nem elég egy autó-

val vonulni. Sajnos sokszor fordul elő,
hogy az első járművünket elengedik,
a másodikat – mivel nem számítanak
rá – már nem, s ezzel nagyon nehéz
helyzetbe hozzák a sofőrjeinket” –
mondta Dobos Viktória. A szóvivő
szerint sokan vannak, akik irányjelző
használatával mutatják, merre állnak
félre a szirénázó tűzoltó elől, ez a ma-
gatartás példaként szolgálhatna a
többi közlekedő előtt is.

Az ilyen szituációkban helytelenül
viselkedő szabálysértőkkel szemben
a rendőr 15 ezer forintos helyszíni bír-
ságot szabhat ki, ha feljelentésről
dönt, a pénzbírság 30 ezer forint
lehet, valamint a vétkes 6 előéleti
pontot is kap. 

Sokszor előfordul,
hogy az autósok

nem húzódnak félre

Szirénával Győrben: így sem
mindig könnyű a helyszínre érni
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Villányi Lászlót szeretik a díjak, csak a javát számolva min-
den ujjára jut belőlük egy. Az elmúlt könyvhéten irodalmi
életünk talán legrangosabb szakmai elismerése is meg-
érkezett, a Szépíró Díj a legújabb, Ámulat című verseskö-
tetet dicséri. A költő akkor örül leginkább, amikor szakmai
kuratóriumok gondolnak rá, pár éve tekintélyes pályatár-
sak ítélték neki a Zelk-díjat, most irodalomtörténész, esz-
téta és költő alkotta a Szépírók Társaságának kuratóriu-
mát. Ez roppant jóleső visszajelzés, erőt ad a továbbiak-
hoz, mondja, hozzáfűzve, hogy a díjak valójában nem a
szerzőt, hanem a verseket találják meg. A könyv meglepő
dolgokra képes, az ember kezébe ügyeskedi, megszeret-
teti magát. Az olvasó az éjjeliszekrényén tartja, zsebben
hurcolja, utaztatja, együtt él vele. Van, hogy svéd műfor-
dító lel rá egy példányra az Írók Könyvesboltjában, így je-
lent meg Svédországban is az „időközben”. 

Villányi László 1953-ban született Győrben, elvégezte a
Jedlik-technikumot, majd a szombathelyi tanárképző főis-
kolát. Népművelőként és tanárként dolgozott, 1990 óta a
Műhely című folyóirat főszerkesztője. A korai zsengéktől el-
tekintve tíz könyve jelent meg, a Szépíró Díj kurátorai szerint
évtizedek óta következetesen járja egyéni költői útját. A lau -
dáció, a méltatás egyik mondata a versek forrásait is
számba veszi, ezek a poéta élményei, emlékei, álmai, sze-
rettei, barátai, az utazások – és a kezdetektől, mindig vissza-
térően: a szülőváros. Villányi László úgy fogalmaz, hogy
Győr az ő ihletforrása, folyamatosan benne létező város.
Olyannyira otthon van benne, hogy összenőtt vele. 

Erős, szerelmes viszony, Győrben a költőt bármelyik pil-
lanatban, bármilyen módon megérintheti a költészet. A
minap Nádorvárosban sétált és felfedezte, amit eddig még
soha: júniusban zsong a Buda utca. Virágoznak a hársfák,
tele vannak méhekkel, különleges zenemű teremtődik.
Ebből előbb-utóbb költemény lesz, mint ahogy az Ámulat
című kötetben is számos a győri helyszínekhez kötődő vers.
A költő szerint a város egy-egy pontjához megélt történé-

sek kapcsolódnak, s azok belsővé válva versekké formálód-
nak. Innentől kezdve ez már nem magánügy, hanem mások
számára is élményt nyújtó költészet. Győriek mondják,
hogy Villányi helyettük ír verset, saját élményeikre, emléke-
ikre, álmaikra ismernek költeményeiben. 

Villányi László a Műhely főszerkesztőjeként is helybeli
polgár. A folyóirat Győrbe hozza az európai és magyar szel-
lemi értékeket, s Kárpát-medencei közkinccsé teszi, ami
városunkban, s a régióban terem. A mottó szerint a Műhely
azok folyóirata, akik építik és őrzik belső szabadságukat.
Vagy is azoké, akik még hajlandóak elmerengeni, elgondol-
kodni az emberi létezés fontos dolgain. Sokan vannak így.
A lapot komoly szakmai elismertség övezi, szellemileg ere-
jének teljében van, szerzői gárdája tekintélyes, a jelentkező
fiatalok garantálják a frissességet, olvasóinak köre minden
tematikus számmal bővül. Az anyagi helyzete katasztrofális,
de egyike azon tizenegy kiemelt folyóiratnak, amelyek a
Nemzeti Kulturális Alap támogatását élvezve eljutnak az or-
szág összes jelentős könyvtárába. 

A Műhely tehetségeket gondoz a középiskolákban, helyi
szerzőket vezet be a magyar irodalomba, s nagy találmá-
nyával, az évenként megjelenő tematikus számokkal Győr

önismeretét, önbecsülését tréningezi. Idén ősszel piac té-
májú számot vehetnek kézbe az olvasók, benne egy, a győri
pia cok történetéről szóló tanulmánnyal. A lapszerkesztő
mellett a költőnek is vannak ötletei: nemrég összegyűjtötte
a szülővárosához kötődő verseit. Van, amelyiket harminc
éve írta, van, amelyiket a múlt héten. Villányi László Győri
idők című kötete tavasszal jelenik meg.  

Villányi László: Győr és én,
ez erős, szerelmes viszony

Könyvek

Győrben a költőt 
bármelyik pillanatban

megérintheti a költészet 

Díjak

♦ Ámulat (2011) 
♦ mondja édes-

anyám (2009) 
♦ valaki majd – 

ismeretlen költőnők
versei (2008) 

♦ volna a szerelem
(2006) 

♦ időközben (2003) 
♦ Egy másik élet

(2000) 
♦ A szabadkai villa-

mos (1998) 
♦ Vivaldi naplójából

(1997) 
♦ Az alma íze (1994) 
♦ Alázat (1990) 

♦ Szépíró Díj (2012)
♦ Zelk Zoltán-díj

(2009)
♦ József Attila-díj

(2003)
♦ Kormos István-díj

(2000) 
♦ Greve-díj (1999) 
♦ Év könyve-díj a 

Vivaldi naplójából 
c. kötetért (1998) 

♦ Győr művészetéért
díj (1997) 

♦ Soros-ösztöndíj
(1990 és 1997) 

♦ Déry Tibor Jutalom
(1991) 

♦ Radnóti-díj (1979)
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FÓKUSZBAN HIRDETÉS

szerző: w. a. – mti
fotó: szigethy teodóra

Egy felmérés szerint Magyar-
országon a nemzeti jövede-
lem közel 25 százaléka a feke-
tegazdaságban teremtődik
meg – hangzott el a „Gazda-
ság és morál: tiszta társada-
lom, tiszta gazdaság” című
konferencián Győrben.

A Széchenyi-egyetem Kautz Gyula
Szakkollégiuma által szervezett ta-
nácskozáson részt vett Domokos
László, az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) elnöke is, aki előadásában
arról beszélt, hogy Magyarország a
korrupció szempontjából az euró-
pai országok sorában a középme-
zőnyben foglal helyet. Megjegyezte,
ez a helyezés megfelel az ország
gazdasági fejlettségének. A szak-
ember hozzátette, az anti-korrup-
ciós gondolkodás hazai központjá-
nak számító számvevőszék – amely
stratégiát is megfogalmazott a köz-
pénzfelhasználás átláthatóvá téte-
lére – egy uniós projekt keretein
belül feltérképezte a korrupciós
kockázatokat a hazai intézmények-
nél, szervezeteknél. Az Integritás
Jelentés 1095 költségvetési szerv
önkéntesen adott válaszain nyug-
szik, így megállapításai kifejezetten
széles mintán alapulnak. A kutatás
eredményeinek összegzése szerint
„jogállásukat és feladatkörüket te-
kintve a helyi önkormányzatok kor-
rupciós szempontból kimagaslóan
veszélyeztetettek Magyarországon"
– mutatott rá Domokos László. Az
ÁSZ elnöke hangsúlyozta, az ere-
dendő veszélyeztetettségi ténye-
zőkre számolt indexérték az önkor-
mányzatok esetében a legmaga-
sabb, ami az önkormányzatok alap-
feladataiból következik, az önkor-
mányzatok ugyanis engedélyeket

adnak ki, rendeleteket alkotnak, bír-
ságot szabnak ki, valamint ingatla-
nokat is értékesítenek. Kifejtette,
önmagukban is összetett funkciót
gyakorló szervezetekről van szó,
ahol tág lehetőség nyílik egyedi
mérlegelésen alapuló döntésekre.
Az pedig korrupciós kockázat, ha a
döntések nem nyilvános szempont-
rendszer alapján születnek meg –
tette hozzá. Elmondta azt is, a hazai
intézmények 15 százaléka jogosult
széles körben méltányossági jogot
gyakorolni, miközben a tapasztala-
tok szerint az esetek háromötödé-
ben az érintettek számára nem vilá-
gos, milyen szempontok alapján
születik majd döntés ügyükben. Az
elnök további potenciális kockázat-
ként említette a külső szerződések
feltételeit, a munkaerő-toborzás
szempontjait, illetve a struktúravál-
tások gyakoriságát. Mindezek alap-
ján – nagy összegű, jellemzően
uniós forrásból finanszírozott pro-
jektjei miatt – a veszélyzónába he-
lyezhető a felsőoktatás is. Domokos
László kifejtette, folyamatosan és
módszeresen kell védekezni a kor-
rupció veszélye ellen, fel kell mérni
és minimalizálni kell a kockázatokat. 

Domokos László győri előadá-
sára Láng Zsolt, az Országgyűlés
önkormányzati bizottságának el-
nöke úgy reagált, az elmondottak
aláássák több ezer, lelkiismerete-
sen helytálló köztisztviselő és vá-
lasztott képviselő tekintélyét. A bi-
zottsági elnök úgy vélte: az Európai
Unióban elfogadott szubszidiaritás
elve nem véletlenül deklarálja, hogy
helyi szinten sokkal átláthatóbb és
ellenőrzöttebb a működés a lakos-
ság számára. Hozzátette: a konzek-
vens, „kiskapuktól mentes" jogsza-
bályi környezetért pedig a jogalko-
tók felelnek, ezek megteremtése a
jelen parlamenti munka egyik leg-
fontosabb feladata.

A korrupcióról beszélt
az ÁSZ elnöke Győrben
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Szabó Jenő már 14 éve tagja a
közgyűlésnek, Ménfő és Gyirmót
lakosait képviseli a győri önkor-
mányzatban. Mint városüzemel-
tetési tanácsnok, szívén viseli a
város külső részeinek fejlődését,
Győr vérkeringésének főára-
mába való bekapcsolását is.

A családi házas, külső övezetek felzár-
kóztatása kezdetektől fogva a szív-
ügyem. Ennek érdekében szorgalmaz-
tam magam is a lakóutcaprogramot, a
csapadékvíz-elvezetés rendszereinek
fejlesztését, a közterületek rendezését.
A célok elérése érdekében folyamato-
san készítjük a fejlesztési terveket, hogy
a források rendelkezésre állása esetén
rögtön meg tudjuk valósítani elképzelé-
seinket.

Milyen változások történtek az
ön képviselősége alatt a két tele-
pülésrészen?

Amikor először választottak meg, el-
hanyagolt területeket vettem át. A köz-
területek rendezetlenek, sok helyen ga-
zosak voltak, lámpatest pedig csak min-
den második oszlopra volt felszerelve.
Első feladatomnak ezek rendbetételét
tartottam. Választókörzetemben ma
már szépen gondozott közterületeket
találunk. Számos utca burkolatát újítot-
tuk fel, sok helyen forgalomtechnikai
beavatkozásokkal éltünk a biztonságo-
sabb közlekedés megteremtése érde-
kében. Ménfőn és Gyirmóton is sikerült
megújítani a településközpontot, mely-
nek során olyan igényes környezetet
alakítottunk ki, amelyre büszkék lehet-
nek a helybéliek. Ezeken a részeken a
csapadékvíz-elvezető árkok lefedésével
esztétikusabbá vált az utcakép, és par-
kolóhelyeket is ki tudtunk alakítani. 

A külső városrészek
felzárkóztatásáért dolgozik

Tizenhat választókörzet egyéni mandátumot szerzett képviselője dolgozik a győri köz-
gyűlésben. Sorozatunk célja, hogy bemutassa a városért tevékenykedő helyi politi-
kusok munkáját, eredményeiket.

Milyen további fejlesztéseket
sikerült megvalósítani az elmúlt
időszakban?

Mindkét településrész sportpályáin
sikerült olyan körülményeket teremteni,
ami nem csak a felnőttcsapatok, de az
utánpótlás-nevelés hasznára is válik.
Megújítottuk a templomok környékét is,
ahol ugyancsak sikerült orvosolni a par-
kolási gondokat. A nevemhez kötődik a
83-as főút jelzőlámpás csomópontjai-
nak kiépítése, amely biztonságossá tette
a területen a közlekedést. A főút mentén
kiépítettük a kerékpárutat is, amely biz-
tosítja a körzet kerékpáros kapcsolatát
Győrrel. Ménfőn a Szent Antal-szobor
környéke, míg Gyirmóton a Szent László
úti park és a Zúgó park újult meg, vala-
mint mindkét városrészben igényes ját-
szóterek épültek. A ménfői településköz-
pontban új részönkormányzati épület és
orvosi rendelő is létesült. A
megnövekedett gyermeklét-
szám miatt komoly igény jelent-
kezett az óvodabővítésre, ezért
építtettük meg a Horgas úti két
új óvodaépületet.

Köztudott önről, hogy
sokat tesz a helyi közös-
ségi élet erősítéséért.

A közterületek és parkok
szebbé tétele mellett támoga-
tom a különböző intézménye-
ket és azok közösségi programjait. Fon-
tosnak tartom, hogy legyenek olyan ren-
dezvények területünkön, amiket a he-
lyiek magukénak éreznek, összegyűlnek,
együtt ünnepelnek. Az ilyen alkalmak le-
hetőséget teremtenek arra, hogy egy ki-
csit megálljunk és egymásra figyeljünk.
A falunapokon túl kiemelném a ménfői
szüreti mulatságot, Gyirmóton pedig a
halászléfőző versenyt, amelyeket hagyo-
mányteremtő szándékkal kezdeményez-
tem, és amelyek évről évre egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendenek.

Milyen jövőbeni fejlesztések
várhatóak választókörzetében?

Hamarosan elkészül a Győri út jelen-
leg veszélyes Horgas utca–Fekete Ist-
ván utca–Zsellér utca csomópontjának
átépítése, ahol kettős körforgalom léte-
sül közvilágítással együtt. A közlekedés
ezáltal nem csak dinamikusabbá és biz-
tonságosabbá válik, de a mintegy har-
minc új parkolóhely révén a Bezerédj-
kastély körüli parkolási gondok is eny-
hülnek. Az új gyalogátkelőhelyek révén
a jövőben megteremthető a kastély köz-
vetlen megközelítése is. Az ehhez szük-
séges járdaépítés forrását fel fogom ku-
tatni. A közeljövőben mintegy húszmil-
lió forintból megkezdődik a kastély tető-
szerkezetének felújítása és a legszüksé-
gesebb állagmegóvási munkák. Foly-
tatni kívánom a lakóutcák felújítását, va-
lamint a csapadékvíz-elvezetés kiépíté-

sét és a közterületek állagának további
javítását, folyamatos rendben és tisztán
tartását.

A szisztematikus és előre tekintő
munkában hiszek. Mára teljes mérték-
ben megismertem választókörzetemet
és annak problémáit. Jó kapcsolatot
ápolok a lakossággal, az itt működő in-
tézményekkel és szervezetekkel, mert
úgy gondolom, hogy a dinamikus, jó
irányba tartó fejlődés érdekében közö-
sen kell dolgoznunk szűkebb környeze-
tünkért, otthonunkért.

Percze Sándor evangé-
likus lelkész: Hat éve ér-
keztem Ménfőcsanakra,
éppen akkor, amikor a
képviselő úr kezdemé-
nyezésére megújultak a
templomok előtti közte-
rületek, a parkolók léte-
sítésével pedig kulturált
környezetbe érkezhet-
nek a hívek. Úgy látom,
hogy Szabó Jenő sokat
tesz a közösségi épüle-
tek rendben tartásáért,
és az egész településrész
arculatának kedvező
irányba formálásáért.
Örömteli, hogy a terüle-
ten működő közösségek
– legyen szó akár sport-
körről, akár hitéleti cso-
portokról – bizalommal
fordulhatnak hozzá, mert
meghallgatja a problémá-
kat, észrevételeket, és le-
hetőségeinek megfele-
lően segít azokon. Mun-
kájához további sok si-
kert kívánok!

Dr. Szemeti Norbert 
háziorvos: Tizenegy éve
dolgozom a terület házi-
orvosaként, így magam
is látom, és a betegeim is
elmondják, hogy Szabó
Jenő az a képviselő, akit
valóban bármikor el
lehet érni. Vele nem csak
hivatalos módon lehet
egyeztetni, de észrevéte-
leinket akár az utcán le-
szólítva is elmondhatjuk
neki. Számára fontos a
személyes kapcsolattar-
tás, és egy jó beszélgetés
keretében meg lehet vi-
tatni vele ügyes-bajos
dolgainkat. Az elmúlt év-
tizedben jelentős átala-
kuláson ment keresztül
úthálózatunk, megújul-
tak köztereink, megszé-
pültek parkjaink, vagyis
munkájának kézzelfog-
ható eredményei van-
nak. Örülök, hogy a legki-
sebbektől az idősekig
mindannyian számítha-
tunk rá, és ötleteinkkel,
kéréseinkkel a jövőben
is bizalommal fordulunk
hozzá.

A helyiek
szemével

Folyamatosan 
készítjük a fejlesztési

terveket a célok
elérése érdekében
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szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Folytatódik idén a 2006-ban
megkezdett lakóutcaprogram,
valamint a jelentős, nagyobb
forgalmat bonyolító utak is
megújulnak 2012-ben – jelen-
tette be Borkai Zsolt polgár-
mester, amikor összefoglalta a
2012-re tervezett útfelújítási
munkákat. 

Még 2006-ban határozott úgy a
város vezetése, hogy lépésről lépésre
korszerűsíti Győr úthálózatát. Ennek
eredményeként a 373 km hosszú há-
lózat mintegy nyolcada megújult már.
A felújítások között 18 csomópont ki-
alakítása, átépítése is szerepelt. A
munkálatok értéke elérte a hatmilli-
árd forintot – mondta Borkai Zsolt. A
polgármester hozzátette, a munka
idén sem áll le, mintegy 320 millió fo-
rintból folytatódik a valamennyi vá-
rosrészt érintő lakóutcaprogram,
214 millió forintból egy szakmai fel-
újítási program indul el, valamint zaj-
lik a Jedlik Ányos utca és az Apáca
utca felújítása is, ami pedig közel 200
millió forintba kerül.

Prédl Antal, az útkezelő szervezet
vezetője hangsúlyozta, idén a régi

Folytatódnak az útfelújítások a városban
problémákat igyekeznek megoldani.
A szakember kifejtette, a lakóutca-
programban az önkormányzati képvi-
selőkre 20-20 millió forintos keret ju-
tott. A szervezet velük egyeztetve
szakmai és sürgősségi szempontok
alapján állította fel a beavatkozást
igénylő utak listáját. A program tartal-
maz teljes körű útfelújításokat, járda-
szakasz-felújításokat, átépítéseket,
továbbá kisebb forgalomtechnikai
beavatkozásokat összesen 3 km
hosszan.

Az idén induló szakmai program
keretében a nagyobb hangsúly a főhá-
lózat útjaira esett, közülük is azok ke-

rültek fel a listára, ahol a felület nyom-
vályússá vált, nem megfelelően vezeti

le a csapadékot, valamint kicsi a teher-
bírása. A Szigethy Attila út és a 821-
es út kereszteződésénél már végeztek
az útkezelő szervezet munkatársai, de
hamarosan kezdik többek között a Tar-

csay Vilmos utca, az Ipar út
és a Jereváni út egy-egy
szakaszának felújítását is.
Ezek mellett azok a lakóut-
cák is bekerültek a prog-
ramba, ahol a téli fagykár
olyan mértékű volt, hogy
kátyúzással nem, csak tel-
jes útfelújítással orvosol-
ható a burkolat állapota.

A szakember úgy számolt, Győrben
összesen 240 helyszínen dolgoznak

idén a szervezet munkatársai. Prédl
Antal szerint a szélsőséges időjárás
gyakorisága miatt kiemelten kell fog-
lalkozni a csapadékvíz-elvezető rend-
szerek fenntartásával. Az egy-egy

óra alatt lehulló – máskor egész havi
– csapadékmennyiség elvezetésére
nem lehet teljesen felkészülni, azon-
ban mindent meg kell tenni, hogy a
meglévő rendszer a leghatékonyab-
ban működjön. 

Az útkezelő szervezet vezetője ki-
tért a közvilágítási hálózat üzemelte-
tésére kötött szerződésre is, melynek
értelmében a 16.700 darab lámpa-
testből álló hálózat egy részét az idén
korszerűbbre cserélik.
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GYŐR-SZOL, KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Június 16-án Republic-koncert-
tel kezdődik a nyár Győrben. A
szabadtéri koncert miatt útle-
zárásra kell számítani, ami
érinti a buszközlekedést is. A
nézők hazajutását éjszakai já-
ratok segítik.

A rendőrség ideiglenes forgalomkor-
látozást rendel el június 16-án 0 óra
és 20 óra között, valamint június 17-
én 0 óra és 04.30 között a Szent Ist-
ván út Munkácsy út és Baross híd kö-
zötti szakaszán, az Aradi vértanúk
útján a Révai út és Szent István út, a
Jókai úton a Révai út és Szent István
út, valamint Árpád út és Szent István
út közötti szakaszán.

Június 16-án 20 óra és június 17-
én 0 óra közötti időben a Szent István
úton a Munkácsy út és a Teleki út, a
Jókai úton az Árpád út és a Szent Ist-
ván út, az Aradi vértanúk útján a
Révai út és Szent István út, a Baross
hídon a Wesselényi út és a Szent Ist-
ván út, valamint a Hunyadi úton a
Bartók Béla út és Baross híd közötti
szakaszán is a rendezvényen résztve-
vők testi épségének megóvása érde-

Forgalomkorlátozás 
és éjszakai buszok

kében ideiglenes forgalomkorláto-
zást rendelnek el.

A június 16-án 0 óra–20 óra kö-
zötti forgalomkorlátozás ideje alatt a
lezárt útszakaszra a menetrend sze-
rint közlekedő helyi járatú autóbuszo-
kon kívül mindennemű járművel be-
hajtani tilos! A június 16-án 20 óra–
június 17-én 04.30 óra közötti forga-
lomkorlátozás ideje alatt a lezárt út-
szakaszra mindennemű járművel be-
hajtani tilos!

A rendezvény rossz időjárás ese-
tén június 17-én lesz megtartva,
ebben az esetben az ideiglenes for-
galomkorlátozást június 16-án 20
órától június 18-án 04.30 óráig a fent
foglalt feltételek mellett tartják fent.

A forgalomkorlátozások ideje alatt
változik bizonyos helyközi és helyi já-
ratú autóbuszok közlekedési útvo-
nala is. A részletekről a gyor.hu inter-
netes oldalon tájékozódhatnak.

A rendezvényen résztvevők hazajutását különjáratok segítik,
amelyek 23.15 órakor indulnak:
Zechmeister utca, Klastrom szálló megállóhelyről:
901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba, majd Sziget és Pinnyéd útvonalon,
Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről: 
907 jelzéssel a Mester utcán, majd a 7-es vonalán Szabadhegyre, 
onnan a Templom utca után a 6-os autóbusz útvonalán Kismegyerre,
917 jelzéssel a 17-es vonalán Adyvároson keresztül a Zöld utcába,
Teleki u., színház megállóhelyről
906 jelzéssel a 6-os vonalán Sárásra, majd a 11-es autóbusz útvonalán
Bácsára, 
922 jelzéssel a 22-es vonalán Marcalvároson keresztül Ménfőcsanakra
gyirmóti betéréssel, 
931 jelzéssel Gyárváros és Likócs érintésével Győrszentiván, Kálmán Imre
útra (homoksori betéréssel).

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

A győri önkormányzat tulajdonában
lévő közszolgáltató cégek egyesü-
lése óta eltelt időszakban jelentős
változások történtek a GYŐR-SZOL
Zrt. ügy félszolgálati tevékenységé-
ben: egységessé vált a személyes
tájékoztatási rendszer, ügyfélbarát
telefonos szolgáltatás jött létre, bő-
vültek az elektronikus elérési lehető-
ségek. A szolgáltatás színvonalának
emelése mellett ugyanakkor a tár-
saság folyamatosan keresi a gazdál-
kodás racionalizálásának lehetősé-
geit. Ennek keretében vizsgálták a
városban működő ügyfélszolgálati
irodák forgalmát. 

Mit mutatnak az elmúlt idő-
szak megfigyelései? – kérdez-
tük Somogyi Zsoltot, a GYŐR-
SZOL Zrt. ügyfélszolgálati osz-
tályvezetőjét.

A tapasztalatok azt mutatják,
hogy jó kihasználtsággal működik a
Jókai, valamint az Orgona utcai
iroda, előbbiben naponta 250-300-
an, utóbbiban 100-
150-en fordulnak meg
– összegezte az ered-
ményeket az osztályve-
zető. – Folyamatosan
bővül az ETO Park első
emeleti részlegét felke-
resők köre is, a nyitás-
hoz képest megduplá-
zódott az ügyfelek
száma. Ezzel szemben egyre kisebb
a forgalom a korábban a Győrhő
központi ügyfélszolgálataként funk-
cionáló Kodály Zoltán utcai irodá-
ban, itt átlagosan napi 30 ügyfélről
beszélhetünk, akik közül 25-en
csekkbefizetést intéznek. Ezt
egyébként a pár méterre lévő pos-
tán is megtehetik. Rajtuk kívül egy-
két lakó jön a melegvíz-mérőkkel
kapcsolatban eljárni. 

Ennek tükrében számíthat-
nak-e az ügyfelek valamilyen
változásra?

Igen, a takarékosabb gazdálko-
dás érdekében a szolgáltató úgy
döntött, hogy a Kodály Zoltán utcá-
ban működő irodát június 18-tól be-
zárja, és az ingatlant újrahaszno-
sítja, amitől bevételnövekedést
remél. Annak érdekében, hogy a
környékbeliek a befizetéseiket to-
vábbra is a közelben intézhessék, a
GYŐR-SZOL Zrt. úgy döntött, hogy
a Barátság Sportparkban pénztárat
alakít ki. Így az ügyfelek itt hétköz-
nap 8 és 16 óra között csekken be-
fizethetik szemétdíjukat, távhődíju-
kat, a bérleti díjakat vagy éppen a
közös költséget. A tényleges ügyfél-
szolgálati tevékenységet a Jókai úti,
az Orgona utcai, illetve az ETO Park
első emeletén lévő irodák látják el.
A Győrben működő közszolgáltató
társaságok közül továbbra is a
GYŐR-SZOL Zrt. áll a legtöbb irodá-
val az ügyfelek rendelkezésére, a
Barátság Sportparkban kialakított
befizetőhellyel pedig a megszűnő
Kodály Zoltán utcai részleg legkere-
settebb szolgáltatása megmarad az
ügyfelek számára. Szerencsére az

elmúlt hónapok erőfeszítéseinek
eredményeképpen a telefonos ügy-
intézés is egyre hatékonyabban mű-
ködik, az 50-50-50-es telefon-
számra érkező napi 150 hívás két-
harmadát a fogadó kollégák azon-
nal el tudják intézni, és csak a mara-
dék 25 százalékot kell az illetékes
szakmai osztályra kapcsolni. Elsőd-
leges célunk az ügyfél-elégedett-
ség növelése, az ügyfélbarát ügyin-
tézés erősítése a hatékony műkö-
dés és a gazdaságosság szem előtt
tartása mellett.

Ügyfélszolgálati
változások

A GYŐR-SZOL Zrt. 
működteti a legtöbb

ügyfélszolgálatot
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SZENT LÁSZLÓ-NAPOK HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Izgalmas középkori forga-
taggá változik a város több
pontja június 23–24-én: a
Szent László-napokon lesz
kosztümös felvonulás, via-
dalok, íjászverseny, és
olyan további programok,
melyek kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt nagy él-
ményt jelenthetnek, 27-én
pedig a körmenetben Szent
László hermája mellett a
Szent Jobbot is körbeviszik.

A lovagkirály győri ünnepe a kö-
zépkort megidéző időutazás,
ahol a látogatók korhű környe-
zetben bolyongva találkozhat-
nak a hajdani királyi város hét-
köznapi pillanataival és ünnepi
eseményeivel.

A program fő helyszínének
idén is az Aranypartot választot-
ták a szervezők, mivel tavaly sike-
resnek bizonyult a város szívé-
hez közeli, vízzel és erdővel hatá-
rolt környezet – mutatott rá Ser-
főzőné Tóth Andrea, a kulturális
főosztály vezetője, és hozzátette,
évről évre több látogatót vonza-
nak Győr kosztümös programjai,
a Szent László-napok mellett a
kismegyeri hadijáték és a Ba-
rokk esküvő.

A programok két részre oszt-
hatóak, kulturális-szórakoztató,
illetve szakrális eseményekre –
mondta el dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester. Az egy-
házi programokkal kap-
csolatban kifejtette: a ha-
gyományokhoz hűen idén
is Szent László király neve
napján, június 27-én dísz-
közgyűléssel tiszteleg a
város a lovagkirály előtt,
ahol átadják a Szent László-
díjakat, valamint a püs-
pökség szentmisével
és körmenttel ünnepli
a magyar történelem
nagy alakját, melyen
két nemzeti ereklyén-
ket, a Győrben talál-
ható Szent László-her-
mát és a Szent Job-
bot is körbeviszik.

A szórakoztató-
kulturális programokról
Tóth Szilárd beszélt, aki nem
csak szervezője, de résztvevője
is a középkori játékoknak. El-
mondta, szeretnének a tavalyi-
nál is többet nyújtani, pezsgő,
élő középkori forgatagot terem-
tenek az Aranypartra. A pénteki
és szombati kosztümös felvonu-

Szent László-napok
lásokon – amely a belvárosi utcá-
kon lesz – egy körülbelül 300 fős
sereg vesz részt, amely lovasok-
ból és gyalogosokból áll. Rajtuk
kívül a király udvarnépe, zászlófor-
gatók és hagyományőrző lovag-
rendek csábítják az Aranypartra

a „népet”, ahol lovagi és nomád
táborokban nyerhetnek betekin-
tést a középkori életbe. A progra-
mok kicsiknek és nagyoknak
egyaránt szólnak: az érdeklődők
ütközeteket, párviadalokat, kop -
jatöréseket nézhetnek meg, me-
lyek látványosságát garantálja,
hogy a részt vevő hagyomány -
őrző csapatok valódi fegyverek-
kel mérkőznek meg egymással.
Az érdeklődők mindkét
napon kipróbálhatják
a kalodákat, az él-
ményhez puha para-
dicsomokat is
adnak a szervezők.

A gyerekek
i n g y e n

l o v a -
g o l -

hatnak
p ó n i -

kon, a
k i s l o v a -

gok pedig fel is vonulnak pónihá-
ton. Kisállatok és szelíd teve is
várja a gyerekeket az állatsimo-
gatóban, illetve a szervezők kéz-
műves forgataggal, mesterség-
bemutatókkal, ügyességi játé-
kokkal és kaszkadőrbemutatók-

kal készülnek, hogy egy élő, me-
sékkel átszőtt, szórakoztató tör-
ténelemórán ismerje meg min-
den érdeklődő Szent László
korát. A hagyományőrzők bemu-
tatókon idézik fel őseink életét,
szokásait, lovas harcmodorát.

A felsorolt programokon túl
23-án, szombaton mintegy 100
íjász is érkezik városunkba
szerte az országból, hogy a Püs-
pökerdőben összemérjék tudá -
sukat. Este tűzzsonglőrök, tűz-
nyelők és gólyalábasok kápráz-
tatják el a közönséget, és a
Szent Lászlót megformáló lovag
is megküzd a kunokkal.

Vasárnap délelőtt a Zabszal -
ma együttes ad koncertet a gye-
rekeknek, majd egy zenés interak-
tív bábelőadás veszi kezdetét
Ének Szent György vitézről cím-
mel. A darabot követően a gyere-
kek a hétfejű sárkánnyal is játsz-
hatnak fakarddal és pajzzsal fel-
fegyverkezve. Ezt követően külön-
böző hagyományőrző egye -
sületek mutatkoznak be, például
a „Kard Rendje” Lovagi Kör és Ví-
vóiskola, akik oktatást is tartanak
gyerekeknek. Elhozza a középkori
harcművészetet a Történelmi
Bajvívó Egyesület, a Szent
László Haditorna Egyesület, és
bemutatkozik a Szkíta Sólyom
Baranta Hagyományos Harc-
művészeti Sport és Kulturális

Egyesület is, illetve fellép a Holló-
ének Hungarica együttes, akik kö-
zépkori-reneszánsz világi ze nét

játszanak korabeli hangszerek
másolatain, korhű öltözékben.

A részletes programról a
Látogatóközpontban talál-

ható programfüzetekben,
vagy a www.gyor.hu olda-
lon tájékozódhatnak.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Idén is népszerű programnak bizonyult
a Kismegyeri Lovas és Hadijáték,
amellyel a Napóleon seregei ellen ví-
vott csata áldozataira emlékeztek. A
nagy látványosságot jelentő hadijáték
során bemutatták az egykori harctech-
nikákat, a lovas játék alkalmával pedig
bravúros mutatványokat láthattak az
érdeklődők. A múlt megidézésében a

szerző: zoljánszky alexandra

A hungarikumokról fog szólni a jú-
nius 22–24-ig tartó nyolcadik Szent -
iváni Fesztivál (Adrenalin Szfeszt),
ahol magyar együttesek, illetve bor-
és pálinkaházak gondoskodnak a
hangulatról. 

„Lesz pop-rock, eszem-iszom és
hajnalig tartó buli” – ezt ígérte a
fesztivál alapítója, Imre László a
program sajtótájékoztatóján, és
hozzátette, a céljuk, hogy a csalá-
dok jól érezzék magukat, illetve
hogy a környék legnagyobb rendez-
vénye legyen az Szfeszt.

A műsorról elmondta, a pénteki
nap főként a nosztalgiáról szól
majd, fellép ugyanis a Neoton Famí-
lia, az Edda Művek és Dévényi Tibi
bácsi, de a Vastag testvérek is kon-
certeznek. Szombaton Schobert
Norbert és felesége mozgatja meg
a tömeget, illetve Sub Bass Mons-
ter lép a színpadra. Az este fellépői,
Geszti Péter, DJ Dominique és az
Apollo 23 a sajtótájékoztatón is
részt vettek. Geszti elmondta, egy -
éves zenekarával, a Gringo Sztárral
érkezik Győrszentivánra, és „koz-

Felidézték a győri csatát

Hungarikumok 
a Szentiváni Fesztiválon

mopuritán” zenével táncoltatják
meg a közönséget, koncertjük na-
gyon energikus lesz.

DJ Dominique az Szfeszt vissza-
térő vendége, amely szerinte az
egyik legjobb hangulatú fesztivál ha-
zánkban, ezért Budapestről is indíta-
nak buszokat a rendezvényre. A DJ
igazi házibuli érzést ígért a közön-
ségnek. 

Az egyik tehetségkutatóból meg-
ismert Apollo 23 nevű együttes tag-
jai elmondták, a műsorban elhang-
zott dalokat, illetve más feldolgozá-
sokat adnak elő Győrszentivánon.
Az este fellép még a Magna Cum
Laude is, akik szintén visszatérő ven-
dégek. Vasárnap többek között a
Lord és a Hooligans koncertezik, és
malacsütésre is sor kerül. A fesztivál
ideje alatt a gyerekeket különböző
foglalkozások, játékok várják, melye-
ket a győri Lurkó Alapítvány önkén-
tesei tartanak.

A fesztivál jegybevételéből a
szervezők támogatják az alapít-
ványt, az egyik pékség pedig –
amely az Szfeszt szponzora – a kör-
nyékbeli rászoruló gyermekeknek
ad pékárut 200 ezer forint értékben.

Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz, a
IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyomány -
őrző Huszárbandérium, a Pápai Hu -
szár egyesület és a 15. Második Szé-
kely Határőr Gyalogezred Hagyomá-
nyőrző Társaság működött közre. Az
1809. június 14-i kismegyeri csata volt
a napóleoni háborúk egyetlen, a Ma-
gyar Királyság területén lezajlott ütkö-
zete, egyben az utolsó olyan összecsa-
pás, amelyben a magyar nemesi felke-
lés hadai vettek részt.
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szerző: fodor lászló

A nyár egyik legizgalmasabb
estéjét ígéri Szekeres Adrien és
a Győri Filharmonikus Zenekar
koncertje július 11-én a Vízi-
színpadon. Az arany és platina-
lemezes énekesnővel beszél-
gettünk.

Miért tartotta fontosnak, hogy
népszerű slágerei komolyzenei
kísérettel is megszólaljanak?

A klasszikus zene önmagában
olyan komplex zenei élményt nyújt,
ami semmihez nem hasonlítható, és
nem is pótolható. Erre az élményre
vágynak azok az előadók, akik szim-
fonikus hangszerelésben is megszó-
laltatják dalaikat. Amikor nyolcvan
ember energiája, zenei tudása nyil-
vánul meg, az össze sem hasonlít-
ható azzal, amikor egy hattagú zene-
kar játszik.

A műsor összeállítását meny-
nyire befolyásolja, hogy nagyze-
nekarral szólalnak meg a dalok?

A Szekeres Adrien-dalokra jel-
lemző, hogy nagyon szépen simul-
nak ebbe a világba, hangulatba is. 

Rég volt ekkora érdeklődés a
Győri Nemzeti Színház bérletei, il-
letve előadásai iránt: eddig közel
4.500-an biztosították be ülőhe-
lyüket a nézőtéren a következő
évadra. Tavaly ugyaneddig az idő-
pontig 3.600 bérlet kelt el. For-
gács Péter igazgató a rekord-
számú eladást kommentálva el-
mondta, nagyon sokan kértek a
már meglévő bérletük mellé plusz
egy-két helyet, és sokan vannak
azok is, akik pár éves szünet után
most ismét aktív színházba járók
lesznek. Hozzátette, feltűnő, hogy
az iskolai csoportok létszáma is
nőtt, több helyen is 10-15 száza-
lékkal több diák számára igényel-
tek bérletet, mint az előző évben.
A direktor rámutatott, a nyári szü-
net előtt még június 29-ig árusít-
ják a bérleteket, majd augusztus
22-től lehet újra vásárolni, az
utolsó bérlet lezárásáig. Minden
bérletet akkor zárunk, mikor a
benne foglalt első előadás elérke-
zik, vagyis előtte 3 nappal – ma-
gyarázta Forgács Péter, aki bízik
benne, hogy a most mutatkozó
nagyszerű számokat a bérletezés
végéig tudják tartani. 

Rekordszámú
bérleteladás

A filharmonikusokkal
lép fel Szekeres Adrien 

A közönség általában ismeri a dalai-
mat, de azt az élményt, amit a szöveg
és a zene együttese jelent, lehet még
fokozni egy ilyen kísérettel, és na-
gyobb hatásúak nekem is.  

A műfajok keresztezésével
olyanokat is sikerül megszólí-
tani, akik egyébként nem járná-
nak koncertre?

A zene egy olyan műfaj, amivel az
érzékeny lelkű embereket meg lehet
fogni. Nem hiszek abban, hogy van
könnyű és nehéz műfaj. Egy zene,
egy énekes vagy jó, vagy rossz. A lé-
nyeg, hogy az a hatás, amit megpró-
bálnak kiváltani a zene által, az elérje
a célját. Emiatt érdemes a stílusokat
közel hozni egymáshoz. Elképzel-
hető, hogy az én közönségem egy
ilyen koncert hatására beül egy
klasszikus hangversenyre, vagy
azok, akik azt gondolják, hogy csak
a komolyzenét szeretik, találnak
olyan dalokat, amik az ízlésük szerint
valók. Csak értékes és jó zenében
érdemes gondolkodni.

A Győri Filharmonikus Zenekarral
legközelebb a bazilikában, a június
27-i Szent László-napi hangverse-
nyen találkozhat a közönség.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JÚNIUS 15., PÉNTEK
M1
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 P'amende
12:55 Esély
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 Melissa és Joey 

00:25 Waczak Szálló 
00:55 Piás polák bérgyilkos 
02:25 Everwood

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 
14:30 A nagy hajsza 
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 
01:30 Kemény zsaruk 
02:25 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 
13:15 A láthatatlan ember 
14:20 Marina 

Federico azt ajánlja Mariná-
nak, hogy utazzanak el egy
időre Chuyval együtt. Ro-
salba nem adta fel Paty leve-
lét, s amikor ezt Guillermo
megtudja, nagyon dühös lesz.
Ricardo 24 órát ad Mariná-
nak arra, hogy elmondja
Chuynak az igazat.

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 Aranygyermek 
23:10 Aktív
00:10 Tények Este
00:45 EZO.TV
01:45 Aranygyermek
03:15 Alexandra Pódium
03:40 Vers éjfélkor - magyar versek

05:30 Gyilkos sorok 
06:20 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:10 A nagy házalakítás 
08:00 Gyilkos sorok 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Doktor House 
10:45 Columbo: Halálos lelkiállapot 
12:15 A dadus
12:45 A dadus 
13:10 A médium 

14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:25 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:25 Doktor House 
21:20 Levelek Júliának
23:20 CSI: A helyszínelők 
00:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
01:10 Veszett a világ 

JÚNIUS 16., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 A dinoszauruszok királya 
10:25 Asztro Show 
11:20 Törzsutas 
12:00 Autómánia
12:35 Édes, drága titkaink 
13:35 Lost - Eltűntek 
14:40 Chuck 
15:40 Agymenők 
16:05 Agymenők 

Leonard (Johnny Galecki) 
és Sheldon (Jim Parsons) 
az elméleti fizika nagymeste-
rei. Nyugodtan élik unalmas
éle tüket, a való világ történé-
seiről fogalmuk sincs. Amikor
váratlanul beköltözik Penny
(Kaley Cuoco), az új szom-
széd, a két jó barát élete 
gyökeres fordulatot vesz. 
Feltárul előttük a világ, annak
minden „szépségével” 
és nehézségével.

16:35 Tomboló vihar 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Dennis, a komisz ismét pimasz 
21:00 A dzsentlemanus 
23:15 Lány a vízben 
01:20 Hülyeség nem akadály 
01:50 Fókusz Plusz

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

22:10 A detonátor 
00:00 Luxusdoki 
01:00 A médium 
01:55 EZO.TV
02:55 Kalandjárat 
03:20 Teleshop 
03:50 Vers éjfélkor - magyar versek

04:10 Dawson és a haverok 
05:10 Műsorszünet 
06:15 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:05 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:55 Ki ez a lány? 
08:45 Zsírégetők 
09:40 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
10:45 Columbo: Visszajátszás 
12:15 Kisvárosi hullócsillag 

Sidney, egy elkényeztetett
hollywoodi színésznő egy
filmforgatás alatt hirtelen el-
ájul. A semmi közepén tér ma-
gához, és eljut egy New Eng-
land-i kisvárosba, ahol megis-
merkedik Joyce-szal, egy pin-
cérnővel. Hamarosan nagyon
jó barátnők lesznek, és Sid-
ney rájön, mennyivel béké-
sebb ez a kisváros, mint a
nagy Hollywood. 

13:55 Lucky Luke 
14:55 Candleford-i kisasszonyok 
15:55 Candleford-i kisasszonyok 
16:50 Aranyoskám
19:00 Én és a hercegem 2. - 

A királyi esküvő 
21:00 Fészkes fenevadak 
22:50 Veszett a világ 
01:10 Az utolsó órában 
02:05 Aranyoskám

VIASAT3

VIASAT3

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Tejjel folyó Kánaán 
08:30 Híradó 
08:35 Sírjaik hol domborulnak... 
09:05 Közbeszéd
09:30 A szén - Egy ősi anyag a XXI. 

században 
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték! 
15:10 Hagyaték
15:40 Arcélek 
15:55 Magyar elsők 
16:15 Ízőrzők: Balatonudvari 
16:50 Linda 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Viszlát, elvtársak!
20:00 Ménes élet 
20:55 Hírek 
21:00 Dunasport
21:15 Beszterce ostroma 
22:35 Koncertek az A38 hajón 
23:25 Koncertek az A38 hajón 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Zegzugos történetek 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Euro 2012
10:30 Mozdulj! 
11:00 Delta
11:30 Bevallott múlt – A Terror Háza 

Múzeum első tíz éve 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 A megújuló Esterházy-kastély
12:35 Tetőtől talpig
13:05 Euro 2012 
14:50 Doc Martin 
15:45 A világ madárszemmel 

A hatrészes sorozat a mada-
rak szemével láttatja a világot,
valóra váltva ezzel sokunk vá-
gyát, hogy felülről láthassuk a
Föld legszebb látványosságait.

16:40 Bevallott múlt – A Terror Háza 
Múzeum első tíz éve 

17:05 Verssor az utcazajban 
17:15 Bűn és büntetlenség 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Euro 2012 
00:35 Hajsza
02:05 Porrá leszünk

05:25 Találd ki önmagad! 
06:00 Gazdakör
06:25 A Tihanyi Bencés Apátság 

újjászületése 
06:45 Képzelt beteg 
08:15 Veszprém, Gizella királyné 

városa 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Élő egyház 
10:30 Isten kezében 
11:00 Új nemzedék 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Lyukasóra
12:40 Mindennapi hősök 
13:05 Heuréka! Megtaláltam! 
13:35 Sírjaik hol domborulnak... 
14:00 Talpalatnyi zöld
14:30 Pannon expressz 
15:00 Akrobatikus Rock and Roll 

Páros Országos Bajnokság - 
Budapest 

15:55 Magyar történelmi 
arcképcsarnok 

16:15 A máltai sólyom 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Hogy volt!?
19:30 Mansfeld
21:35 Kultikon 
22:35 Jelenetek egy házasságból 
01:20 La Paloma - Vágyakozó 

világunk 

Duna Televízió, június 16., szombat, 22:35

Jelenetek egy házasságból
Svéd filmdráma

A film röntgenlenyomat a
konvencionális és kispolgári
házasság kudarcáról. Két
remek színész, Liv Ullmann
és Erland Josephson játsszák
el a kétpólusú világ, a nő és
férfi konfliktusokkal teli életét. Ingmar Bergman
három hónapig írta könyvét, de egy fél élet tapaszta-
latai sűrűsödnek benne. „Valahogy megszerettem ezt
a két embert, míg velük foglalkoztam. Eléggé ellent-
mondásosak lettek, néha félénkek, gyerekesek, néha
egészen felnőttek. Rengeteg butaságot összebeszélnek,
néha meg valami okosat mondanak.”

Viasat3, június 15., péntek, 21:20

Levelek Júliának
Amerikai romantikus vígjáték

Sophie a munkamániás szakáccsal, Vic-
torral él. A férfit jobban izgatja az ét-
terme megnyitása, mint a menyasszo-
nya. A pár Veronába utazik egy romanti-
kus kirándulásra. Mivel Victor a helyi
ételekkel és italokkal van elfoglalva,
Sophie egyedül indul a város felfedezé-
sére. Júlia házánál egy ötven éve írt le-

vélre bukkan, mely -
nek írója az ifjúkori
olasz udvarlója
után kutat. Sophie
válaszol neki...

Duna Televízió, június 15., péntek, 7:35

Tejjel folyó Kánaán Magyar dokumentumfilm

Az ország egyik legkeletibb faluja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Nagyhódos. Ez az alig 300 lelkes kis falu az ukrán, román, magyar hár-
mas határ mellé települt, melyen a ceauşescui Románia idején legfel-
jebb a madár repülhetett át. Ezért ez a gyönyörű természeti környezet-
ben fekvő hely akkoriban afféle világvége volt, és kicsit az maradt.

RTL Klub, június 16., szombat, 16:35

Tomboló vihar Amerikai akciófilm

April Saunders, az időjárás-kutató hiába fi-
gyelmeztet több alkalommal is a tornádók sűrűsödő veszélyére, nem
hallgatnak rá. Lányával együtt az ország másik végébe utazik az öcs-
cséhez. Néhány nap után azonban elszabadulnak az indulatok, lánya
eltűnik, miközben egy szupervihar közelít a város felé.

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK, VIZSGAELÔKÉSZÍTÔK

VII. 02–13., VIII. 13–24.

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

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

• Üzleti spanyol nyelvtanfolyam egyénileg vagy tanulópárban

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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JÚNIUS 17., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:10 Tuti gimi 
13:15 Gossip Girl - A pletykafészek 
14:15 Dennis, a komisz ismét pimasz 
15:45 Több, mint sport 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Miről álmodik a lány? 

Daphne (Amanda Bynes) sze-
retné megismerni sosem lá-
tott édesapját, ezért a szüle-
tésnapján felkerekedik, hogy
megkeresse. Londonban
derül ki, hogy a férfi nem más,
mint Anglia legismertebb po-
litikusa.

22:05 Egy ágyban az ellenséggel 
00:10 Emberrablók városa

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:05 Nagy Vagy! 
10:00 EgészségMánia 
10:30 Talpig nő 
11:00 Kalandjárat 
11:30 Borkultusz 
12:00 Stahl konyhája
12:30 Több mint TestŐr
13:00 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok 
Bomba robban az egyetem
épületében, ám Garynek
nagy nehezen sikerül meg-
akadályoznia, hogy bárki
megsérüljön. Kiderül, hogy a
merénylő célpontja egy pszi-
chológiaprofesszor, aki Mari-
sát is oktatta.

14:00 Monk - Flúgos nyomozó 
15:00 Bűbájos boszorkák 
16:00 Karate kölyök 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Titkok könyvtára – A Szent 

Lándzsa küldetés 
22:00 Árnyék nélkül 2. 
23:45 Elit egység 
00:45 EZO.TV
01:20 Napló
02:10 Vers éjfélkor - magyar versek

06:35 Főzz élőben Gordon 
Ramsay-vel 

07:35 Columbo: Halálos lelkiállapot 
09:05 Véznák kontra dagik 
10:00 EgészségŐr 
10:30 Anya, csak egy van!
11:00 Szex és New York light   

11:30 Szex és New York light 
12:00 A nagy házalakítás 
12:55 A nagy házalakítás 
13:45 Babe 
15:25 A vörös Pimpernel  
16:25 A vörös Pimpernel 
17:20 Fészkes fenevadak 
19:10 Négy Esküvő 2
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Kutyaütők 
23:25 A szerelem ideje 
01:20 Anya, csak egy van!
01:50 EgészségŐr 
02:20 CSI: Miami helyszínelők 
03:05 A célszemély 
03:50 Smallville

VIASAT3
04:30 Hogy volt!? 
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Cseresznyéskert 
08:50 Magyar elsők 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Beavatás
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:40 Akadálytalanul 
13:10 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:15 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:15 A Zebegényiek 
16:35 Pénz áll a házhoz 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Önök kérték!
19:30 Gázláng 
21:30 Dunasport
21:45 A mintaférj 
23:20 Napozz Holddal - A Kispálfilm 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 
00:55 Határtalanul magyar 
01:05 Isten kezében 
02:15 Dharavi 
03:10 Mi a manó az a nano? 

05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A rejtélyes XX. század
05:55 Esély
06:25 Biciklis magazin 
06:55 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek hozzám 
09:10 A sokszínű vallás 
09:25 Metodista magazin 
09:50 Unitárius ifjúsági műsor 
09:55 Reformáció és a nők 
10:25 Katolikus krónika 
11:00 Római katolikus szentmise 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Út Londonba
12:35 Euro 2012 
14:15 Euro 2012 
15:55 Euro 2012 
16:30 Molly és Mopsz 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Euro 2012 
00:35 Sanghaji meglepetés

JÚNIUS 18., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár

10:30 Euro 2012 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:30 Rendhagyó történelemóra 
14:00 Euro 2012 
15:45 Angyali érintés 
16:30 Balatoni nyár
17:35 Everwood 
18:20 Euro 2012 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Euro 2012 
00:35 Akire büszkék vagyunk! –

A hónap dolgozója 
02:10 Everwood

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

Fernandát nagyon megviseli
a gondolat, hogy talán soha
többé nem tud járni. Victoria
megengedi Osvaldónak,
hogy visszaköltözzön a házba,
de nem hajlandó megbocsá-
tani neki. Juan Pablo arra kéri
Juanjót, hogy segítsen neki
meggyőzni Domingót, térjen
vissza a plébániára. 

17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Castle
20:10 Fókusz
20:55 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont
22:30 CSI: A helyszínelők 
23:35 PokerStars.net - Big Game
00:35 Reflektor
00:50 Anthony Zimmer

06:00 A Nagy Ő - The Bachelor 
06:50 A nagy házalakítás 
07:45 Gyilkos sorok 
08:40 Nyomtalanul 
09:35 Doktor House 
10:30 Babe 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes  
19:00 Vérmes négyes 
19:25 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Doktor House 
21:20 Egy igaz ügy 

23:15 CSI: A helyszínelők 
00:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
01:10 Egy igaz ügy 

VIASAT3
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop 
10:45 EZO.TV
12:20 Szerelemcsapda

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 Önkéntesek 
07:00 Isten kezében 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon + 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Elfeledve: Freskók Gömörből 
09:45 Kézművek 
10:00 Család-barát
10:50 100 éve történt 
11:00 Lyukasóra
11:30 Térkép
11:55 Déli harangszó 
12:00 Híróra
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 A tudomány műhelyében 
17:00 Linda 
18:00 Híróra
18:30 Közbeszéd
19:00 Viszlát, elvtársak!
20:00 Rózsa Sándor 
21:00 Híradó 
21:05 Dunasport 
21:10 Balaton retró 
22:40 Bőrfejűek Ázsiában 
23:30 Koncertek az A38 hajón 
00:20 Koncertek az A38 hajón 
01:10 Vers

JÚNIUS 19., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Tálentum 
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
13:30 Marslakók 
14:00 Euro 2012 
15:45 Angyali érintés 
16:30 Balatoni nyár
17:35 Everwood 

18:20 Euro 2012 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Euro 2012
00:35 A spirál 
02:10 Barangolások öt kontinensen 
02:35 Everwood

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Russell lány
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 Bridget Jones: Mindjárt 

megőrülök! 
Amikor utoljára találkoztunk
Bridget Jonesszal, éppen
megtalálta a boldogságot.
Mostani történetünk kezde-
tén immár hat isteni hete a tö-
kéletes álompasi, Mark Darcy
barátnője, és még álmodni
sem tudna szebb időszakot
az életében. Vagy mégsem
így van?!

23:20 TotalCar
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 A fény ösvényei
02:35 TotalCar
03:00 Vers éjfélkor - magyar versek

04:25 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály 

05:10 Gyilkos sorok 
06:00 A Nagy Ő - The Bachelor 
06:45 A nagy házalakítás 
07:35 Gyilkos sorok 
08:30 Nyomtalanul 
09:25 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 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Doktor House 
21:20 Doktor House 
22:15 New York-i nyomozók 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:50 Doktor House 
01:40 New York-i nyomozók 
02:30 A nagy házalakítás 
03:15 Dawson és a haverok

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin 
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Elfeledve: Freskók Gömörből 
08:20 Kézművek 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 A tudomány műhelyében 
16:30 Hazajáró 
17:05 Linda 
18:00 Híróra
18:30 Közbeszéd
19:05 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

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

ság szabaddá tesz benneteket
20:00 Vivát Benyovszky! 
21:00 Híradó 
21:10 Dunasport
21:15 Pénzhamisítók
22:55 Lamantin Jazz Fesztivál 
23:35 Koncertek az A38 hajón 
00:25 Koncertek az A38 hajón 
01:20 Vers
01:25 Himnusz 
01:30 Térkép
01:50 Kézjegy 
02:30 Lélek Boulevard 
03:00 Lyukasóra 

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

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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05:28 Portré 
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
10:40 Útravaló
11:00 Euro 2012 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délbe
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Marslakók 

14:00 Euro 2012
15:45 Angyali érintés 
16:30 Balatoni nyár
17:35 Everwood 
18:20 Euro 2012 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 On the Spot 
22:05 Az Este 
22:40 Palimadár 
00:30 Az éjszaka urai 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:15 A Nagy Ő - The Bachelor 
07:05 A nagy házalakítás 
07:55 Gyilkos sorok 
08:45 Nyomtalanul 
09:35 Doktor House 
10:25 Kisvárosi hullócsillag 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium

Bridgette-tel gondok vannak
az iskolában, ugyanis a rajzta-
náráról meztelen portrékat
készít. Joe-t és Allisont ezért
behívják, hogy elbeszélgesse-
nek velük. Eközben az ügyész-
ségen egy régi esetet vesz-
nek elő. Gabriella férje egy
autóbalesetben vesztette
életét, a nő mégis úgy érzi,
hogy az új szerelme testébe
költözött a lelke.

14:05 Nyomtalanul 
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Doktor House 
21:20 Az igazság napja 
23:50 CSI: A helyszínelők 

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Winnetou 1 

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
05:30 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó 
07:35 Szoborfák 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Kínai termék 
16:50 100 éve történt 
17:00 Linda 
18:00 Híróra
18:30 Közbeszéd
19:05 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

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

ság szabaddá tesz benneteket
20:00 Tüskevár 
20:25 Tüskevár 
21:00 Híradó 
21:10 Dunasport
21:15 Ecc, pecc, kimehetsz! 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Vers
00:40 Himnusz 
00:45 Tengerek világa 
01:10 Térkép
01:40 Arcélek 
02:05 Napok, évek, századok 
02:35 Család-barát

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

Elizabeth Donaldson (Ann Jil-
lian), a szép és okos nyomo-
zónő hosszú ideje spórol arra,
hogy egyszer Rómába me-
hessen. Útban az álom felé, a
repülőn megismerkedik a jó-
képű és legalább annyira dör-
zsölt orvossal, Harry MacRae-
vel (Tim Matheson)

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 Kegyenc fegyenc
23:45 Reflektor
00:00 Gazdagék 
00:55 Gazdagék

JÚNIUS 21., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

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

23:40 Totál szívás 
00:45 Reflektor
01:00 Infománia

05:23 Az Este  
05:55 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:05 Párizsi helyszínelők 

12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Marslakók 
14:00 Gasztroangyal
14:55 A Firtos falvai - Atyha 
15:40 Angyali érintés 
16:30 Balatoni nyár
17:40 Everwood 
18:25 Euro 2012 
18:55 Marslakók 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Euro 2012 
22:50 Az Este 
23:25 Euro 2012 
23:55 2 nap Párizsban
01:30 Everwood

05:15 Gyilkos sorok 
06:05 A Nagy Ő - The Bachelor 
06:55 A nagy házalakítás
07:45 Gyilkos sorok 
08:40 Nyomtalanul 
09:30 Doktor House 
10:25 Columbo: Elfelejtett hölgy 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 A médium 
14:05 Nyomtalanul  
15:00 Őrangyal 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Nyomtalanul 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Vérmes négyes 
19:05 Vérmes négyes 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Doktor House 
21:20 CSI: New York-i helyszínelők 
22:15 CSI: A helyszínelők 
23:10 Nikita 
00:05 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:55 CSI: New York-i helyszínelők 
01:45 Nikita 
02:30 A nagy házalakítás 
03:15 Dawson és a haverok

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Herkules a Minotaurusz 

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

Adnan és a gyerekek átmen-
nek Denisa lakásába, hogy
segítsenek az asszonynak be-
rendezkedni, és mindenki na-
gyon élvezi a közös progra-
mot. Bihter közben titokban
kimegy Behlülhöz a hajóra,
hogy megbeszéljék az előző
éjszakán történteket...

18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:15 Nicsak, ki beszél még! 
22:50 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Nicsak, ki beszél még!
02:20 Segíts magadon! 
02:45 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
05:30 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 lovak festője  
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Darabokra szaggattatol 
10:00 Család-barát
10:50 100 éve történt 
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híróra
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Hogy volt!? 
15:05 Arcélek 
15:35 India és Nepál 
16:45 Magyar elsők 
17:05 Linda 
18:00 Híróra
18:30 Közbeszéd
19:05 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-  

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

ság szabaddá tesz benneteket
20:00 A fekete város 
21:00 Híradó 
21:05 Dunasport
21:15 Utazás a koponyám körül 

RTL Klub, június 20., szerda, 21:30

Kegyenc fegyenc Amerikai akció-vígjáték

Stan Mintont, a kisstílű szélhámost csalásért elíté-
lik. Stan úgy dönt, hogy kiképezteti magát. A titok-
zatos Mester segítségét kéri, faragjon belőle rette-
netes harcművészt, hogy képes legyen állni a sarat,
mire eljön az idő. 

M1, június 20., szerda, 22:40

Palimadár
Amerikai akció-vígjáték

Mel Gibson a főszereplője ennek az akcióvígjátéknak,
melyben szokásos szimpatikus, jó humorú hősei egyi-
két adja. Első találkozáskor Rick Jarmin éppen egy det-
roiti benzinkútnál dolgozik. Amióta kilépett a Szövet-
ségi Szemtanúvédelmi Programból, többször cserélt
nevet, mert tizenöt évvel ezelőtt néhány narkós ellen
vallott, akik azóta is keresik. Magányos életébe betör
a szerelem, amikor Marianne, a kemény New York-i
ügyvédnő megjelenik. Felismeri Ricket, aki persze ta-
gadja, hogy látta volna valaha is. Marianne éjjel újra
megjelenik a benzinkútnál, éppen időben, hogy meg-
menthesse Ricket a rátörő fickóktól, akik végre meg-
találták. 

Duna Televízió, június 21., 
csütörtök, 7:35

A lovak festője
Magyar potréfilm

Konrád Ignác
( 1 8 9 4 – 1 9 6 9 )
szülőhazájá-
ban a kevéssé
ismert képző-
művészek közé tartozik, pedig sokak
szerint a világ legjobb lóábrázolója volt.
A portréfilm bemutatja a festő és szob-
rászművész különös művészi pályáját
és kalandos „hontalan" életét. Konrád
Ignác munkásságában a Munkácsy-féle
realizmust viszi tovább.

TV2, június 21., csütörtök, 21:15

Nicsak, ki beszél még! Amerikai vígjáték

Mikey időközben kissé megnőtt, de az élethez való
hozzáállása nem változott. Édesanyja, Mollie felesé-
gül ment álmai hercegéhez, mi több, Mikey hamaro-
san egy kistestvért is kap Julie személyében. A két
apróság között bájos rivalizálás kezdődik.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI
ISKOLA harmincéves, az évforduló alkalmá-
ból volt diákok munkáiból látható kiállítás a
Napóleon-házban. A tárlat június 23-ig tekint-
hető meg, hétfő kivételével. 

GUI DEMETER festőművész kiállítása június
18-án, hétfőn 17 órakor nyílik a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. Az erdélyi művész hosz-
szú évtizedeken át kőfaragással, szobrászattal
foglalkozott, ezt az alkotói időszakát egyház-
művészeti munkák, márványoltárok, kereszte-
lőkutak jelzik szülőföldje templomaiban. Tíz
éve Magyarországon él és fest, győri kiállítá-
sát Németh Vilmos műgyűjtő nyitja meg. A
tárlat július 31-ig látogatható.

SZUDÁNRÓL SZUBJEKTÍVEN címmel Farkas Eszter tart
előadást a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban június 15-
én, pénteken 17 órakor. Az újságírónő három évet töltött a
kelet-afrikai országban az ENSZ békefenntartó missziójával.
A vetítéses előadás közönsége megismerheti az ötmilliós fő-
várost, Kartúmot, a sok száz szudáni törzset, az aranyásókat
és a marhatenyésztő nomádokat. A fotók Afrika természeti
szépségeit is felvillantják. 

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA programjait „Magyarok a hadak útján”
címmel június 16-án, szombaton rendezi meg a Xántus János Múzeum.
Több tárlat, köztük a házi fegyvergyűjtemény időszakos kiállítása éjfélig
látogatható. A programok este hat órakor kezdődnek, a közönség a mú-
zeum udvarán honfoglaló őseink jurtáit, lovagi és hagyományőrző hon-
véd bemutatókat láthat. Fellép a Kajárpéci Vízirevü és az Apnoe zenekar,
a díszteremben a lovagi hagyományokról Heitter Péter fegyvermester
tart előadást. A Kőtár és a Patkó-gyűjteménynek helyet adó Vastuskós
ház éjfélig látogatható, ez utóbbiban 22 órakor Padlás-varázs címmel tár-
latvezetést tart Tanai Péter etnográfus. A Kőtárban hagyományőrzők se-
gítségével barbár germán és római legionáriusok elevenednek meg, órán-
ként tárlatvezetést tart Czigány Dávid régész Amiről a római kövek mesél-
nek címmel. A Cserépkályha Kiállításon, a Kiss János út 9. szám alatt 18
órától 20 óráig kézműves foglalkozást tartanak gyerekeknek, 21 órától
éjfélig filmeket vetítenek a régi Győrről. 

R É G I S É G VÁ S Á R
helyszíne lesz június
17-én, vasárnap reggel
héttől délután kettőig
az Árkád bevásárlóköz-
pont mögötti piactér.  

A RADÓ-SZIGETI ZENEPAVILON hagyo-
mányos, nyári műsorsorozatának nyitányára
június 17-én 11 órától kerül sor. A vasárnap
délelőttönként esedékes zenei matinék első
fellépői a Kuruc Tárogató Együttes és a Talpa-
sok Kara.  

RETRODÉLUTÁN lesz jú-
nius 20-án, szerdán 17 óra-
kor a városi könyvtár klubjá-
ban, a Hangraforgó együt-
tes közreműködésével. A
szervezők tábortűzi hangu-
latot ígérnek, tüzes dalok,
tábori nóták csendülnek fel,
nosztalgiázhatnak mind-
azok, akik annak idején út-
törő- vagy építőtáborokban
múlatták a nyarat.  

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

SZAKÁL ATTILA fotókiállítását június 15-
én, pénteken 17 órakor Szabó Béla fotómű-
vész nyitja meg a Págisz ÁMK-ban. A tárlat
július 6-ig látogatható, hétköznapokon 9–
18 óráig.

RAJZOS ZSEBLEXIKON jelent meg a lon-
doni olimpia tiszteletére. Yoyo, vagyis Joó Jó-
zsef százharminc rajzot tartalmazó könyvének
címe: Lehet egy arannyal több?  Az író, lapszer-
kesztő és karikaturista új munkája a sportnak
szentel teret, láttatja a jelenségek színét és visz-
száját, a játékká átlényegített vetélkedést.
Miért tiszteleg a szerző ezzel a kötettel a jubi -
leu mi játékok előtt? Mert szeretné megváltoz-
tatni a világot, mert szeret játszani, szereti a
sportot, mert a második londoni olimpia évé-
ben született, mert szereti az angolok józansá-
gát, az oroszok álmodozását, az amerikaiak áb-
rándkergetését, a magyarok élni vágyását.
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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: Jó hírem van, áthelyezték vizi rendőr-
nek. Nyertes: Ősze Lajosné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Or-
gona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Házi kedvenc

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.    

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

3 8
8 6 7

8 4 1 7 3
7 2 3 6

1 9 5 8
5 3 7 1 4 6

4 5
6 2 7

5 3 6 9 8

5
8 6 9 2 7 1

2 7
6 4 8 5 7

5 9 2
7 9 4 6 1
9 8 4
2 7 3 1 9 6
4 2 9

8 1 4 7
1 6 3

9 8 7 3 5
6 9

5 2 8 4
7 5 2 9

1 2 4 7
7 4 6

3 5

532681497
741925863
968743215
286394751
359172684
417568329
124839576
875416932
693257148

517639248
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324817569
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158976432
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315846297
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL, ÁLLATKERT

szerző: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. befejezte a győri közterü-
leteken lévő virágágyak egynyári virágokkal
történő beültetését. Ennek eredményeként
közel 75.000 db egynyári virág díszíti a várost.
Színpompás virágok kerültek többek között
az Eötvös és a Honvéd liget, a Bisinger és a
Batthyány park, a Radó-sziget, a Városház és
a Megyeháza tér ágyásaiba. Növényválasztás-
kor a szakemberek a magyar fajtákat helyez-

szerző: győr-szol

Szépek lettek a város virágágyai, a
díszítő érték megtartása azonban
a virágok eltulajdonítása miatt nem
könnyű feladat. Sajnos már idén is
előfordult, hogy virágokat vittek el
közterületi ágyásokból. A kár ilyen
esetekben többszörösen jelentke-
zik – hívta fel a figyelmet Nagy
Csaba. A GYŐR-SZOL Zrt. kom-
munikációs menedzsere elmondta,
a viráglopás több problémát felvet.

Befejezték az ültetést
ték előtérbe. A fajtaválasztásnál természete-
sen az is szerepet játszott, hogy a virágok
mennyire alkalmasak a városi élet sajátossá-
gainak elviselésére. Újdonság idén, hogy a
közterületi virágágyakban kísérleti jelleggel
megjelennek a klasszikus vidéki kiskertek vi-
rágai, így például a szegfű, a tátika és a dália.
Pénteken befejeződött a növényekkel beülte-
tett kőedények, virágládák és virágoszlopok
kihelyezése is a Széchenyi tér és a Szent Ist-
ván út Jókai és Gárdonyi út közötti szakaszán. 

Lopják a közterületi virágokat
Ezek közül az egyik az anyagi vesz-
teség, amit a GYŐR-SZOL Zrt.-nek
kell állnia. A másik gond ilyen ese-
tekben a díszítő érték csökkenése,
ami szemmel is jól látható. Minden
közterületen található virágágy, ami
egy saját kis kiültetési térképpel
rendelkezik, amelyen pontosan
meg van határozva, hogy az adott
ágyás mely területére milyen vi-
rágot szükséges ültetni az egysé-
ges és szép összhatás érdekében –
avat be a részletekbe Nagy Csaba.

Viráglopás történt a közelmúltban
többek között az Eötvös parkban, a
Honvéd ligetben és a Baross úton.
A színház előtti téren 200 virágot
húztak ki a földből a vandálok. A
Káptalandombon rövid időn belül
már a második alkalommal kellett
pótolni a virágokat.

A városi közterületekre kiülte-
tett virágok nagy értéket képvisel-
nek, amelynek megóvásában a
GYŐR-SZOL Zrt. kéri a lakosság
segítségét. 

kép és szöveg: xantus-állatkert 

Júniusi, meleg estén látta meg a napvilágot a győri
állatkert legújabb lakója, egy kis jávorantilop. A
mama, az impozáns megjelenésű tehén kilenc hóna-
pos vemhességét követően adott életet a 25 kilós bi-
kaborjúnak. A féltő gondoskodásában szépen cse-
peredik a kicsi. Már születése után lábra állt, és
ahogy Afrika déli és keleti száraz, füves szavannáin
szokás, rejtekhelyen, anyjával kettesben tölti napjait.
A csorda, a zsiráfok és a zebrák már most érdeklődve
figyelik majdani lakótársukat, a kis bikát. A jávoranti-
lopok a legnagyobb afrikai antilopfajt képviselik, a ki-
fejlett bikák sokkal nagyobbak a teheneknél, átlagos
vállmagasságuk a 190 centimétert, testtömegük az
ezer kilogrammot is elérheti. A bikák és a tehenek is
erős, V-alakban egyenes szarvat viselnek, amelynek
alsó kétharmada jellegzetes spirálszerű vonal men-
tén csavart. Ezek hossza a hímek esetében 120 cen-
timéter is lehet. Pár év és a kis borjú impozáns, hatal-
mas bikává fejlődik, de addig is vidáman szaladgál,
és nagyokat alszik gondoskodó anyja mellett.

kép és szöveg: pannon-víz 

A Pannon-Víz Zrt. múlt szombati nyílt
napján 727-en mászták meg a szabadhe-
gyi víztorony lépcsőit. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel a vízszolgáltató
ősszel is megnyitja a kilátónak sem
utolsó építmény kapuit. 

A látogatók a torony földszinti előterében meg-
ismerkedhettek a víziközmű terepasztallal. A
makett azt mutatta meg, hogyan jut el az ivóvíz
a lakásokba, majd hogyan jut ki onnan az elhasz-
nált szennyvíz. Tóth László, a vízmű diszpécser-
szolgálatának vezetője a Harcsás-féle falikút-
gyűjtemény legérdekesebb darabjait is bemu-
tatta az érdeklődőknek, majd következhetett az
igazi élmény, a 237 lépcsőfok megmászása.

A vízmű munkatársai odafent a kilátótera-
szon vízből, citromból és jégkockákból kevert
koktéllal fogadták a vendégeket, akik a tiszta
időben a bakonyi hegyekig elláttak. Újdonság,
hogy a fontosabb látnivalókra táblák hívták fel a
figyelmüket. A fedett kilátóteraszon a vállalkozó
kedvű gyerekek célba dobhattak, három talála-
tért ajándék járt. A rendezvény zárásakor kisor-
solták a nyári víz-kvíz játék nyereményét, a szó-
daautomatát. A szerencse Kugler István győri
nyugdíjasnak kedvezett, aki unokájával oldalán
vette át a nyereményt. 

A Győr Plusz Közszolgák rovatában is meg-
jelent kvíz helyes megfejtése szerint a Pannon-
Víz Zrt. jogelődjének számító „Győri Vízvezetéki
Részvénytársaság” 1884-ben alakult. A legkör-
nyezetkímélőbb vízszerzési forrás a csap. Júniu -
si nyílt napját a szabadhegyi víztoronyban ren-
dezte meg a Pannon-Víz. Egy felnőtt ember napi
folyadékszükséglete 1,5-2 liter. A szódavíz felta-
lálója Jedlik Ányos. Vagyis: B, C, A, B, B. 

Új jövevény: a kis jávorantilop

Nyílt nap 
a víztoronyban 

Idén először vett részt a Győri Vásáron a GYŐR-SZOL Zrt., amely széles körű
tevékenységéből adott ízelítőt a seregszemlén. Újdonság volt, hogy a ren-
dezvényre kilátogatók a GYŐR-SZOL standjánál kipróbálhatták a Szelektálj
okosan! elnevezésű, okostelefonokra kifejlesztett alkalmazást, amelynek se-
gítségével a használók sok segítséget kapnak a szelektív hulladékgyűjtéshez.
A program androidos és iphone-os telefonokon már működik, és hamaro-
san letölthető lesz a windows-os telefonokon is. Sokan kísérték figyelemmel
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ munkatársainak érdekes kísérleteit. A
mobiltelefonos alkalmazással együtt népszerűek voltak a különböző vásári
játékok, a kiállított és működtetett kukásautó, hótoló és fűnyíró gépek.

A GYŐR-SZOL a Győri Vásáron
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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

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

INGATLAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜZLET 

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

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

ÁLLÁS

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

EGYÉB 

Mini Bizi BABABIZOMÁNYI
átvesz: divatos babakocsikat, uta-
zóágyakat, járókákat, etetőszéke-
ket, autó- és kerékpárüléseket,
bébiőrzőket, légzésfigyelőket,
márkás játékokat, gyermekkerék-
párokat! Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/918-0643.

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

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

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

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, bútorszál-
lítást, lomtalanítást ponyvás te-
herautóval vállalok. 30/529-
7589.

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.

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 1 szobás, 54 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses, erkélyes lakást cse-
rélne 1+2 fél szobás, 60-63 m2-es,
távfűtéses lakásra (hird. szám: 213).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 56 m2-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne kisebb, 2
szobás, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám: 271).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 30 m2-es, 1 szobás, komfort
nélküli, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne komfortos
vagy összkomfortos lakásra.  Köz-
üzemidíj-tartartozások megfizetését
átvállalná (hirdetési szám: 272).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Sárási, 2 szobás, 56 m2-es, komfortos,
szilárd fűtéses, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne belvá-
rosi vagy nádorvárosi, 1–3 szobás, er-
kélyes, tárolós lakásra (hird. szám: 273).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr-szigeti, 2 szobás, 44 m2-es, fél-
komfortos, téglaépítésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 50-60 m2-es, szigeti vagy új-
városi, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hird. szám: 274). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses, téglaépületben lévő lakást cse-
rélne 1 szobás, 36-42 m2-es, belvá-
rosi, szigeti vagy gyárvárosi bérle-

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

ményre (hirdetési szám: 275). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 53 m2-es, gázfű-
téses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, győri, ha-
tározott bérleti szerződéses lakásra
(hird. szám: 276). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, felújított, távfűté-
ses, határozatlan idejű szerződéssel
rendelkező lakást elcserélne kisebb,
másfél szobás, alacsony rezsijű, meg-
vásárolható lakásra(hird. szám: 277).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

TÁBOROZÁS

Vakáció! Júliusban ismét vár
minden 7 és 14 év kor közötti gyerkő-
cöt a Csiribiri napközis tábor! Sporttá-
borunkról és kézműves táborunkról bő-
vebben információ a csiribiri tabor.blog -
spot.com oldalon, 06-70/4200-765.

50 cm3-es, garanciával,
szervizkönyvvel.   

Tel.: 70/942-8039

§ Dr. Császma Viktória
egyéni ügyvéd tájékoztatja ked-
ves meglévő és leendő ügyfeleit, hogy
megnyitotta irodáját Győrben, az Árpád
út 81. alatt. Képviselt területek: 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.

FOTÓTÁBOR kezdőknek is
Pápateszéren! Megismerheted a fo-
tózás apró titkait!  Időpont: július
2–6. Jelentkezni a www.laposa-
foto.hu,  vagy a 70/286-3665-ös te-
lefonon. Napi programok!

SZOLGÁLTATÁS

NONSTOP zárszerviz!
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. 
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Olimpiai melleklet

Számszerű tipp: ..................................................................................

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

Település: ......................................................................................................

Elérhetőség: ..............................................................................................

Hány aranyérmet szereznek
a magyar sportolók a londoni
olimpián?

Figyelje folyamatosan: www.gyorplusz.hu

Olimpiai játékot hirdet a gyorplusz.hu. Tippelje meg,
hány aranyérmet szereznek a magyarok a londoni olim-
pián! Szombaton este Győrben a nyárnyitó Republic-kon-
cert előtt, a nagyszínpadon a portál által felkért győriek
egy szavazóládába dobják be tippjeiket. Azonban nem-
csak az ő voksaikra számítunk, hanem a nyárnyitó vala-
mennyi érdeklődő résztvevője szavazhat. 

A gyorplusz.hu standjánál a hoszteszlányok osztogat-
ják a szavazólapokat, melyeken azt kell megjelölni, hány
aranyat várnak a magyar sportolóktól a londoni olimpián.
Szavazni lehet a lapunkból kivágott szelvényen is. A sza-
vazóurna a koncert végén a sétálóutcai Látogatóköz-
pontba kerül, ahol az olimpia nyitónapjáig bárki voksolhat.
Az ötkarikás játékot követően díjakat sorsolunk ki a helye-
sen tippelők között. A fődíj egy wellnesshétvége.

Az olimpiai játék fővédnöke Borkai Zsolt polgármester,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Olimpiai aranykarikak:
nyerjen egy wellnesshetveget!

Hat hét múlva Londonban az olimpiai
láng fellobbanásával kezdetét veszi a
XXX. Nyári Olimpiai Játékok. 205 or-
szág 10.500 versenyzője összesen 26
sportág 302 versenyszámában méri
össze ügyességét a 32 helyszín vala-
melyikén. A játékok központja az Olim-
piai Park lesz, melyet további 13 lon-
doni és 10 egyesült királyságbeli hely-
szín egészít ki. A versenyek többsége
az ünnepélyes megnyitóval veszi kez-
detét július 27-én, de a labdarúgó-
mérkőzéseken már 2 nappal korábban
felhangzik a sípszó. 

Az olimpiát követő Paralimpiai Játé-
kokon idén több mint 140 ország
4.200 versenyzője vesz részt, 20 külön-
böző sportág 503 versenyszámában,
összesen 20 különböző helyszínen.

A Kelet-Londonban felépült Olim-
piai Park területén 357 futballpálya
férne el, és több mint 200 épületet kel-
lett elbontani a helyén. Az építkezés
során a területről 4.000 tarajos gőtét
telepítettek a Waterworks természet-
védelmi területre, és a fenntarthatósá-
got szem előtt tartva 500.000 növényt
ültettek el a park területén, valamint
1,3 millió tonna földet tisztítottak meg
a fertőzések, szennyeződések elkerü-
lése érdekében.

Az olimpia szamokban
Az Olimpiai Park koronája a 80.000

férőhelyes Olimpiai Stadion, melyet az
olimpia után 25.000 férőhelyre csök-
kentenek, de a park szinte valamennyi
sportlétesítménye monu-
mentális a maga nemében:

Az Olimpiai Stadion
megépítéséhez 338 km
elektromos vezetéket hasz-
náltak fel, ez Győrből légvo-
nalban Salzburgig érne el. 

A Vízisportcentrumban
zajló úszó- és műugrószá-
mokat egyszerre akár 17.500 néző követ-
heti figyelemmel a helyszínen.

A Nemzetközi Közvetítő Központ-
ban 5 jumbo jet férne el, a játékok alatt
pedig a médiaközpontban 29.000 m2

összterületű irodák várják a sajtó mun-
katársait. Ez nagyjából a Mosoni-
Duna–Rába–Pápai út–Kismegyer–Ipa -
ri Park–Audi-gyár által határolt terület-
tel egyezik meg. 

Az olimpiai faluban 11 lakónegyed
található, melyek mindegyike egy-egy
futballpálya méretével azonos. 

Az olimpiával összefüggésben 5
milliárd font (kb. 1775 milliárd forint) ér-
tékben kötöttek szerződéseket több
mint 1500 egyesült királyságbeli válla-
lattal, melyek közül 950 kis- és közép-

vállalkozás, ráadásul a belföldi gazda-
ság támogatása érdekében a kiválasz-
tott vállalatok 98 százalékának az Egye-
sült Királyságban van a székhelye is.

A 2012-es játékok alatt várhatóan
800.000 ember  fogja használni a leg-
zsúfoltabb napokon a tömegközleke-
dést, hogy eljusson a játékok helyszí-
nére. A Stratford állomás (a park egyik
bejárata) és a St. Pancras (London bel-
városa) közötti utat 7 perc alatt meg-
tevő Javelin vonattal óránként 25.000
ember tud utazni.

Az olimpiai falu ebédlője 3 futballpá-
lya méretű, 5.000 ülőhely van benne,
és kb. 100 tonna húst fognak felszol-
gálni csak ebben az étkezőben.

Ha az olimpiai játékok versenyszá-
mait nem párhuzamosan, hanem egy-
más után tartanák meg, akkor az olim-
pia 318 napig, a paralimpia pedig 133
napig tartana.

Gercsák Csaba hosszútávúszó va-
sárnapi kvótaszerzésével már 156
magyar sportoló nevezhető a lon-
doni versenyekre. A hosszútávúszók
setubali selejtezőjén Gercsák mel-
lett Risztov Éva is kivívta a londoni
szereplés lehetőségét 10 km-en,
ám ő nem növeli az utazó csapat lét-
számát, mivel medencében már ko-
rábban részvételi jogot szerzett.

Eddig húsz sportág – asztalite-
nisz, atlétika, birkózás, evezés, judo,
kajak-kenu, kézilabda, kerékpár -
sport, ökölvívás, öttusa, sportlövé-
szet, súlyemelés, szinkron úszás,
torna, triatlon, úszás, vitorlázás,
vívás, vízilabda – magyar képviselői
lehetnek ott az olimpián. A Magyar
Olimpiai Bizottság minimálisan
három aranyérmet és összesen tíz
dobogós helyet vár, illetve 94 olim-
piai pont megszerzését tűzte ki
célul Londonban.

Mar 156
magyar
nevezheto

Mexikói hullámot mindenütt csinál-
nak, de mi, magyarok most ebben a
sportágban is meghódíthatjuk a csú-
csokat. Létrejött egy weboldal, ahol
olimpikonjaink rekordméretű, Londo-
nig érő online hullámot indítottak. 

Sportolóink javában készülnek a
londoni olimpiára, és ez remek alka-
lom e látványos szurkolási forma be-
gyakorlására. Bár egy 40 kilométe-
res hullámhoz rengeteg résztvevő
kell, az indításhoz a szakértők szerint
már 25 ember is elég lehet. A Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és a Sport
szelet támogatásával indult akció-
ban most bárki részévé válhat a világ
leghosszabb online mexikói hullám-
zásának. Aki szívesen csatlakozna,
látogasson el a www.hullamozzama-
gyarokert.hu weboldalra és ott az
egyszerű lépéseket követve rögzítse
saját hullámzó mozdulatát. Néhány
nagyszerű olimpikonunk már el is in-
dította a láncot. Csatlakozásra invitál
mindenkit a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnöke, Borkai Zsolt is, aki szerint
mindez egy nagyszerű ötlet, kezde-
ményezés. „Meg kellene mutatnunk
olimpikonjainknak, hogy milyen
sokan állnak mögöttük, és meny-
nyien szorítanak értük az olimpia ide-
jén” – tette hozzá a MOB elnöke. 

Kapcsolódjunk be minél töb-
ben, hogy lelkesedésünk egészen
Londonig érjen!

Hullam
Londonig

’

’’

Az Olimpiai Park 
területén 357 

futballpálya férne el

Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com

’

’

’
’’ ’

’
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Elôtakarékosság – Öngondoskodás

JÓSZÍV Temetkezési
Önsegélyezô Pénztár

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takaré-
koskodjon a temetkezési költségekre. A  Jó-
szív Pénztár egy olyan temetkezési elôtaka-
rékossági for ma, amely azt a lehetôséget
nyújtja, hogy kortól és egészségi állapottól
függetlenül elôre, még életünkben gondos-
kodjunk saját vagy hozzátartozónk temeté-
sérôl.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona
(a befizetett tagdíjak összege) már megha-
ladja a 350 millió forintot, mely kizárólag biz-
tonságos állampapírokban (kincstárjegyben,
államkötvényben) kamatozik.

Elôtakarékossági lehetôségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet,
• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri

nagyobb összegû befizetések.
A tagdíj befizetése szüneteltethetô, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyûlt. 

A Pénztár és törvényi elôírások betartása garan-
tálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzátartozók
csak a temetés igazolt költségeire fordíthatják.
A hagyományos temetkezés mellett egyre elter-
jedtebb a hamvasztásos temetés is. Már sokan
tudják, hogy Gyôrben a Szabadi úti köztemetô-
ben a Jószív Temetkezési Kft. üzemelteti a ham-
vasztót, ahol lehetôség van a hamvasztás elôtti
búcsúztatás lebonyolítására.

Az elôtakarékossági forma elônyei:
• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az egyéni 

számlán a befizetett tagdíj után
• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési 

szolgáltatásból (pl. koporsó, urna, sírásás…
stb.), melyet a Jószív Temetkezési Kft. nyújt
a tagoknak vagy a megjelölt szolgáltatási 
kedvezményezettnek.

Az elôtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia, telefon: 96/413-071

Gyôr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemetô)

Rangos nemzetközi utánpótlás
labdarúgótornát rendeznek
Győrött augusztus 10–12. kö-
zött a Győri ETO FC szervezésé-
ben. A tavaly indított Audi Kupa
sorozat idei rendezvényére hét
országból érkeznek csapatok,
hogy megmérkőzzenek az ETO
1997-es születésű fiataljaival. A
nemzetközi tornára meghívást
kapott Szerbiából a tavalyi
győztes Partizan Beograd, a

Huszonnégy csapat részvételével rendezték meg
a győri Ovifoci Klub hagyományos tanévzáró fesz-
tiválját. Mintegy négyszáz óvodás vette birtokba
az ETO Park műfüves pályáját és adott számot az
év közben elsajátítottakról. A rendezvény legfon-
tosabb célja maga a játék volt, továbbá az, hogy
minél több fiatal szeresse meg a labdarúgást és
a sportolást. A rendezvényen jelen volt Borkai
Zsolt polgármester, Bolla Péter kabinetfőnök és
díszvendégként Keglovich László is. A döntőben
a Sün Balázs csapata legyőzte a tavalyi bajnok
Győrszentivánt, így ők vihették haza a legjobbnak
járó hatalmas kupát. A további sorrend: 3. Szivár-
vány, 4. Gyirmót, 5. Tárogató, 6. Móra. 

Boros László, a Patent Győri LK versenyzője ezüstérmet nyert
a férfiak 10 méteres 40 vegyes számában a Stockholmban
zajló futócéllövő-világbajnokságon. A magyar szövetség tájé-
koztatása szerint Boros 385 körös eredménnyel, szétlövésben
szerezte meg a második helyet. A győri sportlövő ezt köve-
tően bronzérmet nyert a 10 méteres, 30+30 lövéses viadal-
ban. A 2004-es olimpia programján még szerepelt verseny-
számban Boros 575 kört ért el, ezzel szerezte meg a harmadik
helyet. Az 50 méteren 40 vegyesben múlt vasárnap aranyér-
mes Sike József 573 körrel hetedikként zárt. 

Augusztusban újra Audi Kupa
környékbeli országokból pedig
az osztrák Rapid Wien, a horvát
NK Zagreb és a cseh Slavia
Praha is. A II. Audi Kupa rangját
növeli, hogy itt lesz a korosz-
tályos norvég bajnok, az FC
Stabaek, Németországot a Hof-
fenheim képviseli, és eljön Ang-
liából a Derby County.

– Augusztus tizedikén, pén-
teken érkeznek a csapatok, és
aznap már pályára is lépnek –

mondta el Vincze Ottó, a torna
igazgatója. – Az együttesek két
csoportban mérkőznek meg
egymással, vasárnap a helyosz-
tókat rendezzük meg. A torna
rangjához méltóan a döntőt az
ETO centerpályájára tervezzük,
azt szeretnénk, hogy a gyere-
kek számára is nagy élmény le-
gyen az Audi Kupa, a szakem-
berek pedig felmérhessék,
hogy ki hol tart Európában.

Tanévzáró ovifoci az ETO Parkban

Boros László érmei Vízilabda. Magyarország
egyik legeredményesebb
sportága a vízilabda, melyet
városunkban a Győri Vízisport
Egyesület képvisel. A felnőtt
női csapat két éven át az élvo-
nalban játszott, jelenleg az
utánpótlás nevelése és verse-
nyeztetése a klub célja. Az
utánpótlásbázis szélesítése ér-
dekében a szakosztály felvé-
telt hirdet 12 éven aluli úszni
tudó lányok és 15 éven aluli
úszni tudó fiúk részére. A je-
lentkezőket júniusban minden
pénteken 19 órakor a Magyar
Vilmos Uszoda előterében vár-
ják. További információk: Laj-
tai Andor, 20/285-5593.   

Kick-box. A győri Unicentrál Bulls csapatából hét
versenyző kvalifikálta magát a magyar bajnokság
low kick K-1 döntőjére. Közülük Grónai Sándor,
Balogh Mária és Szabó Bernadett magyar bajnok
lett. Pardavi Dávid, Mednyánszky Ádám, Horváth
Beatrix és Horváth Gyula ezüstérmet szerzett. Fel-
készítő edzők: Csányi János és Vlasich Róbert

Női kosárlabda. A Magyar
Kosárlabdázók Országos
Szö vetségében megválasz-
tották az idény legjobbjait. A
hölgyeknél az UNI Seat Győr

csapatkapitánya, Nagy-Buj-
dosó Nóra lett az év játéko -
sa, az év edzőjének pedig a
győri bajnokcsapat trénerét,
Fűzy Ákost választották. 

Nyáron ismét megrendezi futsaltáborát a Rába
ETO. Az edzéseket Molnár Attila, Büksi Zsolt és
Lódi Tamás vezetik, a tábor székhelye a Hotel Fa-
mulus lesz, az edzéseket a tanítóképző főiskola
tornacsarnokában tartják. A programban szere-
pel többek között gyárlátogatás, kalandpark,
mozilátogatás és élményfürdő is. A tábort
három turnusban, válaszható bentlakással vagy
anélkül rendezik meg. A tábor költsége napi há-
romszori étkezéssel 26.000 forint, bentlakással
együtt 36.000 forint. Testvérkedvezmény két
gyermek után összesen 5.000. Az első turnus jú-
nius 25–29-ig, a második július 2–6-ig, a harma-
dik július 16–20-ig tart. Jelentkezni lehet a
henci.nagy@gmail.com e-mail címen vagy a
30/993-0401-es telefonszámon.

Idén is futsaltábor
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Az egyetemi csarnok két másod-
osztályban vitézkedő lakója is
remek évet zárt. A SZESE Győr
férfi kézilabdázói és a GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem férfi
kosárlabdázói is meghatározó
csapattá léptek elő az NB I/B
nyugati csoportjában. 

Ezüstös debütálás
A SZESE Győr kézilabdacsapata
újoncként rögtön ezüstérmes lett a
férfi kézilabda NB I/B-ben. Deáki Ist-
ván együttese az osztály élmezőnyéhez
tartozott, és végig harcban állt a felju-
tásért, amely továbbra is szerepel a
klub tervei között. 

– Maximálisan elégedettek vagyunk
az eredménnyel, de természetesen
nem csak a dobogós helyezés szere-
pelt a céljaink között. Gyakorlatilag új
klubot kellett létrehozni, sikerült felállí-
tanunk azt a struktúrát, ami alapot
adhat ahhoz, hogy a férfi kézilabda
megfelelő helyre kerüljön – mondta dr.
Hoffmann László, a kézilabdaklub
ügyvezetője. – Olyan magot akartunk
kialakítani, amelyet fiatalok, lehetőleg
győriek és egyetemisták alkotnak. Úgy
érzem, ebből kihoztuk a maximumot,
újoncként végig harcban álltunk a fel-
jutásért, ami néhány kötelező győze-
lem elmaradása miatt nem sikerült. Mi
egy hároméves tervben gondolko-
dunk, ebből az első telt el, amit sikeres-
nek ítélünk meg. Örömteli hozadéka az
évnek, hogy kialakult a közönségünk,
megjelentünk a győri köztudatban, sze-
retnénk ugyanezt országos szinten is

Letették névjegyüket az NB I/B-ben
elérni – tette hozzá a korábbi válogatott
kapus, aki az utánpótlás-nevelés fon-
tosságát is kiemelte. – Letettük az isko-
lai kézilabdázás alapjait, szeptembertől
már négyszáz gyermek űzi majd ezt a
sportágat. Erre a klub munkatársainak
hatalmas munkájával és pályázatok se-
gítségével van lehetőségünk. Kilenc
partneriskolánk közül a Fekete-iskolá-
ban akadémiai képzés is indul – fogal-
mazott dr. Hoffmann László.

Biztató jövőkép
– Két súlyos sérülés is hátráltatott

minket, Németh Gáborra komolyan
számítottunk volna, de egy újabb sérü-
lés veszélye miatt megelőző műtéten
kellett átesnie. Décsi Gábornak is sze-
rencsétlenül alakult a szezonja, az első
mérkőzésen megsérült, és hónapokat
kellett kihagynia, a szezon végén pedig
már nem tudta vállalni a játékot. Mond-
hatjuk tehát, hogy a két legjobbunkra
nem számíthattunk. Az is bebizonyoso-
dott, hogy csapatot építeni egyik pilla-
natról a másikra nem lehet, többet kell
majd a szellemiséggel foglalkoznunk. A
pályán kívüli jó közösség kritikus idősza-
kokban nem mindig jelent meg a pá-
lyán, ilyenkor hiányzott igazán a rutinos
Décsi Gábor, aki meg tudta volna nyug-
tatni a fiatalokat. Jövőre a csapat magja
adott, bízunk Németh Gábor játékában,
aki két év kihagyás után is nagy erősítés
lehet. Décsi Gábor helyett igazolnunk
kell egy átlövőt, továbbá Hoffmann
Ákos csak alacsonyabb szinten véd to-
vább, így egy kapusra is szükségünk
lesz. A megyei csapatunk feljutott az
NB II-be, így a fiatalok a felnőttek között
erősödhetnek, aminek komoly jelentő-
sége van ebben a korban. 

Ugrásszerű fejlődés
A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-

tem kosárlabdacsapata tavaly még a
kiesés ellen küzdött az NB I/B-ben,
idén azonban a nyáron szerződtetett
vezetőedző, Kozma Tamás irányításá-
val felzárkózott a nyugati csoport élme-
zőnyéhez. Az alapszakaszt az ötödik
helyen zárta az együttes, végül pedig a
tizedik helyen végzett a gárda a teljes –
a keleti és nyugati csoportot is felölelő
– másodosztályú mezőnyben. 

– A bajnokság rájátszásában hat
mérkőzést játszottunk. Három győze-
lemmel és három vereséggel a kupa-
rendszerű lebonyolításban a tizedik he-
lyet szereztük meg a kilencedik-tizen-
hatodik helyért folytatott helyosztókon.
Összességében erről az etapról el-
mondhatom, hogy a lebonyolítás sajá-
tosságát kellett figyelembe venni a tak-
tika kialakításánál, ez kétszer sikerült,
míg az utolsó mérkőzésen sajnos egy-
egy negyed gyenge teljesítménye
miatt már nem – kezdte a szezon má-
sodik felének értékelését Kozma
Tamás vezetőedző. 

– A Tiszaújváros elleni első körben
magabiztos játékkal léptünk tovább,
annak ellenére, hogy ellenfelünk a má-
sodik mérkőzésre a Nyíregyháza A-
csoportos játékosaival lepett meg min-
ket. A második fordulóban a korábban
már kétszer legyőzött, fiatal játékosok-
ból álló Honvéd ellen játszottunk. Az
idegenben összeszedett minimális hát-
rányt hazai pályán határozott, lendüle-
tes, motivált játékkal dolgoztuk le, és ju-
tottunk tovább a középszakasz legjobb
helyét érő kilencedik-tizedik pozícióba.
A harmadik helyosztón a kellemetlen
játékstílusban játszó TF ellen kellett

küzdeni. Szó szerint küzdöttünk, kevés
szépség, ellenben annál több harcos-
ság és taktika jelent meg ezeken az
összecsapásokon. A végeredményt
azok a mérkőzésenkénti egynegyedes
rövidzárlatok okozták, amik végül is a
TF javára döntötték el a helyosztó kime-
netelét – elevenítette fel a rájátszásbeli
párharcokat a szakember. 

Teljesített elvárások
– Azt gondolom, hogy játékosaim

kérésemnek megfelelően az utolsó pil-
lanatig koncentráltak, motiváltak vol-
tak. A tényekhez tartozik, hogy a ráját-
szásban Fülöp, Papp és Geszler is sé-
rült volt, ami a rotációs lehetőségeket
nagyban csökkentette. Szerencsére,
mint év közben is, mindig volt egy-egy
játékos, aki a stabil teljesítmények
mellé eredményes játékkal tudott hoz-
zátenni a sikerekhez. Gondolok itt Pa-
lavics Barnára, aki év közben a kevés
edzés és iskolai, munkahelyi elfoglalt-
sága miatt érdemben csak most tudott
csatlakozni a csapatjátékhoz. Az alap-
szakasz után a kilencedik-tizenkettedik
helyre vártam a csapatot, a tizedik hely
megszerzésével teljesítettük elvárása-
inkat. Örülök, hogy a végső sorrend ki-
alakulásában olyan csapatokat is képe-
sek voltunk megelőzni, mint a Veszp-
rém, vagy hogy a keleti csoportból
mindösszesen négy csapat végzett
előttünk. Ez mutatja azt is, hogy egye-
lőre nyugaton még mindig erősebb a
második vonal. A csapat elérte azt,
hogy a szakmában és a pályán is szá-
molni kell velünk, meghatározó csa-
pata lettünk a B-csoportos bajnokság-
nak, komoly előrelépés történt a tavalyi
évhez képest.
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HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVÔJE!

2012. június 22. (PÉNTEK) 9—16 ÓRÁIG
Gyôrben, a Rába Hotel Rába Termében 
Tel.: 06-20/200-6084, 06-1/209-4245

MI FIZETÜNK A LEGTÖBBET!
Áraink a vásárlás legkisebb 

összegét jelentik!

Lehet hogy több? 
Majd meglátja!

ARANY 
ZSEBÓRA

100.000 Ft— 
300.000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-as évek
Acél: 800.000 Ft
Arany: 1.500.000 Ft

PATEK PHILIPPE
Acél: 800.000 Ft
Arany: 
1.500.000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: 500.000 Ft
Arany: 800.000 Ft

I.W.C 
SCHAFFHAUSEN
Acél: 150.000 Ft
Arany: 250.000 Ft

OMEGA 
CHRONOGRAPH
Acél: 150.000 Ft
Arany: 300.000 Ft

JAEGERLE 
COULTRE
Acél: 120.000 Ft
Arany: 200.000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN
Acél: 250.000 Ft
Arany: 500.000 Ft

OMEGA 
CONSTELLATION
Acél: 18.000 Ft
Arany: 80.000 Ft

ROLEX OYSTERCH-
RONOGRAPH
Acél: 500 000 Ft
Arany: 800 000 Ft

Győrött a Kandó Kálmán utcai tekepályán ötödik
alkalommal emlékeztek a többszörös világbajnok
Kristyán Zsuzsára. A nők versenyében Koppá-
nyiné Simon Csilla (Pannon-Flax SE) 617 fás
egyéni csúccsal nyert. A férfiak mezőnyében a
győri Brancsek János 626 fával hódította el az első
helyet. A csapatversenyben a hazai Pannon-Flax
SE első csapata vehette birtokába az új vándorku-
pát, 2.292 fás összteljesítménnyel. A serdülő lá-
nyoknál Hegedűs Anita (Csór, 591 fa) révén ven-
déggyőzelem született. Az ifjúsági lányoknál Csiz-
mazia Katalin (Pannon-Flax SE, 575 fa), a serdülő
fiúknál ifj. Brancsek János (GYŐR-SZOL TC, 581
fa), az ifjúsági fiúknál Babos Tamás (GYŐR-SZOL
TC, 627 fa) hódította el a bajnoki címet. 

A legkedveltebb versenyszámban, a vegyes pá-
rosok mezőnyében a világkupa-győztes Hegedűs
Anita (Csór) a hazai Kristyán Istvánnal (GYŐR-
SZOL TC) az oldalán – két hazai párost, valamint
a tavalyi győztest megelőzve – 1189 fával diadal-
maskodott. Az amatőrök versenyének kupái Kar-
valics Erzsébet (555 fa) és Talabér Attila (542 fa)
révén Csornára kerültek.

Kristyán Zsuzsára
emlékeztek

Leendő nagy bajnokok első lépéseit láthatják
mindazok, akik június 16-án és 17-én elláto-
gatnak a Magvassy-csarnokba, ahol az V. Ser-
dülő Judo Európa-kupa küzdelmeit rendezik
meg. A szervezők tíz ország több mint három-
száz judósát várják Győrbe, a tizenöt évnél fia -
talabbak legrangosabb nemzetközi verse-
nyére. A küzdelmek mindkét nap 10 órakor
kezdődnek, a döntőket 15 órától rendezik. 

Győr mindig is komoly szerepet játszott a
magyar judosportban, különösen igaz ez a
legutóbbi másfél évtizedre: 1998 óta a Győri
Dózsa SE egykori versenyzője, dr. Tóth László
a Magyar Judo Szövetség elnöke, aki 2002

Győrött rendezik
meg a labdarúgó
diákolimpia III.
korcsoportos or-
szágos döntőjét.
Vasárnaptól ked-
dig húsz csapat
vetélkedik az ETO
Parkban, megyén-
ket idén a győri
Adyvárosi Közok-
tatási Főigazgató-
ság együttese kép -
viseli. Az 1999–
2000-ben született
fiúk versenyében
várhatóan kedden
délben hirdetnek
győztest. 

Négy számban hirdettek győztest a győri ugrógálán, amelyet ti-
zedik alkalommal rendeztek meg a Radnóti utcai sporttelepen.
Eredmények. Női hármasugrás: 1. Hoffer Krisztina (Tatabánya)
13,25 m, 2. Babos Rita (ARAK) 13,19 m, 3. Halai Erika (romániai)
12,79 m. Férfi hármasugrás: 1. Georgius Stavros (Honvéd)
15,84 m, 2. Lénárt Norbert (romániai) 15,32 m, 3. Galambos
Tibor (FTC) 15,18 m. Női távolugrás: 1. Halai Erika 6,14 m, 2.
Schmelcz Fanni (KARC) 5,82 m, 3. Ajkler Zita (Vasas) 5,78 m.
Férfi távolugrás: 1. Radek Juska (cseh) 7,37 m, 2. Milan Pírek
(cseh) 7,29 m, 3. Bánhidi Bence (TFSE) 7,20 m.

Serdülő judo Európa-kupa 
óta az Európai Judo Szövetség (EJU) főkincs-
tárnoka. Az MJSZ alelnöke volt Jungi Csaba,
Győr korábbi alpolgármestere, s jelenleg is az
MJSZ alelnöke az elismert győri szívsebész,
dr. Dézsi Csaba András, győri önkormányzati
képviselő, gazdasági alelnöke pedig a győri
Sigma-Coop tulajdonos-igazgatója, Horváth
Zoltán, a magyar judo legjelentősebb szpon-
zora. Az Európai Judo Szövetség Bíró Bizott-
ságának szaktekintélye volt kitűnő nemzet-
közi bírónk, az olimpián is bíráskodó Vági Mik-
lós, akit nagy fájdalmunkra tavaly áprilisban
veszített el a magyar judo. Az ő emlékének
adózik majd a serdülő Európa-kupa.

Jubileumi ugrógála

A nyári szabadságok terve-
zésének időszakában a me-
gyei horgászszövetség ás-
ványrárói horgásztanyáját
ajánljuk a sporttársak figyel-
mébe. A szeptember vé-
géig nyitva tartó létesít-
mény közel van a vízpart-
hoz, így például a legendá-
san jó horgászhely, az árvai
zárás is néhány perces au-
tózással elérhető, de a mel-
lékágak sincsenek ennél
sokkal messzebb. A kom-
fortos tanyaházhoz csóna-
kok is tartoznak, így az ág-
rendszerben barangolni
szándékozók is megtalálják
számításaikat. A tájba bele-
simuló, korszerűen felújí-
tott, a mai kor igényeinek
megfelelő tanyaház 30 férő-
helyes, 2 és 4 ágyas szobák-
ban lehet aludni.  A szállás-
díjakat a megyei horgász-

Diák-
olimpiai
döntő

Szigetközi horgásztanya
szövetség úgy alakította ki,
hogy a szállás költsége le-
hetőség szerint kisebb mér-
tékben terhelje az igénybe
vevő horgászokat. Így pél-
dául több vendégéjszakát
követően az árak is kedve-
zőbben alakulnak, illetve a
20.000 forintot meghaladó
szállásdíj esetén külön
megállapodás alapján lehe-
tőség van két részletben
történő befizetésre is. A víz-
területre érvényes területi
jegy beszerezhető többek
között a tanyaház gondno-
kánál is, amelyhez térítés-
mentesen jár a töltéseken
való közlekedésre feljogo-
sító engedély. A szálláslehe-
tőségről szívesen adnak tá-
jékoztatást a megyei hor-
gászszövetség irodájában
(Győr, Bajcsy-Zs. út 13., te-
lefon és fax: 96/524-988).
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