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A britek kilépnek az Európai Unióból
Eldőlt:

Magyar idő szerint csütörtök éjjel
11-kor véget ért a mindent eldöntő népszavazás az Egyesült Királyság
EU-tagságáról. Már több korai eredményből is az látszott, hogy a kilépéspártiak az előrejelzéseknél erősebbek
lehetnek, és eldőlt, hogy a britek kilépnek az EU-ból. Az elmúlt hetekben
volt, hogy megerősödtek a kilépést támogatók, azonban az utolsó felmérésekbőlúgy tűnt, hogy a végén a maradást támogatók lehetnek kis többségben, és a fogadási oldalakon is a tagság
fenntartását valószínűsítették. A piacokon is az látszott, hogy nem gondolják
igazán reális lehetőségnek a Brexitet.
Exit poll ugyan nem volt, de a YouGov
napközben készített felmérése is azt jósolta, hogy győznek az EU-pártiak, és
hasonlóan gondolta Nigel Farage, az
euroszkeptikus UKIP és így a Brexitkampány vezetője is. Később azonban
nem győzött egyre finomítani álláspontján, míg reggelre eljutott egy győzelmi beszédig is. Ugyanis már több
korai eredményből is az látszott, hogy a
kilépéspártiak az előrejelzéseknél erősebbek lehetnek. A kérdés a végletekig
megosztotta a briteket, ami abból is kitűnt, hogy a kilépéspárti területeken a
vártnál nagyobbat nyertek a brexitesek, míg London és több nagyváros viszont erősebb bástyája maradt az
EU-pártiaknak. Azonban szinte végig
a kilépés hívei vezettek, és végül
51,9-48,1-re döntöttek Nagy-Britannia
EU-tagságának megszüntetéséről. A
Brexit győzelme után Cameront 80 kilépéspárti párttársa nyílt levélben arról
próbálta meggyőzni, hogy maradjon

miniszterelnök, és próbálja megőrizni
a stabilitást. Nem véletlenül lenne
ennyire sietős a pártegyesítés a toryknak, a kampány ugyanis a végletekig
megosztotta a kormányzó Konzervatív
Pártot. Cameron bejelentette, hogy a
népszavazás eredménye miatt lemond,
de a kormány októberig, a toryk országos kongresszusáig hivatalban marad.
Utódjának kell majd megkezdeni a tárgyalásokat a kilépésről az EU-val. Már
a brit belépés sem volt egyszerű menet,
de végül a brit Konzervatív Párt támogatta a csatlakozást, ők tárgyalták le és
vitték be az országot az Európai Gazdasági Közösségbe 1973-ban. Az Egyesült Királyság EU-tagsága azonban sosem volt sima ügy, a nehézkes belépés
után jött a folyamatos különutasság.
Aminek a végén most éppen ők, a konzervatívok rángatták ki a briteket az
unióból. Ráadásul nem is egy teljes
mellszélességgel támogatott referendummal: Cameron, attól félve, hogy az
euroszkeptikus UKIP jobbról előzi
meg, és ellöki a Konzervatív Pártot a
kormányrúdtól, a tavalyi parlamenti
választási kampányban megígérte,
hogy 2017 végéig népszavazást tartanak a kérdésben. Azonban azt is jelezte, hogy ha sikerül szükséges reformokat kiharcolnia Brüsszelben, akkor a
maradáspárti kampány élére áll majd.
Visszanézve kevés akkora bukást lehet
elképzelni, mint amilyen Cameroné
lett. A tavalyi parlamenti választásokon hatalmas meglepetésgyőzelmet
aratott, a toryk megerősödtek, miközben hagyományos ellenfelük, a Munkáspárt komoly válságba került.

Százan meghaltak
a kínai tornádóban
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Legalább 98 ember életét követelte
egy pusztító erejű tornádó csütörtökön a kelet-kínai Csiangszu tartományban. Nyolcszáz sérültet kell ellátni - közölte a helyi médiára hivatkozva az MTI. A kora délután érkezett, óránként 125 kilométer sebességű szél, amelyet jégeső és felhőszakadás kísért, falvakat tarolt le, lakóházakat, iskolákat, óvodákat, üzemépületeket rombolt le. A forgószél járműveket, fákat és villanyoszlopokat is
megrongált, a katasztrófasújtott terület nagy részén fennakadások vannak
az áram- és ivóvízellátásban, valamint
a távközlési szolgáltatásban is.
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19 éves fiú volt az
agyonlőtt német
túszejtő

Valóra vált az EU rémálma: a brit szavazók szoros eredménnyel, de leszavazták az uniós tagságot. Újra kell gondolni az európai integrációt,
de Nagy-Britannia jövője is bizonytalanná vált. A csütörtöki népszavazás után óriási a bizonytalanság, a font 31 éves mélypontra zuhant.

600 kiló kokaint
akart a repülőre
csempészni
Hatszáz kilogramm kokaint akart egy
repülőgépen átcsempészni egy légitársaság munkatársa Venezuelában. Az
Aeroméxico dolgozója a venezuelai
katonai rendészet két tagjával közösen
bőröndökben akarta a drogot Mexikóba
szállítani. A kokaincsempészetre a
múlt héten derült fény Mexikóváros repülőterén. A venezuelai hatóságok szerint a caracasi repülőtér tizenegy alkalmazottja - aki javarészben a létesítmény biztonsági részlegében dolgozott
- keveredett abba a gyanúba, hogy segítette a bűncselekményt.

Egy 19 éves fiú ejtett túszokat csütörtökön a a nyugat-németországi,
Frankfurt közelében lévő Viernheim
mozikomplexumában - közölte az
ügyészség pénteken. A fiatalembernek két riasztófegyvere és két játékgránátja volt, azonban mivel a rendőrök veszélyesnek ítélték meg őt a túszokra nézve, agyonlőtték. A maszkot
viselő férfi 18 túszt ejtett, köztük gyerekeket, miután lövöldözni kezdett és
elbarikádozta magát a moziban. A
rendőrség betört a terembe, könnygázt vetett be, majd lelőtte a túszejtő.
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A szír hadsereg egyre közelebb
jut az IS fővárosához

A szíriai kormányhadsereg behatolt Rakka tartományba –írjaa
Reuters a háborúról rendszeresen
jelentő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja alapján. 2014 óta
ez az első alkalom, hogy a kormányerők ennyire közel kerültek
Rakka városához, az Iszlám Állam
(IS) de facto szíriai fővárosához.
Az előrenyomulást az tette lehetővé, hogy pénteken az oroszok légi
csapásokkal hathatós támogatástnyújtottaka kormányerőknek,
akik így már aznap elérték a szomszédos Hama tartomány határát.
Eközben a kormányerőktől függetlenül az amerikaiak által támogatott milíciák és kurd harcosok is
nyomulnak Rakka felé. Ahogy korábban írtuk, a különböző szíriai
csapatok egyre jobban szorongatják a terrorszervezetet, már legalább három fronton folyik a küzdelem. Az IS-ellenes erők haladnak tovább Rakka városa és a
szintén a tartományban található Tabqa-gát felé. Az IS épp pénteken szólította fel a város lakóit,
hogy szolgáltassák be a tévékészülékeiket, úgyhogy ha sikerül is elérni és felszabadítani Rakkát, a
forradalmat valószínűleg nem lehet majd tévén nézni.

A brit kormány sem egységes
Brexit-ügyben
A brit igazságügyi miniszter szerint
"már sok mindenben tévedtek"
azok a nemzetközi pénzügyi szervezetek, amelyek az elmúlt napokban
egymás után hívták fel a figyelmet a
brit EU-tagság esetleges megszűnésével járó gazdasági kockázatokra.
Michael Gove a kilépésért kampányoló tábor egyik frontembere, jóllehet a konzervatív párti brit kormány
hivatalos
álláspontja
szerint
Nagy-Britanniának az Európai Unióban kell maradnia. David Cameron
miniszterelnök mindazonáltal megengedte a kabinet tagjainak, hogy a
brit EU-tagságról június 23-ára kiírt
népszavazás kampányában személyes meggyőződésük szerint, akár a
kilépés mellett is érvelhessenek nyilvános szerepléseiken. Gove-val péntek este a Sky News brit hírtelevízió
készített egyenes adásban sugárzott
interjút, majd a stúdióba meghívott
közönség tehetett fel kérdéseket. A
televíziós társaság egy nappal korábban ugyanilyen formátumban megrendezett műsorában Cameron szerepelt. Michael Gove a péntek esti
műsorban "lehangolónak" minősítette az elsősorban gazdasági kockázatokkal érvelő Cameron - vagyis saját miniszterelnöke - előző napi szereplését.
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Lemond David Cameron
brit miniszterelnök
A Brexit-népszavazás eredménye miatt

David Cameron brit miniszterelnök péntek reggel bejelentette lemondását, miután csütörtökön a britek arra szavaztak, hogy az ország hagyja el az Európai Uniót.
Az EU elhagyását megcélzó tárgyalásokat már másik kormányfővel kell megkezdeni – mondta. Cameron döntése értelmében októberben, a toryk országos konferenciája után veszi át új kormányfő az
ország irányítását. A kormányfő
azt mondta, szerinte az EU-ban
biztonságosabb
helye
volt
Nagy-Britanniának, de az emberek
másképp döntöttek. Így pedig nem
lenne helyes, ha ő maradna a kapitány, mondta a végére már elérzékenyülő Cameron. Cameron lehet-

Hiába nyert a kilépéspárti
Farage, mégis beégette magát
Ritkán fordul elő, hogy egy politikusnak saját győzelme után hívei előtt kell
magyarázkodnia, de a kilépéspárti UKIP vezetőjének sikerült az a mutatvány.
Az EU parlamentjében képviselőként
eltöltött 25 éves EU-ellenes harcára
büszke politikus az urnazárás után hamar temette az EU kilépés mellett szavazók győzelmi esélyeit, abban bízva,
hogy ha most el is veszítenék a csatát,
egyszer majd megnyerik a háborút. „Az euroszkepticizmus nem is
olyan régen még elfogadhatatlan volt,
mostanra pedig erősebb, mint valaha”
– mondta. „Ha a kilépésre szavaztunk,
ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy a kormány tartsa magát a választók akaratához. Ha úgy néz ki, hogy
mégsem jön össze, akkor szép jövő elé
nézünk, mint EU polgárok” – mondta
Farage, ami legalábbis meglepő, ahhoz
képest, hogy korábbi nyilatkozataiból
sosem tűnt úgy, hogy az EU elviselhető
feltételeket biztosítana Nagy-Britannia
számára. A politikus bizonyos volt ab-

séges utódai között eddig egyébként Theresa May belügyminisztert
és Boris Johnson volt londoni polgármestert tartották a legesélyesebbnek. A népszavazás ilyen
szempontból a közöttük is folyó
küzdelem volt, a kilépéspártiak
győzelmével a Brexit-kampány
legfontosabb arcaként Johnson került közelebb céljához. A brit
elemzők azt is találgatják, hogy
Cameron távozása után utódja nem
akar-e majd még 2020 előtt előrehozott választásokat kiírni.
ban, hogy a bennmaradás hívei nyertek. Emiatt a pártelnöknek hamarnekiesteksaját párttársai: Iain Duncan
Smith, Chris Grayling, Alan Johnson,
Paddy Ashdown és több más kilépéspárti politikus sem mondott semmi
egyértelműt. A konzervatív Iain Duncan Smith például azt nyilatkozta, hogy
az eredmény "nagyon szoros" lesz, és
elhatárolódott Nigel Farage jóslatától –
írta Politico.

Olyan kevés menekült
jön Törökországból,
mintha vége lenne a
válságnak
Csak 1465 migráns érkezett májusban a görög partokra, ami kevesebb a
januárban és februárban naponta érkezők számánál - közölte pénteken a
Nemzetközi Migrációs Szervezet
(IOM). A menekültek száma Görögországban: januárban 67 417februárban 57 066márciusban 26 971áprilisban 3650. Az idén eddig összesen

Totális káosz
fenyegeti
Spanyolországot
Nagy valószínűséggel a június 26-i
spanyolországi előrehozott választásnak sem lesz egyértelmű győztese, mivel a négy nagy párt közül
egyelőre egyik sem emelkedett ki. A
kampányban a politikai erők nagy
része a baloldali-populista Podemost támadja. Az országnak újabb
gazdasági reformokra lenne szüksége, de várhatóan folytatódik a hónapok óta tartó politikai huzakodás.
Ha most vasárnap tartanák a választásokat, akkor a Néppárt (PP) nyerne a
szavazatok 30,5 százalékával – derült
ki az NC Report legfrissebb felméréséből. A második helyen a baloldali
populista Podemos áll 24,1 százalékkal, míg harmadik a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) 21,3 százalékkal. Negyedik lenne a jobbközépliberális Polgárok (Ciudadanos) a szavazatok 14,3 százalékával. Mindez
azt jelenti, hogy a 350 fős spanyol alsóházban a PP 124–130, a Podemos
79–84, a PSOE 80–82, a Ciudadanos
38–40 mandátumot szerezne. Vagyis
továbbra sem tudna egyik politikai oldal sem stabil kormányt alakítani,
mert ahhoz 176 mandátumra lenne
szükség. Hasonló volt a helyzet a tavaly december 20-i választás után is,
azzal a különbséggel, hogy azóta a
Podemos és a PSOE helyet cserélt.

156 577 menekült érkezett. A csökkenő számok nagy részben az áprilistól hatályban lévő EU-török menekültügyi egyezménnyel magyarázhatóak. Az embercsempész-főváros feszülten figyeli, mit lép EurópaEltűntek a menekültek Törökországban, de
csak az utcákról. Kiderítettük, hol
vannak, és miért várják, hogy becsődöljön az EU-megállapodás. Találtunk egy sajátos túlélési taktikát
választó csoportot is. Helyszíni riport. A menekültek azonban nem
tűntek el, csak várják, hogy kiderüljön, melyik úton érdemes elindulniuk
Európa felé.Újságírónk bejárta Törökországot az embercsempész-fővárostól a szír határig, és megtalálta az
elveszett menekülteket.
Mások új
útvonalakon indulnak el. Ennek jele,
hogy egyre több a baleset a Földközi-tengeren. Legalább kilenc ember
holttestét emelték ki, 340 embert viszont sikerült élve kimenteni pénteken a kora délutáni órákig a Kréta
közelében elsüllyedt hajóról, amely
egyes becslések szerint 400-500, mások szerint akár 700 migránst is szállíthatott a fedélzetén.
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Elegancia, megbízhatóság, elérhető luxus - FEDEZZE FEL
AZ EMPORIUM ÉS AURA RUHA MÁRKÁT!
Egy több évtizedes családi vállalkozás, az elegancia szolgálatában.
Jöjjön el üzleteinkbe és találja
meg kedvenc darabjait! Mindig
mosollyal, szép ruhákkal és ajándékokkal várjuk! "SEMMI SEM
TESZ SZEBBÉ EGY NŐT, MINT
AZ, HA SZÉPNEK LÁTJA ÖNMAGÁT" - SOPHIA LOREN

Az EMPORIUM klasszikus, elegáns
ruhákat jelent: olyan ruhadarabokat,
amelyek nem mennek ki a divatból és
az alapruhatár fontos részei. Telitalálat üzleti megbeszélésekre. emlékezetes alkalmakra, a kiegyensúlyozott
hétköznapok ritmusára. Üzleteinkben
megtalálható az AURA márka is, ami
az EMPORIUM lendületes, energikus
változata. A ruhákat egytől egyig Magyarországon varrjuk, minden darab
magyar tervezők és szabászok keze
munkája, az alapanyagot pedig Olaszországból, Kanadából és Spanyolországból hozzuk. A magas minőségre

törekszünk, hogy egy ruha hosszú
évekig kiszolgálja a tulajdonosát, és
hogy az öltözék több év után is képes
legyen olyan hatást kelteni, mintha
vadonatúj lenne. Ezt a titkot az édesanyáink is pontosan ismerték. Az üzleteinkben nem eladók, hanem tanácsadók dolgoznak, akik Budapest legjobb stylistjaitól tanulnak. Tudják,
milyen alkatra mit érdemes választasztani, egyaránt színben és fazonban.
A tökéletes alak kivételes. Az EMPORIUM-nál minden, teljes árú darabot
ingyenesen méretre igazítunk, mert az
a célunk, hogy a ruha hibátlanul áll-

jon a viselőjén. Így könnyedén lehet
bárki magabiztos és energikus, hogy a
ruhaigazgatás helyett az igazán fontos
dolgokra koncentrálhasson. Jöjjön el
üzleteinkbe és találja meg kedvenc
darabjait! Mindig mosollyal, szép ruhákkal és ajándékokkal várjuk! Üzleteink: Mammut I – 1. em. Astoria
– Károly krt. 10. Vígszínház – Szt.
István krt. 12. Oktogon – Teréz
krt. 2-4. Déli pu. – Alkotás utca 5
Bővebb információ: www.emporium.huKövessen minket a Facebookon is! www.facebook.com/emporium.aura

Hiába nyert a kilépéspárti Farage, mégis beégette magát
Ritkán fordul elő, hogy egy politikusnak saját győzelme után hívei előtt kell magyarázkodnia, de a kilépéspárti UKIP vezetőjének sikerült az a mutatvány. Az EU parlamentjében képviselőként eltöltött 25 éves EU-ellenes harcára büszke politikus az
urnazárás után hamar temette az EU kilépés mellett szavazók győzelmi esélyeit, abban bízva, hogy ha most el is veszítenék a
csatát, egyszer majd megnyerik a háborút. „Az euroszkepticizmus nem is olyan régen még elfogadhatatlan volt, mostanra pedig erősebb, mint valaha” – mondta. „Ha a kilépésre szavaztunk, ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy a kormány
tartsa magát a választók akaratához. Ha úgy néz ki, hogy mégsem jön össze, akkor szép jövő elé nézünk, mint EU polgárok” –
mondta Farage, ami legalábbis meglepő, ahhoz képest, hogy korábbi nyilatkozataiból sosem tűnt úgy, hogy az EU elviselhető
feltételeket biztosítana Nagy-Britannia számára. A politikus bizonyos volt abban, hogy a bennmaradás hívei nyertek. Emiatt
a pártelnöknek hamarnekiesteksaját párttársai: Iain Duncan Smith, Chris Grayling, Alan Johnson, Paddy Ashdown és több
más kilépéspárti politikus sem mondott semmi egyértelműt. A konzervatív Iain Duncan Smith például azt nyilatkozta, hogy
az eredmény "nagyon szoros" lesz, és elhatárolódott Nigel Farage jóslatától – írta Politico.

MODIGLIANI 2016. június 29. – október 2. Magyar Nemzeti Galéria
A Magyar Nemzeti Galériában június végétől október elejéig látható Modigliani-kiállítás az olasz festő életművének első
nagyszabású bemutatója Magyarországon. A több mint nyolcvan alkotást – köztük 61 Modigliani-művet – aktokat, portrékat és szobrokat felvonultató tárlatra a világ több nagy múzeuma és magángyűjteménye kölcsönzött műveket. A nagyszabású kiállítás szobrokon, festményeken és rajzokon mutatja be Amedeo Modigliani (1884–1920) életművének főbb korszakait és stílusfordulatait, valamint a kortársakhoz fűződő kapcsolatát.
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VinAgora Borverseny: a legjobb magyar borok seregszemléje
A champion díjak június 25-én, a VinAgora Borgálán, a Boscolo Konferencia Központban kerülnek kihirdetésre

Hősökkel, újítókkal, felfedezőkkel és több
mint 2000 programmal vár a 2016-os
Múzeumok Éjszakája
Ebben az évben 400 intézmény 2200
programjából válogathatnak az érdeklődők országszerte június 25-én a
Múzeumok Éjszakáján. A tavalyihoz
hasonlóan az idén is lesz kiemelt tematika: Hősök, újítók, felfedezők
címmel, és ez alkalommal is van egy
kiemelt helyszíne az országos rendezvénysorozatnak: 2016-ban Kecskemét
kerül a középpontba, mely a Múzeumok Éjszakája korábbi éveinek leglátogatottabb vidéki városa – jelentette

be Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kultúráért felelős államtitkára az eseményt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A szervezők ebben az évben is több százezer érdeklődőt várnak a Múzeumok Éjszakáján. Az elmúlt évben országosan 420.000-en
voltak kíváncsiak rendezvénysorozatra, és a látogatók mintegy fele a vidéki helyszíneket választotta.
Kellemes szórakozást!

2 nagyarany, 95 aranyérem, 57 ezüstérem, 3 „nevező ország legjobb
bora”, 7 „legjobb fajtabor” díj, „legeredményesebb családi pincészet”
díja, „legsikeresebb fiatal borász” díja, a „VinAgora új felfedezettje”
Az idei VinAgora Nemzetközi Borversenyen az elmúlt évekhez hasonlóan nagy volt a küzdelem, hiszen nem
könnyű a jók közül kiemelni a legjobbakat. Sokszor halk viták, csendes érvelések, egyöntetű vélemények alapzaja törte meg az egyébként szigorúan
csendben dolgozó bírálók munkáját.
Négy napon át zsűriztek a versenyre
érkező hazai és külföldi szakemberek,
akik a munka után megismerhették a
Balaton környéki borvidékeket és Balatonfüredet. A legjobb borok versengtek idén is, a bírálóknak ezért
nem volt egyszerű dolga. Rengeteg
érmet oszthattak volna ki, de a szabályzat szerinti 30%-os éremkorlát
miatt idén is feljebb kellett emelni a

ponthatárokat. Sok bor magas pontszámot ért el, ám idén mégsem kaphatott érmet. A június 10-13. között,
Balatonfüreden megrendezett VinAgora Nemzetközi Borversenyre 505
nevezés érkezett 14 országból. Többek között Ausztrália, Brazília, Libanon, Horvátország, Izrael, Románia,
Spanyolország és Uruguay is szerepelt hazánkon kívül a nevező országok sorában. Az összesen 54 főből álló nemzetközi zsűri keményen dolgozott, hogy tudása szerint a legjobb
döntést hozza meg a négy nap alatt.
Borgála belépőjegy ára elővételben
6500 forint, a helyszínen 7900 forint.
www.vinagora.hu www.borgala.hu
Kellemes időtöltést!

A MODELL Színes,
feliratos, dán thriller

Teljes a Sziget programja

Emma egy feltörekvő fiatal modell,
akinek minden vágya, hogy bekerüljön
a nemzetközi divatszakmába. Álma
megvalósítása érdekében Dániából Párizsba, a divatvilág fővárosába költözik, ahol megismerkedik egy férfi divatfotóssal. A két fiatal egymásba szeret, ám Emma számára egy idő múlva
terhessé és veszélyessé válik a viszony.
A modell a dán Mads Matthiesen,
Teddy mackó rendezőjének új filmje.
Matthiesen ezúttal az európai divatvilág árnyoldalát mutatja be egy műfaji
filmben és a skandináv filmek hagyományait adaptálja a párizsi divatközegbe. A modell premierje a Göteborgi
Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol
operatőrdíjat kapott és jelölték a legjobb skandináv film díjára. A film egyik
főszereplője, Ed Skrein, aki gyorsan
vált az európai film egyik meghatározó
színészévé, olyan szerepei révén, mint
a Deadpool és a Sweeney – A törvény
ereje. Országos bemutató: 2016. június
23. Forgalmazó: Vertigo Média Kft.
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ÜDVÖZÖLJÜK AZ ÚJ SZEZONBAN!

Teljessé vált az idei Sziget programja,
ami mostantól már napi bontásban is
elérhető a fesztivál honlapján, s a jelek szerint minden eddiginél színesebb fesztiválra számíthatunk. A közönség érdeklődése is csúcsot dönt,
eddig az egész hétre szoló bérletek
95%-a már gazdára talált. A 2016-os
Szigeten több mint 1500 program vár
ránk. Az előadók a világ minden tájáról, több mint 60 országból érkeznek.
A közönség nemzetközisége is garantált, hiszen már 98 országból vettek
jegyet az idei Szigetre, de a szervezők
nagy örömére az elmúlt két évhez hasonlóan megint tovább nőtt a magyar
látogatók száma is. www.sziget.hu

Az új szezon magával ragadó sokszínűséget ígér az őszi-téli időszakra.
A vezető designerek üzenete egyértelmű: a legújabb kollekciók egyszerre egyediek, sportosak és minőségiek.
A női divatban a letisztult, maszkulin
elemek mellett a nagyléptékű, laza
sziluettek érvényesülnek. A finom

gyapjú, a lezser kötött anyagok és a
meleg pasztellszínek a kényelmes és
modern stílust testesítik meg. A lehetőségek széles tárháza várja a férfiakat is. Hagyományos szabásvonalak,
rafinált City-Chic és lezser casual stílus: az új szezonban bátran kísérletezhetünk. Megérkeztek az új őszi-téli
trendek. Őszi-téli VAN GRAAF
trendek a Hölgyeknek: SILENT LUXURY FE-MALE
ATTITUDE Őszi-téli VAN GRAAF
trendek az Uraknak: WARM
INDIGO TWEED STYLISH
OUTSIDERS A VAN GRAAF egy
újabb izgalmas szezon divatvilágát
tárja fel Önnek. Merítsen ihletet a legújabb kollekciókból! Élményekkel teli új divatszezont kívánunk!További
információért látogasson el honlapunkra, ahol feliratkozhat hírlevelünkre is.www.vangraaf.com Kövesse
a VAN GRAAF-ot a Facebookon, a
Google+-on, Instagramon és a Pinteresten is!
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Júliusban ismét ZAKO Fesztivál a Kvártélyházban!
Az idei válogatásban kilenc előadás szerepel

Idén negyedik alkalommal, július 1-10. között rendezi meg a Manna
a ZAlaegerszegi KOrtárs Művészeti Fesztivált a Kvártélyházzal közösen, amelynek programjában kilenc előadást láthat a Zalaegerszegre látogató közönség.
A ZAKO Fesztiválnak idén is
Kvártélyház Szabadtéri Színház ad
otthont, amely idén már a tizedik
nyári évadát kezdi. A Manna Kulturális Egyesület és a Kvártélyház közös szervezésében megvalósuló Zalaegerszegi
Kortárs
Művészeti
Fesztiválon negyedik éve vendégeskednek több mint egy hétig független előadások a Zalaegerszeg történelmi múltú belvárosi épületének
udvarán felállított szabadtéri színpadon. A seregszemlén a Zala megyei közönségnek lehetősége van
megismerni a kortárs független alkotókat és olyan független színházi
előadásokat, melyekkel nem találkozhatnak a régióban. Az idei válogatásban kilenc előadás szerepel,
amelyek egy része - az előző évek
hagyományaihoz hasonlóan - kortárs magyar szerzők művein alapul:

Dancsecs Ildikó, Vinnai Andrásné,
Péterfy-Novák Éva darabjait láthatja a közönség. Idén a műfaji sokszínűségre is törekedtek a szervezők, a
prózai művek mellett lesz koncertszínház, élő zenés gyerekelőadások,
és az opera is megjelenik, a Katona
József Színház frissen bemutatott
Cosí fan tutte című beavató előadása érkezik Zalaegerszegre. Jegyeket a helyszínen, a Kvártélyház kihelyezett jegypénztárában (Zalaegerszeg, Kossuth tér) lehet megvásárolni, valamint az interneten keresztül ajegy.kvartelyhaz.hucímen
keresztül. A jegyárak előadásonként
1000 és 3000 forint között változnak, de bérlet is vásárolható a fesztiválra. A fesztivál hivatalos weboldala:
www.zakofesztival.hu
Jó szórakozást!

Cegléd: Több mint gondolnád! - Belföldi újságíró
tanulmányút Ceglédre és környékére
Az MTÜ Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóság szervezésében, a Tourinform
Cegléd szakmai közreműködése mellett került megrendezésre június
9-én, 14 fő újságíró részvételével az
Ügynökség belföldi média study tour-ja.
A tanulmányút a Cegléd melletti Újszilváson indult, ahol a csoport megtekintette Bolyhos László 1994 óta
működő, évi 2 millió kilogramm gyümölcsöt feldolgozó, többszörösen díjnyertes családi pálinkafőzdéjét. Magyarország legnagyobb, 1632 napelemmel üzemelő naperőművének
megtekintése után, Ceglédre megérkezve Hegedűs Ágota alpolgármester
asszony köszöntötte a résztvevőket a

felújított Városházán. Majd Murvai
Nóra orgonaművész szólaltatta meg
Magyarország első türingiai minta
alapján épített, ún. „Bach-orgonáját”
a közeli evangélikus templomban. A
kirándulás a Ceglédi Gyógyfürdő és
Szabadidőközpontban
folytatódott,
amelynek ligetes környezetében 17
csúszdás Aquapark épült ki, a régióban egyedülálló ingacsúszdával. Ebéd
után a külföldön is hírneves Békebeli
Cukrászda tulajdonosa, Lajos Mary
mestercukrász mutatta be különleges,
a legújabb trendeket követő csokoládékölteményeit és macaronjait. Cegléd és Nyársapát határába érkezve felkerestük Magyarország leghosszabb
(820m) épített gokart pályáját. Cegléd: Több mint gondolnád!

György Ádám zongoraest a
Kastélykertben – nyolcadik
éve minden nyáron
György
Ádám
zongoraművész
2016-ban immáron nyolcadik alkalommal rendezi meg zongoraakadémiáját Pomázon, amelyre a világ
minden tájáról (Kínából, Indonéziából, Szingapúrból, Svájcból és az
USA-ból) érkeznek tehetséges zongorista növendékek. Az akadémia
György Ádám szóló zongoraestjével
veszi kezdetét július 4-én, majd július 13-án a növendékek és a művész
közös koncertje várja a nyáresti kikapcsolódásra vágyó zenekedvelőket.Koncertek: György Ádám zongoraestje – 2016. július 4. hétfő 19.00:
Teleki-Wattay kastély Zárókoncert –
2016. július 13. szerda 19.00: TelekiWattay
kastély
Jegyek:
koncert@adamgyorgy.com,
+36
30/625-94-00 vagy korlátozott számban a helyszínen kaphatók. Jegyár:
3.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000 Ft További információk György Ádámról:
www.adamgyorgy.com

Vajna Tímea beach style
hajkoronája is a
Marilynben készült!

Exkluzív, nyugodt és barátságos
környezetben
professzionális,
prémium termékekkel és mester
szakemberekkel várjuk minden
vendégünket.
Fodrászatunkban kiemelt partnerünk a L’Oréal Professionnel!
Kérastase és a LʼOreal termékekkel várjuk vendégeinket nap mint
nap. Fodrászaink hajdiagnosztikát
követően hajápolási tanácsokkal
segítenek megtalálni az Önnek
legmegfelelőbb hajtrendet és termékeket. L’Oréal Professionel
Amit kínálunk: kedvező árak,
profi szakemberek, minőségi
anyagok, rugalmas nyitva tartás,
kezeléseink széles választéka és
kombinálhatósága,
folyamatos
megújulás, törzsvendég program
és folyamatos havi akciók!
http://www.marilynbeautybar.com
Marilyn Beauty Bar Salon Expert
Premium Szalon várja Önöket a
Montevideo utca 1. szám alatt
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Magyarország
Budapest: 12/32
Debrecen: 11/30
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Kecskemét: 10/32
Keszthely: 13/31
Miskolc:
14/31

Európa
Athén:
Bécs:
Berlin:
Bukarest:
London:
Madrid:

18/31
13/24
13/25
16/26
13/23
19/29

Moszkva:
Párizs:
Pozsony:
Prága:
Róma:
Varsó:

6/14
15/24
11/23
13/23
12/25
10/21

Kultúra

Teljes a Sziget programja
TELJESSÉ VÁLT AZ IDEI SZIGET
PROGRAMJA, AMI MOSTANTÓL
MÁR NAPI BONTÁSBAN IS ELÉRHETŐ A FESZTIVÁL HONLAPJÁN,
S A JELEK SZERINT MINDEN EDDIGINÉL SZÍNESEBB FESZTIVÁLRA SZÁMÍTHATUNK. A
2016-OS SZIGETEN TÖBB MINT
1500 PROGRAM VÁR RÁNK.
“Ha ilyen tempóban találnak gazdára a jegyek, június végére elfogynak
az egész időszakra érvényes belépők és nem tudunk majd több bérletet, csak napijegyet kiadni” – mondja Gerendai Károly, aki szerint nagy
esély van idén a teltházra . Az ötnapos bérletek már régen elfogytak,
jelenleg a kiadható egyhetes jegyeknek már csak az 5%-a van a piacon. Bár az összes kiadható napijegyeknek még "csak" a 40%-a fogyott el, ez is lényegesen több, mint
a korábbi években a hasonló időszakban volt, hiszen ezeket a jegyeket sokan csak a helyszínen vásárolták meg eddig. "A napi fogyások ráadásul korántsem egyenletesen oszlanak meg, ezért már most látszik,
hogy idén is számíthatunk teltházas
napokra" - jegyezte meg a főszervező. Összehasonlításképpen, tavaly
augusztus elejére fogytak el a bérletek s a Sziget végül három teltházas
napot számlált. " “Fontos megemlíteni, hogy már a fellépők bejelentése előtt nagyon jól fogytak a jegyek,
tehát egyre inkább sikerül elérnünk,
hogy - bár fontos a zenei felhozatal elsősorban a feeling, és a különleges
hangulat számít, vagyis a látogatók
jelentős része már a Szigetre akar
jönni, és nem bizonyos koncertekre.”
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Payet centikre volt
az Eb legszebb
góljától

Az Európa-bajnokságon kétgólos francia sztár, Dimitri Payet nem volt kezdő
a svájciak elleni utolsó csoportmeccsen, mert Didier Deschamps kapitány több kulcsemberét pihentetni
akarta. A második félidőben már pályára küldte Coman helyett, és nem sokkal
később újabb nagy góllal állhatott volna a torna góllövőlistájának élére. Sissoko futott el a jobb szélen, és középre
adott labdájára érkezett Payet. Belsővel
egyből kapura lőtt, de a lécről a gólvonal elé pattant a labda. Ha bemegy, ez az
Európa-bajnokság egyik legszebb, ha
nem a legszebb gólja.

Nagy elismerés
Storcknak a
legnagyobb francia
sportújságtól

A magyar futballválogatott minden
várakozást felülmúlva, az F csoport
élén végzett 5 ponttal az Európabajnokság csoportkörében. A sikerben elévülhetetlen érdemeket szerzett Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki Dárdai
Pál után átvette a csapatot, és kijuttatta az Eb-re. Ezt ismerte el a francia sportnapilap, LʼEquipe is, amely
nem csak a futballisták, de az edzők
teljesítményét is pontozta. Ezek szerint a horvátok kapitánya, Ante Cacic lett az első szakasz legjobbja
6,67 ponttal, de mögötte Storck neve szerepel, aki a szlovák Ján Kozákkal együtt 6,33 pontot kapott.
Horvátország is csoportelső lett,
megverte Spanyolországot.
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Budapest 2 milliárdért
rendezi a 2019-es Maccabi
Európa Játékokat
Budapest rendezheti a 2019-es
Maccabi Európa Játékokat,
amely a földrész legnagyobb zsidó
sporteseménye - jelentette be
Motti Tichauer, az Európai Maccabi Konföderáció ügyvezetője.
Jusztin Ádám, a Maccabi Vívó és
Atlétikai Club elnöke, a magyar
pályázat vezetője elmondta: különleges
eseménynek
lehetnek
2019-ben házigazdái, amely mérföldkőnek tekinthető a hazai zsidóság életében, ugyanakkor Budapestnek és Magyarországnak is kiemelkedő sporteseménye lesz. "Az
esemény ugyan csak tíznapos, de
nekünk ez sokkal többről szól, a
magyar zsidóság jövőjének meghatározó eseményét szeretnénk
megrendezni, amely rengeteg magyar zsidó fiatal számára mutatja
meg, hogy a sport hogyan tanít
egyszerre fegyelemre ugyanakkor
nyújt önfeledt pillanatokat" mondta Jusztin. A Maccabi Európa
Játékokon közel 2500 sportoló
részvétele várható, ezzel Magyarország legnagyobb sporteseménye
lesz 2019-ben - áll a szervezők
közleményében. A játékokon számos olimpiai és világbajnok vesz
részt. A magyar csapatban korábban olyan hírességek szerepeltek,
mint például Polgár Judit, minden
idők legeredményesebb női sakkozója, vagy S. Kovács Ádám világés Európa bajnok karatés.

Márton Anna ezüstérmes a vívó Eb-n
A végeredmény: 1. Szofija Velikaja, 2. Márton Anna, 3. Olga Harlan
és Charlotte Lembach, ... 8.

Ezüstérmet nyert Márton Anna a női kardozók versenyében a lengyelországi vívó Európa-bajnokság első napján Torunban.
Az olimpiára készülő, tavaly világbajnoki harmadik magyar kardozó a
csoportkörben mind a hat ellenfelét
legyőzte, emiatt a 64-es hiányos főtáblán az első fordulóbban nem kellett pástra lépnie. A legjobb 32 között sorban Záhonyi Petrát (15-8),
az azeri Szabina Mikinát (15-8) és
az orosz Jana Jegorjanont (15-9)

verte, majd az elődöntőben a francia
Charlotte Lembachot győzte le
15-7-re. A döntőben a világbajnoki
címvédő, a londoni olimpia győztese, Szofija Velikaja következett, akit
már nem tudott legyőzni, végül
15-10-re kikapott, így Eb-ezüstöt
szerzett az orosz elleni vereséggel,
írja az MTI.

Németország nyert, első, Mario Gomeznek köszönjük
A C csoportban eldőlt minden kedd kora este, a németek 1-0-ra verték az
északíreket, ezzel nem csak csoportelsők lettek, de magukkal húzták a magyarokat is. Az albán után az északír is
gyengébb csoportharmadik lenne nálunk. Egészen nagy fölényben játszotta
végig majdnem a teljes meccset a német csapat azÉszakírország-NémetországC csoportos mérkőzést a párizsi
Parc de Princes-ben. Müller a 8. percben 10 méterről telibe lőtte a kijövő kapustÖzil a 11.-ben ziccerben, hat méterről megfaragta a labdátGötze közel-

ről a 12.-ben a kapust találta el, a kipattanót Kimmich üres kapura fölépörgetteMüller a 23.-ban jobbösszekötőből a
hosszúkapufa mellé lőttMüller a
27.-ben csukafejessel a kapufát találta
el.A harmincadik percben végre megtört a jég. Mario Gomez szöktette a tizenhatosra Müllert, elfektette a védőt
és a kapust is, de kisodródott. Szerencsére kapcsolt, és ahelyett, hogy ráfordult volna, visszagurított Gomeznek,
aki berúgta a kapuba. Egy védőn menet
közben még megpattant, de az üres kapuba simán bejutott a labda.

