
G y ő r  P l u s z  k ö z é l e t i  h e t i l a p  /  I I .  é v f o l y a m  1 1 .  s z á m  /  2 0 1 2 .  m á r c i u s  1 6 . ,  p é n t e k  /  M e g j e l e n i k  5 6 . 0 0 0  p é l d á n y b a n

Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

22–23. oldal Autós mellékletünkben eláruljuk, melyik gyártó
modellje lett idén az európai Év autója, és
hasznos tanácsokkal segítjük a
használt autót vásárlókat.

8–9. oldal Kiosztották a díszpolgári címeket és a Pro Urbe Győr dí-
jakat a város díszközgyűlésén március 15-én. Díszpolgári címet ka-
pott Gasztonyi László, Palotai Károly és a Széchenyi István Egye-
tem. Pro Urbe Győr díjban részesült a Győr Első Lions Club, a Lurkó
Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány, valamint Matusz Károly.
Az elismerések kapcsán nyilatkoztak lapunknak a kitüntetettek.

26. oldal A GYŐR-SZOL Zrt. a jelentős távhődíj-
tartozást felhalmozó fogyasztóknál megkezdi a
használati melegvíz-szolgáltatás felfüggesztését.
Az intézkedés négyszáz, a távhődíjat notóriusan
nem fizető győri fogyasztót érint.

5. oldal A GySEV Zrt. közel
egymilliárd forintot nyert el az
Új Széchenyi Terv forrásaiból
közlekedésbiztonságot javító
célzott fejlesztések végre -
hajtására.

7. oldal Tízmillió forintos kárté-
rítést követel az Osztrák Fogorvosi
Kamara három megyei fogorvos-
tól, mert szerintük törvény be üt-
köző mó don hirdették szolgáltatá-
saikat több bécsi napilapban.

AA  jjöövvőőbbee  nnéézznneekk
Írásunk a 3. oldalon
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évre szóló szállítási megállapodást kötött a Rába a
John Deere-rel egy 560 lóerős gumihevederes trak-
tor futóműveinek kifejlesztésére. A csúcskategóriás
járművet a legnehezebb mezőgazdasági munkákra,
és az extrém terhelést jelentő építőipari alkalmazá-
sokra tervezték. 

5 140 millió forintot szán a hiányszakmákhoz kötődő ösz-
töndíj-támogatásokra idén az önkormányzat. Vá-
rosunkban havonta mintegy 1000 középiskolás ré-
szesül ilyen juttatásban. A 9–10. osztályos szakis-
kolásokat, a tanulmányi szerződéses diákokat és
a TISZK tanműhelyeiben tanulókat támogatják. 

NAPRÓL NAPRA

Március 9.

Március 10.

Március 11.

Március 12.

Március 13.

Március 14.

Március 15.

Kiemelt 
szerepben 
A térség vezető intéz-
ményévé válik a győri
Petz Aladár-kórház. A
Semmelweis-terv sze-
rint megyénk mellett
Vas, Veszprém és Zala
megyéből is Győrbe ér-
kezhetnek többek kö-
zött a speciális
égésplasztikai, ideg-,
ér- és daganatsebé-
szeti ellátást igénylő
betegek, de kiemelt te-
rület lesz a gyermek-
gyógyászat is. 

Sajtónapi 
elismerések
Idén is díjazták a sajtó
munkatársait a Győri
Médiaklub ünnepi ren-
dezvényén, amelynek
a Leier City Center
adott otthont. Az E.ON
Minőségi Újságírásért-
díját Kárpát Zsolt, az
Oxygen Média szer-
kesztő-riportere, a
Média 2003 Alapítvány
életműdíját Takács
Árpád, a Magyar Rádió
egykori riportere, az
alapítvány fiatal tehet-
ségnek járó díját pedig
Kiss Szimóna, a Kisal-
föld újságírója vehette
át. A Médiaklub Média
Mentor-díját Kocsis
Tünde, a megyei rend-
őrkapitányság szóvi-
vője kapta. A győri ön-
kormányzat is díjakat
adott át a sajtó napja
alkalmából. Borkai
Zsolt polgármester a
város díszközgyűlésén
Szigethy Attila Emlék -
érmet adományozott
lapunk újságírójának,
Szigethy Teodórának,
és a Kisalföld sport -
újságírójának, Szeitz
Tibornak. 

Konferencia. „Orosz és kínai befek-
tetők Magyarországon" címmel ren-
deztek gazdasági konferenciát a győri
Széchenyi István Egyetemen. Az ese-
ményen a Kínai Népköztársaság és
az Oroszországi Föderáció magyaror-
szági nagykövete is jelen volt.

Baleset. Sérülés nélkül megúszta
egy 78 éves férfi azt a balesetet,
amelynek során motorja nekiütkö-
zött az arra haladó személyvonat ol-
dalának Ménfőcsanaknál. 

Tilalom. Általános tűzgyújtási tilal-
mat rendelt el a vidékfejlesztési mi-
niszter. Az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság (OKF) közlése
szerint szombaton több mint félezer
tűz keletkezett a szabadban.

Veszélyes anyag. Egy veszélyes
anyagot szállító jármű alatt szakadt
be a csatornafedél a Szigethy Attila
út és a Bartók Béla út kereszteződé-
sénél. A balesetben a teherautó rako-
mánya nem került az útra, és szemé-
lyi sérülés sem történt.

Köszöntés. A 100 éves Czeiner Mi-
hálynét köszöntötte a győri önkor-
mányzat nevében Somogyi Tivadar
alpolgármester. Ilonka néninek és
férjének korábban cipészüzlete volt
a belvárosban, ma azonban már pi-
henéssel telnek mindennapjai. 

Drog. A Győri Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum drogprevenciós konfe-
renciát tartott. Az érdeklődők előadá-
sokat hallhattak az aktuális hazai ká-
bítószerhelyzetről, a drogstratégia új
irányairól, és a megelőzés lehetősé-
geiről.

Útlezárások. Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharcra emléke-
zett a város. Az ünnepi programok
miatt ideiglenes forgalomkorlátozást
rendeltek el a Szent István út egyes
szakaszain.

Győrben a hagyomá-
nyoknak megfelelően
március 15-én a Honvéd
ligetben koszorúzással
és a polgármester be-
szédével kezdődött az
1848–1849-es forrada-
lom és szabadságharcra
való emlékezés. Borkai
Zsolt az eseményen így
fogalmazott: Idézzük fel
a nagy elődök példáját,
hogy cselekedeteinket
az övékéhez mérve erőt

és hitet merítsünk a foly-
tatáshoz. Idézzük fel azt,
ami Kossuth Lajost, gróf
Széchenyi Istvánt, Bem
Józsefet, Klapka Györ-
gyöt és a lánglelkű Petőfi
Sándort képessé tette a
rendkívüli helyzetben a
rendkívüli feladatok válla-
lására. Ez a képesség és
érzés nem más, mint a
szabadság akarása, a
nemzet szabadsága, és
a nemzetet alkotó polgá-
rok szabadsága. Azt
mondják, a szabadság-
nak nincs nemzetisége:
mégis, legalább a világ
52 országában, ahol ma-
gyarok élnek, március
15. a magyar szabadság
ünnepe. A magyar sza-
badságé, amelyért Pe-
tőfi Sándor legdrágább
kincsével, az életével fize-
tett. A városvezető hozzá-

Március 15., 
a magyar
szabadság ünnepe

tette: Tettekre, szívós
munkára van szükség jo-
gainkért, megélhetésün-
kért, népünkért. Új orszá-
got építünk, ezen belül
egy erős Győr megte-
remtése a célunk. Ahhoz,
hogy szabadok legyünk,
stabil gazdasági alapo-
kat kell létrehoznunk,
munkahelyeket, egzisz-
tenciális biztonságot
kell teremtenünk. Győr
pozíciói jók! Egyre töb-

ben érzik át annak a fel-
emelő érzésnek a sza-
badságát, hogy meg
tudnak élni a bérükből,
és önállóan, segítség
nélkül is el tudják tartani
a családjukat. A minden-
napok szabadsága csak
akkor lehet garantált, ha
az embernek nem kell
attól rettegnie, hogy hol-
nap tud-e enni adni a
gyermekének, s ha nem
fenyegeti a veszély, hogy
elveszíti a tetőt a feje
fölül. Fontos, hogy meg-
értsük, együtt kell él-
nünk, gondolkoznunk
és tennünk egy szebb jö-
vőért! Ezért arra kérek
mindenkit, dolgozzon
jobban, mint tegnap,
tegye azt, ami tudása
szerint a legjobb és a leg-
hasznosabb – zárta a
polgármester.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A magyar szabadságharcok
sosem voltak öncélúak. Őse-
ink, elődeink bármikor is ra-
gadtak fegyvert, nem csak a
nemzetért, de Európa szabad-
ságáért, függetlenségéért is
vérüket adták. Így volt ez, ha
a török ellen küzdöttek, így,
ha a monarchia elnyomása
ellen, és nem volt más a hely-
zet akkor sem, amikor a kom-
munista diktatúra lánctalpa-
sokkal támadt a kis Magyar-
országra. 
„Szabadság! Itten hordozák
véres zászlóidat...” – mondja
a Szózat, nemzeti imáink
egyik legszebbike. Most, 2012.
március idusán a mi szabad-
ságunk zászlaja nem véres,
mint volt egykor ’48-ban,
vagy világ- és Európa-szerte
az elmúlt évszázadban. A mi
szabadságunk zászlaján
most az áll: jog, törvény, ki-
tartás, akarat, szolidaritás,
együttműködés, egymás és
mások tisztelete. Közös euró-
pai jövő. És ott áll az i: ma-
gyarság, kereszténység, ösz-
szetartozás.
1848 azt üzeni, hogy a sza-
badság oszthatatlan. Ha vi-
szont a szabadság csupán
egyeseké, akkor kiváltság.
Magyarország bizonyos érte-
lemben most is a szabadságá-
ért küzd. Azért, hogy ne süs-
senek rá a magukat kiváltsá-
gosnak gondolók bélyeget;
azért, mert olyan alaptör-
vényt fogad el, amelyben az
áll: „Isten, áldd meg a ma-
gyart!” Hogy ne ítéljék el
azért, mert kifejezésre jut-
tatja nemzeti önazonosságát,
és a nemzetek Európája
iránti elkötelezettségét.
Azért, hogy erősebb legyen
azoknak a magyaroknak a
hangja, akik az ország talpra
állásáért küzdenek, mint
azoké, akik határainkon túl,
szisztematikusan próbálják
lejáratni saját hazájukat.  
Ahogy 1848-ban, úgy most is
építeni kell a nemzetet. Dol-
gozzon mindenki jobban,
mint tegnap, tegye azt, ami
tudása szerint a legjobb és a
leghasznosabb. Akarjunk
közös magyar jövőt építeni!
Közös, európai jövőt! 
Bakács László

A jövő építői

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Megnyílt az Európában is egye-
dülálló tematikus tudományos
játszóház, a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ. Az 1,9 milliárd
forintos, jórészt európai uniós
támogatással megvalósult ön-
kormányzati beruházás ered-
ményeként létrejött úgyneve-
zett „science centerben” a moz-
gás fizikájával ismerkedhetnek
a látogatók 74 interaktív eszköz
segítségével.

A 2.737 m2 területű, látványlabort és
kreatív foglalkoztató teret is magában
foglaló interaktív kiállítási központot
szerdán nyitották meg Széchenyi Ist-
ván Egyetem tőszomszédságában. A
Mobilis a térség legújabb oktatási-kul-
turális-turisztikai attrakciója, a szabad-
idő eltöltésének páratlan módját te-
remti meg. A háromszintes központ
küldetése a műszaki életpályák nép-
szerűsítése, az oktatás, illetve az észak-
dunántúli gazdaság kapcsolatának
erősítése. Az ünnepélyes nyitóünnep-
ségen Borkai Zsolt polgármester úgy
fogalmazott, a Mobilis egy többfunk-
ciós létesítmény, amely Győr számára
az élet számos területén fontos jelentő-
séggel bír. A centerben kicsik és na-
gyok játékos formában ismerkedhet-
nek meg a tudomány rejtelmeivel, úgy,
hogy közben a lehető legszélesebb
körben bővítik a műszaki és természet-
tudományos ismereteiket, kiemelt fi-
gyelmet szentelve a helyi járműgyártás
jellegzetességeinek. Emellett pedig az
új intézmény tovább bővíti Győr turisz-
tikai attrakcióinak sorát. A városvezető

hozzátette, a mai ingergazdag világban
a látvány mellé szükség van az él-
ményre is, ezért a Mobilis izgalmas vi-
lágát csak tovább fokozza, hogy az ér-
deklődök meg is érinthetik, ki is próbál-
hatják a kiállított eszközöket. A győri
Mobilis egy olyan interaktív kiállítási
központ, amely bemutatja a régió tech-
nológiai gazdasági gyökereit, a térségi
innováció eredményeit és a jövőbeli fej-
lesztési trendeket is. Mindezt úgy, hogy
a család minden tagja megtalálja a
saját érdeklődési körének megfelelő
eszközöket, lehetőségeket – mutatott
rá a polgármester. 

Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi-
egyetem rektora beszédében kifej-
tette, bár a természet- és a műszaki tu-
dományok egyre nagyobb
szerepet játszanak a gaz-
daság fejlődésében, kör-
nyezetünk alakításában,
ezzel párhuzamosan még-
sem nő az ilyen végzett-
ségű szakemberek száma.
Hiány van jól képzett szak-
munkásból és mérnökből
egyaránt. Hozzátette, különösen igaz
ez Győrre, a járműipar hazai főváro-
sára. Az önkormányzat és az egyetem
eddig is sokat tett azért, hogy ez a hely-
zet megváltozzon. A szakképzés
arányá nak növelése, az ösztöndíjrend-
szer már érezteti a hatását. Az Audi
Hungaria modellüzeme egyedülálló le-
hetőséget biztosít a szakmunkáskép-
zésben. Az önkormányzat, az Audi
Hungaria és az egyetem összefogásá-
val nemzetközi mércével mérve is kor-
szerű laboratóriumok várják a mérnöki
szakok hallgatóit. A nemrég alakult
Audi Tanszékcsoport biztosítja az élő
kapcsolatot a termelés és a képzés kö-

zött – fogalmazott. Szekeres Tamás az
átadott létesítménnyel kapcsolatban
kiemel te, minden eszközt meg kell ra-
gadni annak érdekében, hogy meg-
könnyítsük a fiatalok eligazodását a
reáltudományok világában, megsze-
rettessük, élvezetessé tegyük szá-
mukra a tanulást. 

Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia ügyvezetésének elnöke kapcso-
lódva a rektor szavaihoz úgy fogalma-
zott, természetes számukra, hogy a
régió meghatározó járműgyártójaként,
a régió legnagyobb munkaadójaként
olyan kezdeményezéseket támogassa-
nak, amelyek a mozgással, közlekedés-
sel, járműiparral foglalkoznak. Rámuta-
tott, fontos, hogy idejekorán felkeltsék

a fiatalok érdeklődését a műszaki ta-
nulmányok, a műszaki szakmák iránt,
és az itt található eszközök jó lehetősé-
get teremtenek erre. A jövőben sok
műszaki végzettségű fiatalra lesz szük-
ség Győrben és a régióban is – jegyez -
te meg a cégvezető.

A Wankel-motor dugattyújára ha-
sonlító épületben helyet kapó tudomá-
nyos játszóházban a jövőben éppúgy
helyet kapnak majd a látványos fizika -
show-k, mint a tudományos konferen-
ciák. A létesítmény üzemeltetői arra
számítanak, hogy évente mintegy 60-
80 ezer ember lépi majd át kapuikat, és
pillant be a mobilitás jövőjébe. 

A Mobilis a gazdaságot,
az oktatást és a turisztikát
kapcsolja össze

A műszaki pályák felé
orientálja a fiatalokat
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

– Ezt írja meg, szerkesztő úr! – kiált utá-
nam a jó nevű győri iskola előtt egy
szülő, s látva az értetlenkedő kifejezést
az arcomon, a parkoló autók egyikének
rendszámára mutat: – Akinek jó a szlo-
vák adózás, legyen jó a szlovák iskola
is! Aki ott adózik, miért nem oda járatja
a csemetéjét?

A költői kérdést valószínűleg sokan
felteszik azok közül, akik Győrben is ta-
pasztalták az elmúlt években a nagy ér-
tékű, szlovák rendszámú autók számá-
nak növekedését, amelyek jellemzően
nem a bevásárlóközpontok parkolói-
ban, hanem a helyiek által igénybe vett
közintézmények, vagy éppen családi
házak előtt állnak. A változás persze a
törvényhozóknak is feltűnt, s az okok is
ismertek: az akár több millió forintos
üzembe helyezési költségek csökken-
tése, a regisztrációs adó befizetésének
elkerülése ösztönözte a tulajdonosokat
arra, hogy északi szomszédunknál igé-
nyeljenek rendszámot kocsijukra. Az
adómegkerülés gyakorlatát a szank-
ciók is igyekeznek követni, januártól
100 ezer forinttól 800 ezer forintig ter-
jedhet a szabálytalankodók bírságá-
nak összege. Emellett a jogos haszná-
lat igazolása is egyre macerásabb. Az
1988. évi I. törvény 25/B paragrafusá-
nak előírását mind szigorúbban tar-
tatja be a hatóság, s a kivételek csak
szűk körre korlátozódnak. Perjámosy
István alezredes, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Rendőr-főkapitányság köz-
lekedésrendészeti osztályának veze-
tője arról adott tájékoztatást, hogy a
rendőrség a http://www.police. hu/nyi-

tooldal/cikkek/orf_120213_01.html ol-
dalon tett közzé a témában egy tájékoz-
tató anyagot, melynek lényegét így fog-
lalta össze:

– A hatályos szabályozás mind a jár-
művezetőkre, mind az üzemben tar-
tókra vonatkozóan korlátozásokat tar-
talmaz. Előfordulhat, hogy hazánkban
egy külföldi gépjárművet tulajdonosa
szabályszerűen birtokol, de ha a jármű-
vezetői oldalról nem állnak fenn a felté-
telek, akkor az illető nem közlekedhet
vele. És ez fordítva is előfordulhat, tehát
valaki „legálisan” vezet egy külföldi
gépjárművet, melynek tulajdonosa re-
gisztrációra lenne kötelezve. 

Minden ellenőrzés alapja a hazai
lakcímnyilvántartás. Aki ezen nyilván-
tartásban szerepel magánszemély-
ként, nem birtokolhat külföldi hatósági
jelzéssel ellátott gépjárművet.

Járművezetői oldalról a szabály-
szerű vezetéshez három mentesítő fel-
tétel valamelyikének kell eleget tenni.

Az egyik, hogy bejelentett külföldi
tartózkodási hellyel kell rendelkezni,
melyről külföldi hatóság állított ki iga-
zolványt, s ennek hitelesített magyar
fordítását is magánál kell tartania a so-
főrnek. A másik lehet az üzembentartó
igazolása, miszerint az autót egy nap-
nál rövidebb ideig használja a vezető
Magyarországon. Ezen az iraton a tar-

tam beazonosításához fel kell tüntetni
a pontos dátumot, az érvényesség órá-
ját, percét, és a dokumentumnak meg
kell felelnie az okiratiság követelmé -
nyei nek. A harmadik a munkáltató hite-
les igazolása, amely igazolja a külföldi
munkavégzés tényét, helyét, gyakori-
ságát, időtartamát. 

A fentiekből is látszik, hogy a jogo-
sultak hozzátartozói gyakorlatilag nem
vezethetik jogszerűen a külföldi rend-
számú járművet. A rendőrség egyéb-
ként külön nem ellenőrzi az ilyen autó-
kat, a szabályszerűség vizsgálatára
akkor kerül sor, ha valamilyen egyéb
ügy miatt állítják meg a járművet. Talán
ennek is köszönhető, hogy a szigorúbb
előírások bevezetése, 2011. szeptem-
ber elseje óta a megyében mindössze
20 eljárás indult hasonló szabálysértés
miatt, igaz, minden esetben alaposnak

is bizonyult annak meg-
indítása. Hasonlóan a
rendőrséghez, az ellen-
őrzésre szintén feljogosí-
tott Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Győr-Moson-
Sopron Megyei Vám- és
Pénzügyőri Igazgató-
sága sem folytat célzott

„razziákat”, s eddig egyetlen eljárást
sem indítottak külföldi rendszámot jo-
gosulatlanul használó vezető ellen. A
regisztrációs adó elkerülésének ter-
jedő gyakorlatát egyébként az elmúlt
évek statisztikái nem igazolják vissza a
NAV-nál, a számok hirtelen törést nem
mutatnak. Tavaly 6.000 regisztrációs
adóigazgatási eljárást folytattak le a vá-
mosok, ami 3,5 milliárd forint bevételt
eredményezett. Az adatokat némileg
torzítja, hogy Győrben működik az

egyik legnagyobb, az autós generálim-
portőröket kiszolgáló cég, amelynek
forgalma a magánszemélyek tevékeny-
ségét kiegészíti.

További érdekesség, hogy az adó
mértékének 20-25 százalékos csökke-
nése után sem lettek többen, akik re-
gisztrációs adót fizettek volna, sőt, a
2011. július 15-e és 2012. január 15-e
között meghirdetett, visszamenőleges,
50 százalékos adóelengedéssel is
mindössze 89-en éltek a megyei igaz-
gatóságnál. Nem hivatalos informá-
ciók szerint viszont az a kör, amelyről
leg inkább feltételezhető, hogy jogosu-
latlanul használ külföldi rendszámot,
papíron példásan megfelel az új, szigo-
rúbb feltételeknek is.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy
a külföldről behozott járművek üzembe
helyezési költségei Magyarországon lé-
nyegesen magasabbak, mint a kör-
nyező államokban, nem csoda, ha va-
laki ezt szeretné megspórolni. Bár sem
a rendőrség, sem a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium nem ad ki adatokat a jog-
szabállyal kapcsolatban, becslések sze-
rint tavaly több tízezer olyan autó fordult
meg hazánkban, amelyet kifejezetten az
előírások kijátszása miatt nem itt helyez-
tek forgalomba. Némi osztással-szor-
zással kikalkulálható, mekkora összeg-
től esik el a hazai költségvetés, és a helyi
intézmények, például iskolák fenntartá-
sához jelentősen hozzájáruló önkor-
mányzatok. Az persze továbbra is kétsé-
ges, hogy a jogszabályi szigorítások
megoldják-e a helyzetet, hiszen az adó-
elkerülés – a cikk indító párbeszéde el-
lenére – nem elsősorban erkölcsi, sok-
kal inkább anyagi megfontolás az autó-
vásárlók körében.

Kerülő úton: 
jogosulatlanul 
használt külföldi 
rendszámok

Az adómegkerülést 
a szankciók is követik
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KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

A GySEV Zrt. közel egymil-
liárd forintot nyert el az Új
Széchenyi Terv forrásaiból
közlekedésbiztonságot ja-
vító célzott fejlesztések
végrehajtására. A támoga-
tási szerződés aláírása
kap csán Schváb Zoltán
közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkár kiemel -
te, hogy a vasúttársasá-
gok és közútkezelők javas-
latai alapján rangsorolt
közlekedésbiztonsági fej-
lesztések megvalósítására
mintegy 50 milliárd forin-
tot fordítanak az Új Szé-
chenyi Tervben.

Egy hónapja ketten haltak meg
a GySEV rábaközi vonalán, mert
úgy hajtottak a sínekre, hogy
nem győződtek meg az átkelés
biztonságosságáról. Az emberi
felelőtlenséget semmilyen tech-
nikai fejlesztés nem tudja meg-
szüntetni, de a figyelmet hatéko-
nyabban tudja felhívni a veszély-
helyzetek elkerülésére.

– Amint vörösre vált a fényár-
boc, egyből elindul a kamera,
SD-kártyára rögzíti a felvételt, és
amennyiben rendkívüli esemény
történik, például letörik a csapó-
rudat, akkor a kártyát írásvédetté
teszi, majd a rendőrséggel közö-
sen a GySEV szakemberei azt ki-
elemzik – magyarázza a rendszer
működését Németh Gábor, a
GySEV Zrt. kiemelt szakértője. 

A GySEV 982,6 millió forint-
ból csapórudas sorompókat te-
lepít több Győr-Moson-Sopron
megyei vasúti átjáróba, fényjel-
zései izzóit nagyobb fényerejű,
jobban látható LED-ekre cseréli,
a rongálások megelőzése érde-
kében pedig kamerás megfi-
gyelőrendszereket helyez üzem -
be. A tervezett fejlesztéseket a
jövő év végéig hajtja végre a
vasúttársaság.

– Azokban az esetekben, ahol
már működik a videotanú-prog-
ram, azaz videokamerával felsze-
relt vasúti
á t j á r ó i n k
vannak, lé-
n y e g e s e n
csökkent a
bale se tek
száma. Úgy
tűnik, hogy
változtat az
emberek felfogásán, ha számon
kérhetőbbé válnak, és nem lesz-
nek annyira felelőtlenek, miköz-
ben saját életük forog kockán –
mondta lapunknak Dávid Ilona,
a GySEV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium 50 milliárd forintot különí-
tett el a személyi sérüléses bal-
esetek megelőzését elősegítő
infrastruktúra-fejlesztésekre az
Új Széchenyi Tervben. 

– Baleseti gócokat számolunk
fel, olyan csomópontokat, ahol
eddig is sokan haltak meg, akár
közúton, akár vasúton, emellett
vasúti átjárókat teszünk bizton-
ságosabbá. Ha csak az elmúlt

néhány hónap történéseit néz-
zük, akkor is nagyon sokan vesz-
tették életüket vasúti átjárókban,
közutakon és kereszteződések-
ben, ezeket próbáljuk hatásosan
csökkenteni – fogalmazott a
Győr Plusznak Schváb Zoltán
közlekedésért felelős helyettes
államtitkár.

A politikus emlékeztetett arra,
hogy szakminisztériumi kezde-
ményezésre első alkalommal kü-
lönítettek el célzott forrásmeny-
nyiséget személysérüléses bal-
esetek megelőzését elősegítő

infrastruktúra-fejlesztésekre,
közlekedésbiztonsági beavatko-
zásokra az Új Széchenyi Tervben.
A sosem látott méretű, országos
közlekedésbiztonsági program-
ban az Állami Autópálya Kezelő,
a Magyar Közút és a MÁV is
nagyságrendileg 12 milliárd fo-
rintos csomagot készített elő a
kezelésében lévő közúti és vasúti
hálózatokra. A javaslatok között
baleseti gócokon tervezett be -
avatkozások, forgalomirányítási
beruházások, passzív biztonsági
berendezések telepítése, kijelölt
gyalogos-átkelőhelyeken, vasúti
átjárókban és autópályákon el-
végzendő biztonságnövelő fej-
lesztések szerepelnek. 

Indul a videotanú-program: 
50 milliárd forint a balesetek
megelőzésére

Ahol már működnek
kamerák, csökkent 
a balesetek száma
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A 6-os számú választókörzetben (Gyár-
város, Jancsifalu, Likócs, Nádorváros
északkeleti része) 2010 októberétől Kal-
már Ákos az önkormányzati képviselő.
Rutinos, tapasztalt várospolitikus, aki
korábban három cikluson keresztül Új-
várost képviselte a közgyűlésben. 

– Nem volt egyszerű a váltás, ahogy
a négy településrészen élő emberek tá-
mogatásának elnyerése sem – kezdi
Kalmár Ákos. Egyrészt ez a választókör-
zet is nagyobb lett, másrészt összetet-
tebb is, hiszen mindegyiknek erős, sajá-
tos jellege van: Likócs falusiasabb kör-
nyezet, Jancsifalu családiasabb, Gyár-
város és a néhány nádorvárosi utca
pedig a nagyvárosi miliőt tükrözi. A leg-
több tennivaló Gyárvárosban van, hi-
szen itt laknak a legtöbben, mintegy hat -
ezer ember. Jancsifalut Gyárvárostól a
Bécs–Budapest vasútvonal választja el,
ami két nagyon eltérő karakterű város-
részt eredményez, más típusú problé-
mákkal. Likócsot pedig a nagyvárosi for-
gatag helyett a nyugalom jellemzi. Ami
Gyárvárost illeti, elődöm, Ferenczy
Lajos négy cikluson át eredményesen
képviselte az itt élőket a közgyűlésben.
Tiszteletet és elismerést váltott ki mun-
kájával, nem volt hát könnyű a nyomába
lépni. Tapasztalatom azonban nekem is
volt, Újvárosban 12 év alatt sok problé-
mát  oldottunk meg sikeresen, együtt a
lakóközösséggel, így hiteles tudtam
lenni az új választókörzetemben is. 

Egy ilyen váltás után mi a kép-
viselő első számú feladata? 

Azonnal hozzáláttam a kapcsolatok
kiépítéséhez. A 2010-es választások
óta eltelt időszakban a négy városrész
minden intézményébe ellátogattam, jó
együttműködést alakítottam ki az
óvoda- és iskolaigazgatókkal, a civil
szervezeti vezetőkkel, a nyugdíjasklu-

Új közösségi terek,
komfortosabb lakókörnyezet

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

bok irányítóival. Úgy hiszem, mindenki-
vel sikerült megtalálnom a közös han-
got, és az elvárásoknak is próbálok ma-
radéktalanul megfelelni. 

Egy-egy városrész legfonto-
sabb pontjai a közösségi találko-
zási terek. Vannak ilyenek ebben
a választókörzetben? 

Gyárvárosban és Likócson több civil
szervezet működik, és a megfelelő he-
lyek, közösségi házak is rendelkezésre áll-
nak. Jancsifaluban is dolgozik egy jól mű-
ködő nyugdíjasklub, valamint egy lokál-
patrióta egyesület, ám nem volt ideális
közösségi hely. 2011 decemberére ezt
megvalósítottuk azzal, hogy az Otthon
utca 2. szám alatt átadtunk egy felújított
közösségi házat, ahol az idő-
sek klubja mellett más szer-
vezetek is megtalálhatják he-
lyüket. Ez nagy áttörést jelent
a városrészben. Emellett sok
embert érintő probléma a Fe-
hérvári út nagy forgalma is.
Állandó kapcsolatban va-
gyunk a Magyar Közút Kht.-val, hogy a
csatornafedlapok szintbe hozása és az
úthibák elhárítása megvalósuljon, és így
a lakók nyugalma is biztosított legyen. 

Melyek a legégetőbb felada-
tok Gyárvárosban?

A gyengébb állapotú utcák felújítását
a lakóutcaprogram folytatásától remé-
lem. Tavaly a Család utcát sikerült soron
kívül helyreállítani, amire büszke vagyok.
Ebben a ciklusban a százéves Külső
Árpád út és a Munkás utca rekon st -
rukció ja van soron, itt nem csak az úttest
felújítása, de a vízvezeték és a csatorna-
hálózat cseréje is szükségessé vált. A kis
volumenű munkák keretében járdákat
újítottunk fel, játszótereket bővítettünk,
ezt folytatni is kell. A Tinódi utcai óvodá-
ban rekortán sportpálya létesült. Fontos
feladat, s erre a költségvetésben sikerült
pénzt is elkülöníteni, hogy a Tompa utcai,
eléggé rossz állapotú sportpályát telje-

sen felújítsuk. Környékbeli gyerekek 300
aláírással hívták fel a figyelmet a problé-
mára, és a városvezetés egyből intézke-
dett. 

Likócson megszépült a közös-
ségi ház… 

A munka dandárját még Sík Sándor
képviselőtársam idején kezdték, megvá-
lasztásom után a konyha felújítását kel-
lett még elvégezni. Az épület minden
igényt kielégítő, modern és tényleg na-
gyon szép. Ami az utcák állapotát illeti,
hasonló a helyzet, mint máshol. A
Római út felújítása prioritást élvez, ám
mivel hosszú utcáról van szó, azt ígérhe-
tem, hogy idén belekezdünk, és 2014-
ig befejezzük a helyreállítást. A járda- és

játszótér-felújítások Likócson is folyta-
tódni fognak. A munkában nagy segít-
ségemre van a részönkormányzat, kép-
viselőtársaimmal, Ágoston Antalnéval
és Nagyné Balázs Mónikával kiválóan
együtt tudunk működni Likócsért.

Voltak eredmények Nádorvá-
ros északkeleti felében is. 

Befejeződött a Sport utcai orvosi
rendelők felújítása a helyben élők nagy
örömére, emellett a Mester utcában is
történt játszótérfejlesztés.      

Hogy látja a jövő feladatait? 
A már említett infrastruktúra-fejlesz-

tések által egyértelmű törekvés, hogy
minden városrészt élhetőbbé és kom-
fortosabbá tegyünk. Ehhez szükség van
a zöldfelületek rendben tartására épp-
úgy, mint a virágzó közösségi élet tarta-
lommal való megtöltésére. A helyiek,
ahogy eddig, úgy a jövőben is minden-
ben számíthatnak a segítségemre. 

Módosné Major Katalin fő-
igazgató, Gyárvárosi és Sza-
badhegyi Közoktatási Főigaz-
gatóság: 
– Kalmár Ákos képviselő úrral
kiváló a kapcsolatunk. Rend-
szeresen találkozunk, mivel az
óvodai és az iskolai rendezvé-
nyeinken is visszatérő vendé-
günk. Úgy is fogalmazhatnék,
hogy szívén viseli a sorsunkat.
Mivel három óvodát és két is-
kolát működtetünk, mindig
elkél a segítség. Számíthatunk
rá, ha lehetősége van, a képvi-
selői keretéből aktívan támo-
gatja a kezdeményezéseinket:
családi napokat, kulturális
programokat. Nemrég az óvo-
dának új ágyakra volt szük-
sége, ezek beszerzésében is
sokat segített. A főigazgatósági
átszervezéskor tartotta a kap-
csolatot a szülőkkel, jó volt az
információcsere egymás kö-
zött. Igyekszik minden civil fó-
rumon is ott lenni, úgy hiszem,
mint a körzet új képviselője,
minden tőle telhetőt elkövet a
közös sikerek érdekében.   

Tarabiahné Kovács Etelka
közművelődési szakember, a
Győr-Likócsi Közösségi Ház
vezetője: 
Nagyon elégedettek vagyunk
Kalmár Ákos képviselő úr tevé-
kenységével. Anyagilag és er-
kölcsileg is támogat minket,
igyekszik mindenkit megis-
merni, nem véletlen, hogy a
körzetben lakók szívesen for-
dulnak hozzá panaszaikkal, jó
tanácsaikkal. Sokszor látogat a
közösségi házba, részt vesz a
programtervezet összeállításá-
ban. Nagy segítségünkre volt a
létesítményfelújításban, a
megszépült konyhánkhoz 
a részönkormányzattal együtt
mosogatógépet, hűtőszek-
rényt vásároltak. Támogatja a
fiatalokat, hogy extrém sport-
pálya létesüljön, az idősek
pedig buszmenetrendet kap-
tak tőle a könnyebb tájékozó-
dásért. Gyakran tart fórumo-
kat, a részönkormányzati ülé-
sekre meghívja a különböző
szolgáltatók képviselőit, így az
emberek is közvetlen segítsé-
get kaphatnak ügyes-bajos
problémáik rendezéséhez.   

A helyiek
szemével

A helyiek mindenben
számíthatnak rám
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FÓKUSZBAN HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Tízmillió forintos kártérítést kö-
vetel az Osztrák Fogorvosi Ka-
mara három Győr-Moson-Sop-
ron megyei fogorvostól, mert
szerintük törvénybe ütköző
módon hirdették szolgáltatásai-
kat több bécsi napilapban. A
szakemberek az osztrák keres-
kedelmi bíróságtól kapott kere-
setlevélből szereztek tudomást a
feljelentésről. A magyar fogorvo-
sok azt mondják, nem tudtak
arról, hogy az árak és a kedvez-
mények feltüntetése jogsza-
bályba ütközik az osztrák hirde-
tésekben, és jogtalannak tartják,
hogy figyelmeztetés helyett egy-
ből kártérítést, és nagy összegű
helyreigazítást követelnek tőlük.       

Barthos Gábor hat éve nyi-
totta meg rendelőjét, és szolgál-
tatásait nem csak a hazai, de a
határ közelsége miatt az osztrák
sajtóban is meghirdette. Tavaly
novemberben kapott egy levelet
az osztrák kereskedelmi bíróság-
tól, hogy a bécsi fogorvosi ka-
mara feljelentette, és 34 ezer
eurós kártérítést követel tőle. Az
ok: a fogorvosi hivatással össze-
egyeztethetetlen, Ausztriában til-
tott, vásári kikiáltó jellegű reklá-
mozás.    

– Kifogásolták az ár feltünteté-
sét, azaz hogy ideírtuk, hogy a ko-
rona 160, az implantáció pedig
490 euróba kerül, de szóvá tették
az úgynevezett tavaszi akciót is,
kifogásolták, hogy 15% kedvez-
ményt adunk – mutatta az oszt-
rák újságokban megjelent hirde-
téseket Barthos Gábor.  

A fogorvos azt mondja, 50
ezer euró értékben helyreigazí-

tást is követel tőle az osztrák ka-
mara, amiben elismeri, hogy vé-
tett a jogszabályok ellen. Bar -
thos Gábor nem szeretne fizetni,
osztrák ügyvédet bízott meg a
képviseletével.    

– Jogtalannak tartom az eljá-
rást, mert nem engedi, hogy az
ember a szolgáltatásait széles
körben meghirdesse. Jogtalan
azért, mert nem figyelmeztet
arra, hogy ez a tevékenység nem

felel meg az ottani szabályoknak.
Ez úgy lenne tisztességes, hogy
írnak egy levelet, amiben közlik,
hogy ezt ne csináld, mert ez itt
törvénybe ütközik. Ha egyáltalán
ugye törvénybe ütközik –
mondja a szakember. 

A fogorvos első fokon elveszí-
tette a pert. Osztrák ügyvédjével
közösen fellebbeznek, és ha
szükséges, jogorvoslatért az Eu-
rópai Bíróságig is elmennek. 

– Az osztrák törvények meg-
tiltják, hogy árak feltüntetésével
reklámozza valaki a szolgáltatá-
sát a médiában. A mi vélemé-
nyünk szerint az osztrák rendele-
tek nem harmonizálnak, sőt, el-
lentétesek az európai verseny-
törvényekkel. A magyar fogorvo-
sok fellebbeztek az osztrák ka-
mara által indított eljárás miatt,
és reméljük, hogy fél éven belül
lezárul az ügy. Valószínű azon-
ban, hogy az Európai Bíróság-

hoz kell majd jogorvoslatért for-
dulni – mondta Michael Brand
bécsi ügyvéd.      

A magyar fogorvosok szerint
a bécsi kamara feljelentése mö-
gött az áll, hogy az osztrák fogá-
szati beavatkozások árai három-
szor magasabbak, mint a ma-
gyarokéi, és az érdekképviselet a
határ menti konkurenciát sze-
retné letörni az eljárások megin-
dításával. 

Bar thos
Gábor hoz-
zátette, volt
olyan fogor-
vos, aki nem
futott neki a
jogi proce-
dúrának, in-
kább peren
kívül meg-

egyezett az osztrák kamarával,
és végül a 34 ezer euró helyett
fizetett 15 ezret kártérítés gya-
nánt. Ő mégis küzd az igazáért.
Az ügyvédi költség sem csekély,
350 euró óránként, de szükség
volt bécsi szakemberre, mert
magyar védője nincs tisztában
az osztrák joggyakorlattal. A
fogorvos ellentmondásosnak
érzi, hogy azok vádolják etikai
vétséggel, akik ugyanolyan, ha
nem gyengébb minőségű mun-
kát végeznek hasonló gépeken,
mégis drágábban kínálják a
szolgáltatásaikat Ausztriában.
Ráadásul a maszek praxisukhoz
magyar fogtechnikusoktól szer-
zik be az olcsóbb kellékeket, így
ha a saját érdekeikről van szó,
szeretnek spórolni, de ha a ma-
gyar fogorvos kínálja az ol-
csóbb munkáját Ausztriában,
nyomban törvénytelenséget ki-
áltanak.

Milliós kártérítési perek:
megyei fogorvosok
az osztrák bíróság előtt 

Ausztriában tiltott 
a vásári kikiáltó 
jellegű reklámozás

Elôtakarékosság – Öngondoskodás

JÓSZÍV Temetkezési
Önsegélyezô Pénztár

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takarékos-
kodjon a temetkezési költségekre. A  Jószív
Pénztár egy olyan temetkezési elôtakarékos-
sági for ma, amely felkínálja azt a lehetôséget,
hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül
elôre, még életünkben gondoskodhatunk saját
vagy hozzátartozónk temetésérôl.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona
(a befizetett tagdíjak összege) már megha-
ladja a 340 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)
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Gasztonyi László a díszpolgári címet
élete nagy ajándékának, eddigi díjai
koronájának tekinti, azt mondja,
ennél nagyobb elismerést nem kap-
hat az ember saját városától. A Vill-
Korr Hungária Kft. ügyvezetője hu-
szonkét évvel ezelőtt fogott vállalko-
zásba feleségével, villamosmérnök
testvérével és lakatos édesapjával.

A társaság ma az ágazat piacve-
zető cége. Huszonkét év gyorsmér-
lege szerint szerepük volt az ipari
park felépítésében, az Audi Hunga-
ria fejlesztésében, nevükhöz fűző-
dik többek között a hatvani Bosch-
gyár, a pécsi Zsolnay kulturális ne-
gyed, a budai vár, a Sándor-palota,
az új Nemzeti Színház, a Madách
Színház villamosipari munkája.
Megtervezték és kiépítették a győri
belváros díszkivilágítását, a Jedlik

szerző: gaál józsef
fotó: m. k.

Matusz Károly, az MTI nyugal-
mazott fotóriportere negyven-
négy éven át tudósította a
nagyvilágot mindarról, ami
Győrben és régiójában törté-
nik. A nevéhez köthető archí-
vum százhatvanezer felvételt
őriz, számos akad köztük, ame-
lyek díjátadó ünnepségeken
készültek.  Matusz Károly a
város csütörtöki díszközgyűlé-
sén is jelen volt, de most fény-
képezőgép nélkül. Amikor gra-
tuláltam Pro Urbe-díjához, azt
mondta, örül, és köszöni, hogy

Kiosztották a díszpolgári címeket és a Pro Urbe Győr díjakat a
Gasztonyi László, a Vill-Korr Kft. ügyvezetője, Palotai Károly
Urbe Győr díjban részesült az Első Győri Lions Club, a Lurkó
Károly, a Magyar Távirati Iroda nyugalmazott térségi fotóri
tettekkel az elismerések kapcsán. (A Lurkó Alapítvány vezető

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. j. p.

– Engem személy szerint teljesen megha-
tott a Pro Urbe-díj, és azt hiszem, nagyon
sokunk számára jelent pozitív megerősí-
tést abban, hogy van értelme a tevékeny-
ségünknek – kommentálta a város elisme-
résének átvételét Anlonczyné dr. Mihályka
Lívia, a győri lionok soros elnöke.

A – hivatalos nevén – Győr Első Lions
Club 46 tagjával a mozgalom legnagyobb
hazai szervezete, és Magyarországon első-
ként kapott ilyen rangos önkormányzati el-
ismerést. Persze nem érdem nélkül: a
megalakulásának 20 évfordulóját idén áp-
rilisban ünneplő közösség nagyon sok
helyi szervezetnek, intézménynek, egyén-
nek adott segítséget a két évtized alatt. Ha
csak a pénz beszélne, az összesen 90 mil-
lió összegyűjtött és adományozott forintról
szólna, amelyből a Petz-kórház, a vakok és
gyengén látók megyei egyesülete, az au-
tistaalapítvány és sok-sok civil szervező-
dés munkáját segítették. De a klub kurató-
riumához forduló magánszemélyek sorsát
is több tíz millió forinttal tették könnyebbé
a tagok. Merthogy a segítség forrását ők
teremtik elő.

– Részben a tagok adományaiból, rész-
ben az elvégzett munkákkal, részben a ma-
gunk szervezte akciók bevételéből tudunk
támogatást adni – folytatja a soros elnök.
– Az alkalmi akciók mellett 16 éve rende-
zünk vállalkozói estet, és minden karácso-
nyi vásáron áruljuk a bort és a süteménye-
ket. Előbbiből idén majd két és fél millió fo-
rintot gyűjtöttünk, de a jótékonysági árusí-

Oroszlánrészt vállaltak 
a rászorulók
támogatásából

tás is minden évben jelentős bevételt ered-
ményez. Ezenkívül nem pénzbeli adomá-
nyokkal, például könyvekkel, szűrővizsgá-
latok szervezésével is rendszeresen támo-
gatjuk a rászorulókat.

A rászorulók anyagi, materiális támoga-
tása mellett a helyi közösség formálásá-
ban végzett munka elismerése is a Pro
Urbe Győr díj.

– Visszanézve az elmúlt húsz évben tör-
téntekre, elmondhatjuk, hogy Győr Első
Lions Clubja jelentős mértékben hozzájá-
rult a jószolgálati tevékenység helyi kultú -
rá jának megteremtéséhez, tagjaink pozitív
aktivitása növelte a város presztízsét, erő-
sítette jó hírét. Az elismerés újabb muní-
ciót ad valamennyiünknek a munka folyta-
tásához – összegezte Anlonczyné dr. Mi-
hályka Lívia soros elnök.

A város egyik legn

A hírügynökségi fotós
gyors, pontos, hiteles

gondoltak rá. Az a díj, amit az
ember helyben kap, különle-
ges jelentőséggel bír, mert
olyanok adják, akik ismerik és
elismerik. 

Matusz Károly 1946-ban,
Győrben született. Gyerekkora
óta fotózik, 1974-ben lett profi
riporter a megyei lapnál. Elvé-
gezte a MÚOSZ újságíró-isko-
láját, 1986-ban lett főállású tu-
dósítója a Magyar Távirati Iro-
dának. Képei számos hazai és
nemzetközi kiállításon szere-
peltek. Tevékenységének érté-
kes fejezetei a Győri Balett első
tíz évének, az Audi győri hon-
foglalásának és a Rába-gyár si-

kereinek megörökítése, a ha-
tárnyitás, a vasfüggöny lebon-
tásának dokumentálása. 

Ars poeticája szerint a hír-
ügynökségi fotós gyors, pon-
tos, hiteles és pártatlan. Ma-
tusz Károly az elmúlt évtizedek
minden fotójáért és képaláírá-
sáért felelősséget vállal, mert
azok mindig csak tényközlések
voltak. Munkáját eddig az év vi-
déki fotóriportere címmel, fran-
cia szakmai nívódíjjal és képző-
művészeti kategóriás, regioná-
lis Príma-díjjal ismerték el. 

A Pro Urbe-díj azt köszöni
meg a fotóriporternek, amit a
városért tett. 

A díszpolgári címeket 
és a Pro Urbe Győr díjakat 
díszközgyűlésen adták át
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szerző: gaál józsef
fotó: krizsán csaba

Palotai Károly tavaszi, gyógyvízi kúráját megszakítva
Balfról jött haza, hogy csütörtökön délben átvegye
díszpolgári címét. A Győri Vasas ETO egykori jobbfe-
dezete, az 1964-es tokiói olimpián aranyérmet nyert
magyar labdarúgók csapatkapitánya lapunknak azt
mondta, nagy megtiszteltetés számára a kitüntetés,
mert attól a várostól kapja, ahol egy életen át dolgo-
zott, amelyet sportolóként, játékvezetőként hosszú
éveken át képviselt.  

Palotai Károly idén ősszel lesz 77 éves. Békéscsabán
született, 1955-ben igazolt az ETO csapatához, ahol
rövid freiburgi kitérővel 1967-ig játszott, bajnokságot és
kupát nyert, 171 bajnoki mérkőzésen 45 gólt szerzett. Já-
tékos pályafutása során 15 alkalommal húzhatta ma-
gára az olimpiai válogatott mezét, játékvezetőként itthon és külföldön is a legfoglalkozta-
tottabbak közé tartozott. Igazi sztár volt, máig az egyetlen sportember, aki játékosként
és játékvezetőként is pályára lépett a Bajnokok Ligájában, amit akkor még BEK-nek hívtak.
A zöld-fehérek 1965-ben az elődöntőig jutottak, a Benfica állította meg őket. 

Palotai Károly volt a MOB tagja, részt vett az MLSZ elnökségének munkájában, el-
lenőrként foglalkoztatta a FIFA és az UEFA, de életének meghatározó közösségei hely-
béliek, közel negyedszázadon át dolgozott a megyei sportigazgatóság helyettes veze-
tőjeként. A város új díszpolgára élvezi a nyugdíjaslét minden percét. A balfi pihenés
után nyúli hétvégi házába költözik, rendet tesz és várja a londoni nyári olimpia közvetí-
téseit, az ETO meg a Gyirmót meccseit.  

város díszközgyűlésén március 15-én. Díszpolgári címet kapott
olimpiai bajnok labdarúgó és a Széchenyi István Egyetem. Pro
Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány, valamint Matusz
portere. Összeállításunkban interjúkat olvashatnak a kitünte-
jével lapunk előző számában közöltünk interjút.)

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. j. p.

„Nagy megtiszteltetés az intéz-
mény több mint tízezer hallga-
tójának, valamennyi oktatójá-
nak és munkatársának” –
mond ta dr. Szekeres Tamás,

Játékosként és játék-
vezetőként is pályára
lépett a BL-ben

agyobb mecénása
híd, az Árkád bevásárlóközpont és
a hozzá kapcsolódó körforgalmi
rendszer világítását.

Gasztonyi László ötvenhárom
éves, ma már a fia és lánya is a száz -
ötven alkalmazottat foglalkoztató
cégnél dolgozik. Az ügyvezető azt
mondja, az utánpótlás is biztosított,
három- és hatéves fiúunokái elő-
szeretettel üldögélnek a papa iro-
dai forgószékében. 

Gasztonyi László és családja a
város egyik legnagyobb mecénása.
Támogatja a kórházat, a színházat,
a balett-társulatot, az evezősöket,
az egyházakat és a rászoruló csalá-
dokat. Egy eddig titokban tartott
projektről is hírt adhatunk. A vállal-
kozó úgy gondolja, Győr nem bő-
velkedik köztéri alkotásokban, ezért
Lebó Ferenccel elkészítteti Szent
László szobrát, melyet a tervek sze-
rint Szent László ünnepnapján avat-
nak fel a Püspökvár aljában. 

„Győr igazi otthonunkká vált”
a Széchenyi István Egyetem
rektora annak kapcsán, hogy
az általa igazgatott intézmény
a március 15-i díszközgyűlésen
díszpolgári címet kapott.

Az egyetem büszkeségfalán
már számos elismerés sorako-

zik. Ez a cím mit jelent az intéz-
mény számára?

Nagy megtiszteltetés az egyetem
több mint tízezer hallgatójának, vala-
mennyi oktatójának és munkatársá-
nak. Ugyanakkor a jövőre nézve az
eddiginél is nagyobb felelősséget je-
lent a városért, ahol élünk, dolgo-

zunk, és amely igazi otthonunkká vált
az elmúlt közel négy évtizedben. Hit-
vallásomat, miszerint mindennap
tennünk kell valamit a városért, gyak-
ran hangoztatom, és ezt a jövőben
még komolyabban kell vennünk. 

Milyen szerepe van az egye-
temnek abban, hogy Győr ma
Magyarország legdinamikusab-
ban fejlődő városa?

Jól képzett diplomásokkal kell
gazdagítanunk a város értelmiségét,
oktatóink tudományos tevékenysé-
gével segíteni a gazdasági fejlődést,
és e nagy közösség adta lehetősége-
ket a társadalmi felelősségvállalás te-
rületén is a város érdekében kell ka-
matoztatnunk. Remélem, hogy ezen
törekvéseink is hozzájárulnak ehhez
a dinamikus fejlődéshez.

Az egyetem neve összefo-
nódott a várossal, ezt Győr
szlogene is mutatja. Hogyan
folytatódik az együttműködés
a jövőben?

„A jövő Győrben épül!” De nem ma-
gától, hanem mindannyiunk erőfeszí-
tése nyomán. Az egyetemnek ebben
kitüntetett szerepe van, hiszen szinte
nincs is olyan területe a város életé -
nek, amellyel nincs kapcsolatunk.
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Gábor Júliával, két zseniális
színész, Gábor Miklós és Rutt-
kai Éva lányával találkozhat-
nak a színház és a magyar film
győri barátai március 20-án,
este hatkor a Zichy-palotá-
ban. A beszélgetés már csak
azért is családi körben zajlik,
mert Júliát elkíséri férje, Szi-
gethy Gábor színháztörté-
nész, aki egyebek mellett La-
tinovits Zoltánról írt munkái-
ról híres. A keddi találkozás
különleges élményt ígér, az
est beharangozásaként Gá -
bor Júliával beszélgettünk. 

Milyen emlékeket őriz az ötve-
nes évekből? Hogyan élt az a
család, ahol az apa Gábor Mik-
lós, az édesanya Ruttkai Éva
volt?   

Egyke voltam, de nagycsalád-
ban éltem, mert együtt laktunk a
két nagymamámmal. A szüleim ren-
geteget dolgoztak, havonta 25-30
színházi előadás mellett mindig volt
filmforgatás, tévé- és rádiójáték, fel-
lépés, interjú. Én a ritka szabad es-
téiken és vasárnap találkoztam
velük. Vasárnap délelőttönként a
színpad helyett velem játszottak, a
hosszan tartó, nagymamák finom
főztjével koronázott családi ebéd
pedig a közös beszélgetések ideje
volt. Legszebb emlékeim a közös
balatoni nyaralások, amikor nem
kellett megosztanom szüleimet a
közönséggel, hanem csakis és kizá-
rólag velem voltak, rám figyeltek.

Kislány volt, amikor a szülei
elváltak. Hol élt, ki törődött
önnel a hatvanas években? Mi-
lyen volt a kapcsolata az új apu-
kával, Latinovits Zoltánnal?

Családi körben 
A szüleim válását tanítani kel-

lene, szépen, simán, veszekedések
nélkül zajlott. Egy-egy új szerelem
támadt az életükben, de egymás
iránti szeretetük nem múlt el. Az én
életemben sem okozott változást a
válásuk, apuval és a két nagymamá-
val éltem, de anyukámmal is min-
dennap találkoztam. Amikor na-
gyobb lettem, sokat „lógtam” szín-
házaikban, a Vígben és a Madách-
ban, az öltözőkben vagy a színfalak
mögött. Latinovits Zoltán sohasem
volt az apukám, ritkán találkoztam
vele. Színészként csodáltam, em-
berként kicsit tartottam tőle.

Ön és író, rendező, színház-
történész férje, Szigethy
Gábor nem csak Ruttkai,
Gábor Miklós és Latinovits
emlékét ápolják. Miért csinál-
ják, milyen megőrzésre méltó
értéket tud teremteni egy szí-
nész, egy teátrista?  

Engedje meg, hogy erre elfo-
gultan válaszoljak. Azok az em-
berek, akikre életükben százezrek
figyeltek, szerettek, a múlt –
ebben az esetben Magyarország –
fontos szellemi értékei, akik ma is
hatnak: a hangjukkal, a játékukkal,
az írásaikkal, a gondolataikkal, de
még a legendájukkal is. Kicsiben
ugyanez: milyen jó tudni, hogy
Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán
1969. március 8-án „Zoltán-nő-
napkor” néhány „édes” órát töltött
a győri Bergmann cukrászdában!
Az általunk gyűjtött tárgyak, fotók,
kéziratok, hang- és filmfelvételek
segítenek megőrizni és felelevení-
teni alakjukat. 

Mire számíthatunk március
20-án este a Zichy-palotában? 

A hatvanas években apukám volt
az ország Hamletje, a győrieknek ez-
úttal róla mesélünk: Gábor Miklós
jelmezben és háziköntösben.

szerző: szigethy teodóra
fotó: r. m.

„A Magdaléna Rúzsa az eddigi
életem története, nem egy ösz-
szegzés, hiszen még nagyon fia -
tal vagyok. Magdaléna tulaj-
donképpen az alteregóm, sok-
kal szabadabban mond el eddig
mindenki számára ismeretlen
dolgokat, melyek által jobban
meg lehet érteni, hogy mit miért
teszek” – mondja Rúzsa Magdi
új előadásáról, amit március 17-
én a győri közönség is láthat a
Richter Teremben.

Hány arca van Rúzsa Magdinak?
Melyik Rúzsa Magdit ismerhet-
jük meg a koncerten?

Rúzsa Magdi lírai énjét ismerhetjük
meg Magdaléna személyében, de ter-
mészetesen a rockos énem is meg-
maradt. Készül az új lemezem, tavasz-
szal jelenik meg, és tovább folytatom
a rockkoncerteket is.

Más előadók számait is ének-
led a koncerten. Hogyan válasz-
tottad ki a dalokat? Felkészültél
az őket előadó énekesekből?

Az előadás dalainak kiválasztása
hosszú folyamat volt. Az előadók élete
viszont nem volt a fontos, itt most én
adom elő a dalokat, úgy, ahogy én
érzem őket, amit nekem jelentenek a
szövegek.

A saját természetedhez ha-
sonlókat kerestél? Önvallomás
a Magdaléna Rúzsa?

Magdaléna 
az alteregóm

Dalokat kerestünk, nem előadókat,
és saját magamhoz, általam is hiteles
módon adom elő. A Magdaléna Rúzsa
az eddigi életem története, nem egy
összegzés, hiszen még nagyon fiatal
vagyok, és sok minden áll előttem. Tör-
téneteket mesél Magdaléna és énekel,
tulajdonképpen az alteregóm, Ő sok-
kal szabadabban mond el eddig min-
denki számára ismeretlen dolgokat,
melyek által jobban meg lehet érteni,
hogy mit miért teszek, bizonyos dol-
gokhoz a hozzáállásomat, reakcióimat,
és nekem is sokat segít a történések
feldolgozásában.

Az egyik szám címe Beteg a
világ. Melyek azok a „betegsé-
gek", amik téged is foglalkoztat-
nak?

A mai világban mindenki rohan,
akkor sem tud lelassítani, amikor sza-
badságon van. Rossz minták után
mennek a fiatalok, akik közül sokan
önképzavarban szenvednek. Csökken
a lojalitás, az erkölcsök és az értékek
áttevődtek egy másik dimenzióba.
Nem tudják, mi a jó, mi a rossz, mi az
elfogadható, az Isten a pénz lett. Fo-
lyamatosan versengünk, az emberek
azzal foglalkoznak, hogy a szomszéd-
juknak milyen javai vannak, a fontos
dolgokról elfeledkezünk. Saját ma-
gamra is gondolok. Találtam egy
olyan oldalt az interneten, ahol érintet-
len törzsekről írnak, nincs bűnözés,
nem kell pszichiáterhez járni, nem tör-
ténik semmi olyan dolog, ami a mi ci-
vilizált társadalmunkban. És mi erre
mondjuk, hogy fejletlen világ?!
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szerző: földvári gabriella 
fotó: sz. k.

Szabó Karola nyugdíjaskorá-
ban lett profi szalmafonó. Most,
közel a hetvenhez is dolgos, jó
kedélyű, mosolygós hölgy. Ott-
honában, a Bercsényi ligeti la-
kásban minden a szalmáról
szól. Az egyik szoba szalmatá-
roló, a másik szalmaműhely, a
harmadik szalmaáruraktár.  

A konyhában beszélgetünk, szalmá-
ból készített virágok, kiscsibék, nyu-
szik, tojástartók, szalmával díszített
húsvéti tojások társaságában. Karola
már az ünnepre készül, jár a keze,
éppen egy kedvencet, saját terve-
zésű kismadarat fon. Azt mondja, a
gyerekek is ezt szeretik a legjobban,
mert lehet röptetni, lehet vele bá-
bozni. Maga is sokat játszott, bábszí-
nészkedett élete során. 

Szabó Karola Kapolcson született,
s már kisgyermekként szakajtót font. A
mai napig ezt tartja a legnehezebb
munkának, egy nagyobb szakajtó egy
hónapig készül, és nincs, aki megfi-
zesse a kézműves fáradozásait. Nem is
ebből élt, harmincöt éven keresztül
gyerekekkel foglalkozott, vezető óvónő-
ként ment nyugdíjba. Munka mellett is-
merkedett a legkülönbözőbb kézmű-
ves mesterségek fortélyaival. 

A szigeti szalmafonó 

A szalmafonás tizenöt éves szere-
lem, a debreceni Szabó Sándorné népi
iparművész mutatta meg Karolának a
szakma szépségeit. Az alapokat egy tö-
rökszentmiklósi táborban tanulta,
azóta autodidakta módon képzi magát,
újabb és újabb saját tervezésű tárgyak
kerülnek ki a kezei közül. Mint mondja,
az értéktelennek tűnő szalma a szár-
nyaló képzelet és a hozzáértő kéz segít-
ségével csodálatos alkotássá válhat. 

Lányával, Szukits Éva veszprémi
tanítónővel rendszeresen járnak kiál-

lításokra, fesztiválokra, többek között
a Mesterségek Ünnepére. Éva is szal-
mafonó, mindkettőjük munkájában a
népművészet elemei ötvöződnek az
iparművészettel. Hasznos dolgokat
és dísztárgyakat készítenek, van köz-
tük véka, szakajtó, ajtódísz, kopog-
tató, karácsonyfadísz, húsvéti kellék,
korpusz, ékszer, hajcsat, aratóko-
szorú, váza, kosár és virág.

A szalmafonás legfontosabb kel-
léke a gabona. Karola Erdélyből
szerzi be az alakor nevű ősi búza szal-

máját, amelyből nagyon finom mun-
kákat lehet készíteni. Kőrispatakon, a
szalmakalapgyártás hazájában ké-
szen vásárolja meg a fonatok egy ré-
szét. A másik fajta alapanyagot, az
úgynevezett bánkúti búzát Karola
maga aratja Martonvásár mellett, a
saját földjén. Ha aratás idején járja az
országot és meglát egy szép búza-
táblát, biztosan megáll és szed né-
hány marok kalászt.

Díjat még nem kapott, de boldog,
hogy Algírban és Kanadában Euró-
pát, Németországban és Hollandiá-
ban a hazáját, a testvérvárosokban
Győrt képviselhette népművészként.
Munkáival a helybeliek a vásárcsar-
nokban és városi fesztiválokon, vásá-
rokon, legközelebb a Hímes tojás
napja című rendezvényen, a Gyer-
mekek Házában találkozhatnak. Aki
vásárol, nem bánja meg, a hetven -
éves művésznő száz év garanciát ad
termékeire. 

Szabó Karola sok éven át főisko-
lán tanította mesterségét, s máig
rendszeres vendég a svájci Aarau-
ban, ahol amellett, hogy oktat,
nagyra becsülik, vásárolják munkáit.
Itthon is sokfelé hívják, járja az ország
óvodáit, iskoláit, nyugdíjasklubjait,
hogy híveket toborozzon a szalmafo-
násnak. Tanítványokat keres, akik
talán folytatják kismesterségét, to-
vábbviszik a tudást.    

szerző: fodor lászló
fotó: gy. f. z.

Míg februárban a zseniális Baráti
Kristóf kápráztatta el a közönséget,
március 24-én már Lendvay József
lép fel a Győri Filharmonikus Zene-
kar hangversenyén. A 38 éves, Pa-
ganini- és Liszt-díjjal kitüntetett he-
gedűművész többek között olyan
világhírű mesterektől tanult, mint
Yehudi Menuhin vagy Igor Ojsztrah.
Lendvay Józsefet a világ egyik leg-
jobb fiatal hegedűseként tartják
számon napjainkban, sikerrel kon-
certezik Hollandiától Svájcig, az
USA-tól Japánig. A virtuóz hege-
dűs egy igazán különleges hang-
szeren, egy 1693-ban, Antonio
Stradivari által készített hegedűn
játszik, Győrött egy Ravel- és egy
Sarasate-darabbal lép a közönség
elé. A hangverseny egyébként nem
csak ettől lesz különleges, a győri
filharmonikusok Bartók Béla leg-
reprezentatívabb művét, a Concer-
tót is előadják.

Újabb virtuóz
hegedűművész Győrben 

szerző: gy. p.

Sepp Laubner burgenlandi festő-
művész „Képvilág” című kiállítása
nyílik meg március 19-én, hétfőn
17 órakor a Leier City Center Galé-
riájában (Győr, Baross Gábor út
42.). A hétköznapokon 10 és 19
óra között látogatható tárlat meg-
nyitóján köszöntőt mond Simon
Róbert Balázs alpolgármester, a
művész munkásságát Christa
Prets, az EU-Art-Network elnöke
méltatja. 

Sepp Laubner a középgenerá-
ció legismertebb, legsikeresebb
festője Burgenlandban – mondja
róla dr. Günther Unger kultúrpubli-
cista, aki szerint a művész képeivel
világokat teremt, melyeket gondo-

latai, álmai inspirálnak. A teljesség-
gel tárgyszerűen megalapozott vá-
gyakozás, epekedés művészi esz-
közökkel történő elrejtése feszült-
séggel töltött kompozíciók formá-
jában látható. Képei számomra jól-
lehet nem mesélnek el hosszú tör-
téneteket, ennek ellenére számta-
lan jelét küldik végtelenül sok izgal-
mas történetnek – vallja dr. Günter
Unger, majd hozzáteszi, mindenre,
amire Sepp Laubnernek alkotásai
létrehozása céljából szüksége van,
megtalálhatók környezetében. A
kismartoni születésű művész rég -
óta a tartomány kulturális életének
jelentős alakja. Sepp Laubner egy
művész a kor színvonalának csú-
csán, aki még nem lépte át fejlődé-
sének legfelsőbb határát.

Laubner
festményei
a Leier City
Centerben
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Konferenciaprogram

2012. március 22. (csütörtök)
9:30–11:00 A Borsodi Műhely Kft. innovatív projektjei Levezető elnök: Horváth Szabolcs
AS9100 légi- és hadiipari minőségirányítási rendszer sajátosságai Horváth Szabolcs Borsodi Műhely Kft.
Korszerű vállalatirányítási rendszer alkalmazásba vétele a Borsodi
Műhely Kft.-nél Léber Zoltán Borsodi Műhely Kft.

Innovációs pályázati projektek menedzselése Hajdú Elemér Borsodi Műhely Kft.
11:30–13:00 A Széchenyi István Egyetem innovatív projektjei Levezető elnök: Dr. Zsoldos Ibolya egyetemi docens, tanszékvezető
Szuperszámítógép alkalmazása a végeselem-szimulációkhoz Horváth Zoltán Széchenyi István Egyetem
Korszerű felületi kezelések kutatása Csizmazia Ferencné dr. Széchenyi István Egyetem

Új irányzatok és eredmények a gyártásoptimalizálásban Jósvai János Széchenyi István Egyetem
14:00–15:30 Kapcsolódó téma: Bemutatkozik a MOBILIS Levezető elnök: Szilasi P. Tamás
A Mobilis eszközparkjának kialakítására vonatkozó tervezési 
feladat bemutatása Mayer Gábor MOBILIS-team 

Egy tudományos játszóház eszközparkjának tervezési és gyártási
sajátosságai a Mobilis projekt példáin keresztül bemutatva Tim Holdsworth Science Projects

Az eszközök kipróbálásával összekapcsolt Mobilis-bejárás, közben
kötetlen konzultáció

Mayer Gábor, Tim Holdsworth, Szilasi P.
Tamás

www.tech4auto.eu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2012. március 21. (szerda)
9:30–11:00 Megnyitó Levezető elnök: Dr. Kardos Károly egyetemi docens, rektorhelyettes
Rektori köszöntő Dr. Szekeres Tamás Széchenyi István Egyetem
Polgármesteri köszöntő Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város
A kutatások szerepe a vállalati stratégiában Pintér István Rába Nyrt.
Az IJTTR_08 projekt tudományos eredményeinek bemutatása Dr. Czinege Imre Széchenyi István Egyetem
11:30–13:00 Az IJTTR projekt összefoglaló értékelése Levezető elnök: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár, JRET IT elnök
A Rába Futómű Kft. fejlesztési eredményei Szüts Lajos Rába Futómű Kft.
A Borsodi Műhely Kft. fejlesztési eredményei Horváth Szabolcs Borsodi Műhely Kft.
A HNS Kft. fejlesztési eredményei Józsi Ottó HNS Műszaki Fejlesztő Kft.
14:00–15:30 A Rába Futómű Kft. innovatív projektjei Levezető elnök: Szüts Lajos
Futóművek hajtásláncának méretezése a KissSoft program és a jár-
műves menetdinamikai mérések eredményeinek felhasználásával Dr. Fülöp Ernő Rába Futómű Kft.

Vevőszolgálati dokumentációk készítése korszerű módszerekkel Mészáros Zoltán Rába Futómű Kft.
Szerszámkopás vizsgálata Tancsics Ferenc Rába Futómű Kft.

Kovácsolt mellsőtengelyek megmunkálás előtti geometriai mérése,
gyártórendszerbe integrált berendezéssel

Szütsné Rechner Éva (Rába) – Szüts
Lajos (RÁBA) – Németh Zoltán (HNS) –
Józsi Ottó (HNS)

Rába Futómű Kft.

16:00–17:30 A HNS Kft. innovatív projektjei Levezető elnök: Józsi Ottó
Hevített kovács előgyártmány hőmérsékletmérése Németh Zoltán (HNS) – Hatt Attila (RÁBA) HNS Műszaki Fejlesztő Kft.
Fejlesztések a HNS SPC rendszerben a vevői követelmények alapján Németh Zoltán, Varga István HNS Műszaki Fejlesztő Kft.
Mérő berendezések fejlesztése a HNS Kft.-ben Józsi Ottó, Németh Zoltán, Varga István HNS Műszaki Fejlesztő Kft.
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szerző: nagy viktor
fotó: illusztráció

Az „Integrált járműipari termék és
technológia fejlesztő rendszer kuta-
tása” (IJTTR_08) című pályázatot a
Rába Futómű Kft., a Borsodi Műhely
Kft., a HNS Műszaki Fejlesztő Kft. és
a Széchenyi István Egyetem indí-
totta 2008-ban 1,3 milliárd forint ku-
tatási költséggel, melyből közelítő-
leg 800 millió forint volt a Nemzeti
Innovációs Hivatal, illetve a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség támogatása.
A megvalósító konzorcium a három
és fél éves kutatási ciklust ez év már-
ciusában zárja. Az eredmények be-
mutatására és értékelésére a part-
nerek által indított Tech4Auto konfe-
rencián kerül sor március 21-én és
22-én. A záró beszámolót most állít-
ják össze a partnerek, de az már ma
is megállapítható, hogy a kitűzött cé -
lok az eredeti tervnek megfelelően
megvalósultak, és az eredmények
jól szolgálják a konzorciumi partne-
rek K+F törekvéseit.

A kutatások legfontosabb ered-
ményei a következőkben foglalhatók

A győri vállalkozások és az egyetem
eredményesen zárták kutatásaikat 

össze: A számítógéppel támogatott
tervezés kutatása és termékfejlesz-
tés legfontosabb hosszú távú hatása
az, hogy mindegyik partnervállalat-
nál a napi munka részévé vált a kor-
szerű CAD- és VEM-rendszerek al-
kalmazása. Erre az eszközkészletre
támaszkodva különösen kiemelkedő
eredmények születtek a Rába Fu-
tómű Kft.-nél a közúti és mezőgazda-
sági járművek konstrukciós fejlesz-
tése területén. A számítógépes tech-

nológiai fejlesztések során mindhá-
rom partnernél jelentősen emelke-
dett a technológiai színvonal. E témá-
ban igen eredményesek voltak a Bor-
sodi Műhely Kft. és a Széchenyi Ist-
ván Egyetem által közösen művelt
hőkezelési és forgácsolástechnoló-
giai fejlesztések. A számítógéppel tá-
mogatott minőségirányítás és mé-
réstechnika fejlesztése területén a
Rába Futómű Kft. és a HNS Kft. által
közösen végzett kutatások szinergi-

kus hatása emelendő ki. Ennek ered-
ményeként a fejlesztési programban
szereplő, moduláris elven felépített
mérőberendezések már üzemi alkal-
mazásban vannak. A Borsodi Műhely
Kft. méréstechnikai kutatásai a minő-
ségirányítási rendszer és a kalibráló
mérések fejlesztésére irányultak, az
itt kialakított új eljárások a vállalati
munka részeivé váltak. Érdekes szín-
foltja volt a projektnek a tudásme -
nedzs ment program, melynek során
mindhárom vállalkozás rendszerezte
és digitális úton elérhetővé tette a
saját tudásbázisát. A Széchenyi Ist-
ván Egyetem Tudásmenedzsment
központja pedig a tudás-transzfer ál-
talános kérdéseivel, valamint azok
napi megvalósításával foglalkozott,
melynek a város lakói is tanúi lehet-
tek az érdekes előadás-sorozatokon.

A bemutatott fejlesztések az
egyes vállalkozásoknál nem csak pia -
caik megtartását jelentették, ha nem
jelentős árbevétel-növekedést is
eredményeztek. A Széchenyi István
Egyetem pedig ismét nagy lépést
tett a gazdasággal folytatott alkotó
együttműködés bővítésében.
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Alkohol, drog, játék, munka, evési za-
varok, depresszió – a modern kor sú-
lyos problémái, és egy hely, ahol gyó-
gyítanak, kezelnek, segítenek. Ez a
hely dr. Csernus Imre irányításával,
felügyeletével működik. Rendi Mária
152 oldalas, puha táblás, ragasztókö-

szerző: dr. németh zoltán nőgyógyász főorvos
fotó: illusztráció

Magyarországon több mint félmillió nő szenved vi-
zelettartási zavarban, de három közül kettő soha
nem beszélt még orvosával sem róla. Pedig már
fia talon megjelenhet és tévhit, hogy nem lehet
tenni ellene. Az esetek többségében a kontinencia
visszanyerhető vagy javítható kontrollált gátizom-
tornával, súlyozott hüvelysúlyok alkalmazásával, az
életmód megváltoztatásával, elektrostimulációval,
gyógyszerekkel, súlyosabb esetben műtéttel is.

Szülés után sem sorsszerű az inkontinencia kiala-
kulása: a szülés ugyan sérülést okoz a medence
régiójában, a gátizomzat konzekvens rehabilitáció -
jával azonban a negatív következmények megelőz-
hetők, illetve jelentősen csökkenthetők. 

A hét orvosi témája:

tött kivitelben, magánkiadásban
meg jelent könyvében a betegek, hoz-
zátartozók, orvosok beszélnek őszin-
tén, nyíltan, néha megdöbbentően
betegségükről, gyógyulásukról, éle -
tükről. Érdekes, tanulságos, elgon-
dolkodtató, szívszorító történetek.

A vizelettartási problémáknak több formája is-
mert, ezek közül a stressz inkontinencia a leggya-
koribb. Az elnevezés nem a mindenki által ismert
pszichés stresszre, hanem a hasűri nyomás foko-
zódására utal. Ez megnő tüsszentéskor, köhögés-
kor, nevetéskor, illetve minden olyan helyzetben,
amikor a hasprés működik. Másik formája a kész-
tetéses inkontinencia. Ennél az inger jelentkezése-
kor rendszerint már nincs esély a mellékhelyiség
elérésére. 

Mit tehetünk ez ellen?
Fontosak az életmód-változtatások, például a

testsúlycsökkentés, a dohányzás elhagyása, a
székrekedés rendezése. A kezelést konzervatív el-

járásokkal kell elkezdeni, mivel
ilyen módon a műtétek jelentős
része (a stressz inkontinencia-mű-
tétek 70%-a!) elkerülhető.

A konzervatív kezelés alappil-
lére a kontrollált gátizomtorna. Az
érintettek a kismedencei izomzat
erősítését egyszerűen és biztonsá-
gosan otthon is elvégezhetik,

ebben nyújtanak segítséget a speciális hüvelysú-
lyok. Elsősorban a stressz inkontinencia kezelésé-
ben ajánlott, de egy jól működő gátizomzat a höl-
gyek életminőségét sokrétűen javíthatja (jobb test-
tartás és szexuális érzékelés, nagyobb önbizalom).

A viselkedésterápia a hólyagürítési szokásokat
változtatja meg a vizelési napló* segítségével. A
beteg egyre növekvő időközönként üríti a hólyagot,
így tudatosan növelve a hólyagkapacitást. Ennek
vezetése két-három napon keresztül nagyon sok
fontos információval szolgálhat. A naplóban a vize-
lés időpontja, mennyisége, az akaratlan vizelet-
vesztés időpontja, mennyisége, kiváltó oka követ-
hető nyomon. Az elfogyasztott folyadék mennyisé-
gének és időbeli eloszlásának feljegyzése szintén
fontos csakúgy, mint a szedett gyógyszerek.

Az elektrostimulációval a gátizomzat ingerekre
való reagálásának képességét lehet javítani, illetve
a hólyagfal izomzatának véletlenszerű összehúzó-
dását lehet gátolni. A gyógyszerek elsősorban a
késztetéses inkontinencia kezelésében játszanak
szerepet. Segítségükkel csökkenthető a hólyagfal
izomzatának hirtelen, alkalmatlan időben történő
összehúzódása. 

A műtéti kezelés elsősorban azoknál a stressz
inkontinenciában szenvedő nőknél jön szóba, akik-
nél a konzervatív kezelés nem érte el a várt ered-
ményt. A modern kezelés a húgycső középső har-
mada alá elhelyezett műanyag háló. 

Forduljon bizalommal orvosához, minél előbb,
annál jobb. 

(*A vizelési napló a www.ladypower.hu honlap-
ról letölthető.)

Részletek a könyvből:
„Találtam egy jópofa mottót, ami „A
HELY”-et juttatta eszembe: Ha prob-
lémád van, gyere és mondd el! Ha
nincs, akkor gyere, mondd el, hogy
csinálod! Nekem tetszik. Munkálko-
dom a vállalt feladataimon.” 

Az esetek többségében 
a kontinencia visszanyerhető
vagy javítható

Olvasni jó!

A hely – A pokol kapujából...

Inkontinencia: 
ne szégyelljük, tegyünk ellene!
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A hét kérdése:
a reumás panaszokról

Válaszol: Dr. Szanyó Ferenc, 
a reumatológiai osztály főorvosa

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Egyértelmű, hogy az időjárás változásai megviselik a
reumás betegek szervezetét – jelenti ki Szanyó főor-
vos. A panaszok főképpen rendszeres mozgással
csökkenthetőek, mondja, otthoni gyógymódként a
krémeket és az akupresszúra-kezelést ajánlja a spe-
cialista. 

Az időjárás gyakori frontváltozásai milyen
panaszokat idéznek elő a reumás betegeknél?

Vitathatatlanul egyértelmű, hogy a reumás bete-
geknél sok panaszt okoz az időjárás változása. Azt vi-
szont nem lehet meghatározni, hogy kinél melyik idő-
járási front vált ki kellemetlen tüneteket. A frontérzé-
kenység általában a fájdalmak erősödésében nyilvá-
nul meg, a panaszok leginkább a már korábban érin-
tett területeken fokozódnak. 

Megelőzhető-e ezeknek a tüneteknek a sú-
lyosbodása?

Teljes mértékben nem lehet a tüneteket megelőzni.
Javítani tudunk az egészségünkön, az ellenálló képes-
ségünkön sport tal, rendszeres mozgással. Ezt be kell

Zseni vagy boldog gyermek?

Szorongás ellen hat 
a csokoládé
A több mint 60 százalék
kakaót tartalmazó kese-
rűcsokoládé enyhíti a
szorongásos tüneteket,
állítja egy svájci kutatócsoport. 30
egészséges fiatalt, 11 férfit és 19 nőt
vontak be a vizsgálatba. Két héten át
naponta kaptak 40 gramm, 74 százalék
kakaót tartalmazó keserűcsokoládét.
Végül megállapították, hogy az erősen
szorongóknál a csokoládé fogyasztása
csökkentette a stresszhormon szintjét.

Kávé és terhesség 
Egyes tanulmányok összefüggést vél-
tek felfedezni a terhesség alatti koffe-
infogyasztás és az alacsony születési
súly között, azonban ezt csak azok ese-
tében tudták igazolni, akik naponta

több mint 200 mg
koffeint vittek be
szervezetükbe. Na-
ponta egy csésze
nem túl erős feke-

tekávé, pár kocka csokoládé és 3 dl
kóla elfogyasztása megengedett,
amennyiben a szervezete igényli. 

Vashiány 
A vashiányos vérszegénység leginkább
női probléma. Lényege, hogy vas hiá-
nyában a vérben az oxi-
génmegkötő fehérje kon-
centrációja túl alacsony.
A hiánybetegség sokszor
az erős menstruációval
összefüggésben alakul
ki. Másrészt az elégtelen
vasbevitel vagy annak felszívódási
zavara is felelhet érte. Vashiányos
vérszegénység esetén legalább 3-6
héten át kell pótolni a vasat tabletta
formájában.

iktatni a mindennapi éle -
tünkbe, legyen az séta,
futás, úszás, torna. Sajnos
azonban az emberek in-
kább otthon ülnek, keveset
hajlandóak áldozni mozgással az egészségükért.

Milyen otthoni kezelések, gyógymódok ja-
vasolhatók a reumás betegeknek?

Az otthoni kezelés legfőbb tényezője a gyógytorna.
A mozgásszervi, reumás betegek terápiája abban is
különbözik más betegségek gyógyításától, hogy a mi
pácienseink nem fekszenek a betegágyon, s nem a
beszedett tablettáktól várják elsősorban állapotuk ja-
vulását. A szakemberek tanácsa alapján maguk vég-
zik el azokat a gyakorlatokat, melyek segítenek rajtuk.
Aktív együttműködésük szükséges a gyógyuláshoz.
Természetesen ez igaz az otthoni kezelésekre is.
Egyéb gyógymódként kenőcsöket, krémeket aján-
lunk, a tablettákat mellékhatásaik miatt lehetőleg mel-
lőzzük. A torna, a masszázs, a szaunázás és a mérték-
letes szoláriumozás jó hatással van a reumás bajokra.
Szoláriumozni heti egyszer, néhány percre is elég. A
másik kezelési lehetőség az akupresszúra. Könyvek-
ből könnyen meg lehet tanulni, hogy melyik pontokat
kell 20-45 másodpercig nyomogatni ahhoz, hogy
csökkenteni tudjuk a fájdalmat.

Mozartot hallgatni az anyaméhben, kí-
nait tanulni az óvodában csak néhány
azok közül, amikről úgy gondoljuk,
hozzájárulnak a gyerek későbbi sike-
res életéhez. Persze gyakran esik szó
túlterheltségről is, meg arról, hogy
hagyjuk meg a gyereket gyereknek. 

Általában mikor mondják azt
egy gyerekről, hogy okos?

Például akkor, ha már egész korán
elkezdett beszélni, vagy már akkor is
le tudta írni a nevét, amikor a kortársai
még a ceruzát sem voltak képesek a
kezükbe venni. Gyakran meg sem ha-
tározható, miben áll a gyerek különle-
gessége, csak annyi mondható el róla,
hogy kíváncsi, érettebb a többieknél.
A „zseni” mindenekelőtt kulturális fo-
galom, nincs statisztikai definíciója.
Még a magas IQ-val rendelkezők tár-

sasága, a nemzetközi Mensa sem be-
szél zsenikről, csak olyanokról, akik ké-
pességeik és kreativitásuk alapján a
népesség felső 2 százalékába tartoz-
nak. Gyakrabban használt és helye-
sebb szó a „tehetséges”. 

A tesztek hátrányai
Az általános iskolai felmérők a tan-

tervi anyag elsajátítását mérik, míg az
IQ-tesztek inkább a logikai és érvelési
készséget. Ezt is befolyásolhatja azon-
ban az, mennyi gyakorlatra tett szert a

gyerek a hasonló feladatok megoldá-
sában. És mi van, ha a teszt készítése-
kor épp kialvatlan vagy zavarja va-
lami? A szakemberek egyetértenek
abban, hogy egyetlen teszt nem sokat
mond a gyerekről.

Mit tehet a szülő?
Az intelligencia 49 százalékban ge-

netika, 51 százalékban ösztönzés kér-
dése. Fontos a környezeti tényezők,
azaz a szülők hatása. Általánosan elfo-
gadott elv, hogy minél többet beszél a
szülő a gyerekhez, annál jobb. 

Olvasni, olvasni, olvasni!
Számos kutatás igazolta a mese-

hallgatás, majd az olvasás előnyös ha-
tását a későbbi iskolai teljesítményre.
Az olvasás arra ösztönzi az agyat, hogy
kapcsolatokat keressen, valamint hát-
téranyagot képez a világ megismerésé-

hez. Ezért fontos, hogy nap mint nap
meséljünk gyermekünknek, s amikor
már olvasni tud, ne csak televíziót néz-
zen, hanem a leírt szöveghez maga te-
remtse meg a fantáziavilágot.

Dicsérjük meg!
A dicséret igen fontos mindenki

életében, de nem mindegy, mikor és
miért dicsérjük meg. Azok a gyerekek
motiváltabbak az iskolában, és az élet-
ben is, akiket egy konkrét probléma
megoldásáért dicsértek meg, nem
pedig azok, akiknek azt mondogatják:
„okos vagy”.  Akár éles eszű, akár átla-
gos a gyerekünk, a legjobb dolog,
amit tehetünk, hogy foglalkozunk vele,
részt veszünk az életében és lehetővé
tesszük számára, hogy a korának
megfelelően maga is aktív részese le-
hessen a hétköznapjainknak.
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KÉPRIPORT CARMEN

Bizet:          Carmen
Az opera-
i r o d a l o m
egyik legnépsze-
rűbb alkotását, Bi -
zet Carmenjét mutat-
ták be az elmúlt hétvégén
a Győri Nemzeti Színházban.
A győri bemutatón nagy sikert
arattak az olyan népszerű áriák,
mint a Torreádor-dal, Don José
Virág-dala vagy a szenvedélyes
cigánylány, Carmen által éne-
kelt Habanera. A darabot
Káel Csaba rendezte, a kar-
mester Medveczky Ádám
volt. A rendező korábban
így nyilatkozott: Bizet a szí-
vünkbe helyezte Carment,
hogy ezáltal ő az örök sze-
relmünk ma radjon, akit soha
nem kaphatunk meg, viszont
ezért mindig kíváncsiak 
leszünk rá.
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szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A téli sürgősségi kátyúzást köve-
tően Győr Megyei Jogú Város Útke-
zelő Szervezete március 12-én
meg kezdte  a tavaszi kátyúzás első
ütemét. A szakemberek minden vá-
rosrészben felmérték az úthibákat,
de folyamatosan ellenőrzik az önkor-
mányzat tulajdonában lévő utak mi-
nőségét.

A konkrét kátyúzás több ütem-
ben valósul meg: elsőként a fő- és
közösségi útvonalakon, gyűjtőuta-
kon keletkezett úthibákat javítják ki,
melyek közül a balesetveszélyes
pontok javítása elsőbbséget élvez. A
főhálózaton több olyan úthiba kelet-
kezett, melyeket ideiglenes jelzőtáb-
lával is jelezni kellett, a legtöbb he-

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Győr-Ménfőcsanaki Ki-
rendeltsége – mely egyben Győr-Ménfőcsanak Településrészi Önkormány-
zatának is helyet ad – új helyre költözött. A modern intézményegység – ahol
orvosi rendelő is kialakításra került – a 22-es autóbusz megállójától közel
kétszáz méterre, a Szertári utca 4. szám alatt található. Az új ügyfélszolgálati
helyiség központi helyénél fogva jobban elérhető a lakosok számára. Az épü-
letegyüttes akadálymentesített. A telefon- és faxszámok – a számhordozás
miatt történt átmeneti szünetelés után – újra élnek. Telefonszámok: 519-
890 és 519-891, illetve a faxszám: 519-892. Az ügyfélfogadási idő szintén
változatlan, hétfőn 8.30–15, szerdán 12.30–15, csütörtökön pedig 8–17.30
óráig. Tisztelettel állunk továbbra is a településen élők szolgálatára.

Takács Tímea és Szabó Jenő önkormányzati képviselők

szerző: gaál józsef 

Egy átlagmagyar évente 85 kilo -
gramm papírt használ el, felét csoma-
golásra, a többit meg jellemzően
nyomtatásra, egészségügyi és háztar-
tási célokra. A mennyiség mellett az
okozott környezeti kár is tetemes. Egy
kiló cellulóz alapú papír gyártásához
két-három kiló fa és harminc-negy-
ven liter víz szükséges.  

A fenti adatokat az újrapapír világ-
napján ismertette a Reflex egyesület.
A környezetvédők ésszerűbb fogyasz-
tásra buzdítottak és a szelektíven gyűj-
tött hulladék újbóli felhasználásának
jótékony hatásait méltatták. 

A papír másik oldala 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igaz -
gatóság (ÉDUVÍZIG) 2010. április
óta részt vesz egy nemzetközi ösz-
szefogással megvalósuló európai
uniós árvízvédelmi projektben.

A 2008-ban elindult, mintegy 3,1 millió
euró összköltségvetéssel megvalósuló
„CEFRAME” árvízi veszély- és kocká-
zatelemzési projekt egy újabb mérföld-
kőhöz érkezett: a közelmúltban Moson-
magyaróváron tartott nemzeti koordi-
náción vitatták meg az érintett szakmai
szervezetek az eddig elért eredménye-
ket, ahol többek között az elkészült el-
öntési térképekről is beszámoltak.

Az uniós árvízvédelmi projekt kere-
tein belül elkészültek azok a veszély- és
kockázati térképek, amelyek a Kor-
mány és a Határvízi Bizottságok dön-
téshozói számára döntési alternatívá-
kat mutatnak be az elöntési kockázat
csökkentése érdekében. Az elöntési ki-
terjedést bemutató térképek (adatbá-
zisok) a jövőbeli tájhasználati tervezé-
sekbe be kell, hogy épüljenek, így azok
megfelelő adattartalmát az érintettek-

Elkészültek az árvízi
veszélytérképek 

kel közösen kell meghatározni. A kon-
zultációk a továbbiakban is folyama-
tosak lesznek, hogy minél szélesebb
körű legyen a végleges eredmények
felhasználhatósága. Az Észak-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság kidolgoz egy
nemzeti stratégiai koncepciót, s az így
elkészült nemzeti árvízi veszély- és
kockázatitérkép-készítési, valamint ér-
tékelési folyamatot hasonlítják majd
össze, azok különbségeit és a harmo-
nizációs lehetőségeit tárják fel a pro-
jekt további lépéseiben nemzetközi
szinten a tagországok. A magyaror-
szági Lajta folyó és árterülete mellett
Csehország, Szlovákia és Ausztria ve-
szélyeztetett területei állnak a projekt
középpontjában. A „Central European
Flood Risk Assessment and Manage-
ment – Közép-Európai Árvízi Kockázat
Elemzés és Menedzsment” elneve-
zésű projekt célja, hogy a négy külön-
böző tagországból delegált 9 projekt-
partner elkészítse a nemzetközileg
érintett vízgyűjtő területekre a saját
munkarészeit egy harmonizált meto-
dika alapján.  (x)

Kalas György, az egyesület munka-
társa hangsúlyozta, hogy a papírgyár-
tás okozta környezeti károk ellen csak
a pazarló fogyasztás visszaszorítása, a
felesleges csomagolás mellőzése je-
lent igazán hatékony védelmet, de a
Reflex a keletkezett hulladékok haszno-
sítását is elősegíti. Az egyesület Új Szé-
chenyi Terv által támogatott projektjé-
nek célja a cellulóz alapú papírok gyár-
tásával kapcsolatos ökológiai és fo-
gyasztóvédelmi problémák tudatosí-
tása, és az újrapapírból készült termé-
kek népszerűsítése. Az egyesület szer-
vezi és 60 ezer darab újrapapír-füzettel
honorálja a régió tavaszi papírgyűjtés-
ben élen járó iskoláinak munkáját. 

lyen terelőtáblát helyeztek az anyagi
károkozás, a balesetek megelőzése
érdekében.

Az előzetes felmérés alapján a
következő két hétben összesen
1900 m2 területen tüntetnek el ká-
tyúkat az útkezelő szervezet kivitele-
zői, csak ezt követően kerülhet sor a
kisebb forgalmú utcák aszfalt- és fe-
lületi bevonatos pályaszerkezetei-
nek javítására. A felületi bevonatos
utcák kátyúzása a többlet bitumen-
tartalom miatt melegebb, 20-25
Celsius-fokos időjárást igényel, így
a munkát előreláthatólag csak má-
jusban tudják elvégezni, de a bal-
esetveszélyesnek minősített hibá-
kat áprilisban ideiglenesen javítani
fogja a cég – tájékoztatta lapunkat
Máthé-Tóth Péter, az útkezelő szer-
vezet műszaki vezetője.

Megkezdődött 
a tavaszi kátyúzás

Elköltözött a hivatal

Matracok, 
tömörfa ágykeretek,

minden kárpitostermék

40%
engedménnyel!

Március 16–21-ig

Texas bonellrugós
sarokgarnitúra 
választható szövettel
(140x200 ágyazható)

Bayscent Memory Komfort 
Vákuumcsomagolt matrac
Egészségpénztárra is megvásá rolható!

87.780 Ft
146.300 Ft

42.900 Ft

Fenyőkomódok 
és polcok  akár

50%
engedménnyel!

Picur gyermekágy!
100/140/185x80

Claudia 
natúrfenyő 
ágykeret 
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26.195 Ft
43.660 Ft

90x200 cm
36.870 Ft

61.450 Ft

160x200 cm
40.740 Ft

67.900 Ft

180x200 cm
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

SZIGETKÖZ című könyvét mutatja be dr.
Alexay Zoltán március 21-én, szerdán 17 óra-
kor Gyirmóton, a művelődési házban. A fotó-
művésszel Kovacsics Marcsi tanár beszélget. 

RÉGISÉGVÁSÁR. Az idei első győri régiségvá-
sár március 18-án, vasárnap reggel hét órakor
nyit az Árkád nagyáruház melletti szabad terüle-
ten. Egyebek mellett régi festmények, antik tár-
gyak, retrojátékok, bélyegek, képeslapok, köny -
vek várják új tulajdonosaikat és a nézelődőket.  

CSIZMÁS KANDÚR. A Vaskakas Bábszínház most
hétvégére tervezett, legújabb bemutatója betegség
miatt elmarad! Az előadást március 24-én 17 órakor
és 25-én 11 órakor láthatja először a nagyérdemű. A
Grimm testvérek meséjét Veres András írta bábszín-
padra. Lehet jó barát egy elcsapott molnárlegény és
egy nagyszájú kandúr? Segíthet egy macska valakinek,
aki szerelmes? Elnyerhető a királylány keze hazugsággal?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ Kocsis Rozi, Pallai Mara,
Rab Viki, Tengely Gábor, Szúkenyik Tamás és Ujvári Janka.

GYERGYÓ NÉPZENÉJE elevenedik meg
azoknak, akik ellátogatnak Berecz András és
barátainak estjére. A mesemondó ezúttal szé-
kely népzenével örvendezteti meg a közönsé-

get március 23-án, pénteken 19 órától a
Richter Teremben. 

RUPNIK KÁROLY
önálló estje már-
cius 21-én, szerdán
este hat órakor kez-
dődik a Zichy-palo-
tában. A Tamás Zol -
tán írásaiból össze-
állított humoros, sza -
tirikus műsor Ör -
kény egyperces no-
velláinak világához
hasonlítható. 

RÓMER FLÓRIS NYOMÁBAN címmel a pá-
pateszéri természetfotós tábor munkáiból nyílik
kiállítás a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A
tárlatot március 20-án, kedden 17 órakor Lajt-
mann József, a Reflex Környezetvédő Egyesület
elnöke nyitja meg. Az öt éve működő műhely
szakmai vezetője Szabó Béla fotóművész, szer-
vezője Nagy Péter, a Reflex munkatársa. Az idei
nyári táborba az egyesület Bartók Béla út 7.
szám alatti irodájában lehet jelentkezni. 

HAMUPIPŐKE meséjét a Duna művész-
együttes táncolja el vasárnap 15 órától
a Richter Teremben. Az együttes az európai
népek táncaiból, valamint kortárs techni-
kákból merít, s így hoz létre a gyermekek
számára érthető és élvezhető, látványos és
derűs előadást. A Ghymes együttes zené-
jére Juhász Zsolt és Maros Anna készített
koreográfiát.    

A GYŐRI LISZT FERENC KÓRUS kerek
születésnapot ünnepel, hatvan évvel ezelőtt,
1952-ben alapították a dalok és a közös ének-
lés szerelmesei. Az ünnepi koncert március
23-án 18 órakor kezdődik a volt zsinagógá-
ban. A hangversenyre külön tisztelettel várják
azokat, akik az elmúlt 60 évben rövidebb-
hosszabb ideig a kórus tagjai voltak.  

A MŰHELY-ESTEK sorozat következő ven-
dége a Révai Miklós Gimnázium. A házigaz-
dák, Villányi László és Wenczel Imre olyan írók-
kal, költőkkel beszélgetnek, akik egykor révais
diákok voltak. A helyszín a Zichy-palota, idő-
pont március 22., csütörtök 17 óra.

ISMERŐS ARCOK tűnnek
fel sok év után ismét a Petőfi
Sándor Művelődési Házban.
A koncert március 17-én,
szombaton 20 órakor kezdő-
dik, zenél Práder Vilmos, Ga-
lambos Nándor, Nyerges At-
tila, Leczó Szilveszter és Ko-
vasik Tamás. 

Ö N Z E T L E N
KONCERT. A
Hetedik Bekez-
dés rockzenekar
jótékonysági kon-
certet ad Burján
Hanna gyógyulá-
sáért március 17-
én 20 órától a Kozi Drink Bárban. A koncert in-
gyenes, ám a helyszínen egy adománydobozt
helyeznek ki, az összegyűjtött teljes összeget
pedig Hanna szüleinek adják. A Hetedik Be-
kezdés mellett fellép a szintén győri, dallamos
rockzenét játszó Maybe zenekar is. 

MÓDSZERTANI WORKSHOP. A British 
Council és az IATEFL-Hungary, valamint a Kis-
faludy Károly Megyei Könyvtár március 22-én
15 órától módszertani foglalkozást tart angol-
nyelv-tanárok számára a könyvtárban. Téma:
Értsük meg a diszlexiás nyelvtanulókat! – Disz-
lexiás nyelvtanulók az angolnyelv-órán. A rész-
vétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, je-
lentkezni a 96/328-231-es telefonon vagy a
moni@mail.kkmk.hu címen lehet.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁRCIUS 16., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 P'amende 
05:55 Esély 
06:25 Valóságos kincsesbánya 
06:55 Ma Reggel 
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Van képünk hozzá 
11:05 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Bor-ÁSZ 
12:35 A Concerto Budapest és a 

Muzsikás együttes 
hangversenye 

13:45 KorTárs 
14:15 Marslakók 
15:00 A Tenkes kapitánya 
16:30 Szaffi 
17:50 Varázslók a Waverly helyből  
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Mindenből egy van 
21:35 Szájhősök 
22:35 Négy szellem 
23:30 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:55 Melissa és Joey 
00:20 1408

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:10 Míg a halál el nem választ 
10:45 Plasztik szerelem
12:55 Ufóboncolás 
14:45 Bosszúállók 
16:35 Kapd el a kölyköt! 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Táncoló talpak 

A császárpingvinek között
egy senki vagy, ha nem tudsz
énekelni. A kis Topi nem tud
énekelni, így esélye sincs a
boldog szerelemre. Ellenben
még egy ilyen táncost, mint ő,
nem hord a jég a hátán, 
ezért úgy határoz, boldogul,
amivel tud, és nekivág az 
Antarktisznak. 

21:00 Drágán add az életed 
23:40 Lovagias balekok 
01:15 Törzsutas 
01:40 Autómánia

04:00 Vers éjfélkor - magyar versek 
04:20 Műsorszünet 
06:00 Tv2 matiné 
10:25 EZO.TV 
12:00 Gyilkos számok 
13:00 Xena 

13:55 Bűbájos boszorkák 
14:50 Hawaii Five-0 
15:45 Pata tanya: Baromi buli 
17:25 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:00 Szupersuli 
21:00 Megasztár 6. 
23:30 Grimm 
00:30 Tények Este 
01:05 EZO.TV 
02:05 Alexandra Pódium 
02:30 Vers éjfélkor - magyar versek

05:40 A kifutó 
06:30 Gyilkos sorok 
07:25 A kifutó 
08:20 A nagy házalakítás 
09:10 Gyilkos sorok 
10:15 Columbo: Nehéz ügy 
12:10 Columbo: A nős detektív 

és a szex 
14:00 Hasutasok 
15:40 Happy, a flúgos golfos 
17:30 Hajrá csajok 3. 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Blöff 

23:20 Jackie nővér 
23:55 Lőpárbaj 
01:35 Hasutasok 
03:00 Jackie nővér 
03:30 A nagy házalakítás

MÁRCIUS 17., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:05 Boci és Pipi 
10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül 
11:55 Autómánia 
12:30 Amerika legkeményebb melói 
13:25 Lost - Eltűntek  
14:25 Eltűntnek nyilvánítva 
15:25 Hetedik érzék 

16:25 Kapás van 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik 
21:05 Az utolsó szamuráj 
00:05 Edison 
02:00 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné 
10:25 Babavilág 
10:55 9 hónap 
11:25 Tűsarok 
11:55 Bajnokok Ligája magazin 
12:25 Gyilkos számok 
13:25 Top Speed 
13:55 Autóguru 
14:25 Xena 
15:25 Bűbájos boszorkák 
16:25 Hawaii Five-0 
17:25 Sas kabaré 
18:30 Tények 
19:00 Aktív Extra
19:35 Babe 2 - Kismalac a 

nagyvárosban 
A pirospozsgás vidám kisma-
lac fürdik a dicsőségben, 
miután kutyákat is megszé-
gyenítve megnyerte a helyi 
juhászversenyt. Arthur gazda
visszautasít minden ajánlatot
Babe megvételére. Sajnos
azonban súlyosan megsérül
munka közben. Felesége,
Esme nem bírja továbbvinni 
a farmot. 

21:25 Cool túra 2.: A sörpingpong 
23:15 Emma titka 
01:10 EZO.TV 
02:10 Kalandjárat 
02:35 Teleshop 
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

06:30 A kifutó 
07:25 A szépség és a szörny 
08:15 Zsírégetők 
09:10 Dawson és a haverok 
10:00 Halottnak a csók 
10:55 Columbo: A főnyeremény halál 
12:45 Szívek szállodája 
13:35 Egy kapcsolat szabályai 
14:05 Szex és New York light  
14:35 Szex és New York light  
15:05 Éden Hotel 2. 
16:05 Éden Hotel 2. 
17:10 Hajrá csajok 4.
19:00 Harry Potter és a Tűz Serlege 

22:00 Hetedik 
00:25 Blöff 
02:25 A mi kis titkaink
03:35 Szex és New York light

VIASAT3

VIASAT3

06:10 Alpok-Duna-Adria 
06:40 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
06:55 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
07:45 Kutyabajok
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Kisváros 
11:35 Magyar elsők 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hazajáró 
14:45 Vadállatanyák és kölykeik 
15:40 Ízőrzők: Csurgó 
16:10 Ghymes - Párkány 2011 
17:20 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:05 Összefoglaló a Kossuth- és 

Széchenyi-díjak átadásáról
20:00 Kárpáthy Zoltán 
21:25 Sólyom és galamb 
22:15 Sólyom és galamb 
23:10 Dunasport 
23:20 Félelmetes folyó 
00:55 Burma – Jelentések egy lezárt 

országból 
01:55 Vers 
02:00 Himnusz 
02:05 Arcélek 

05:15 Magyar gazda 
05:40 Barangolások öt kontinensen 
06:10 Anno 
06:40 Forma-1 Ausztrál Nagydíj 

időmérő edzés 
08:25 Híradó 
08:30 Sporthírek 
08:35 Időjárás-jelentés 
08:37 Michelisz Norbert 
09:05 Delta 
09:35 Mozdulj! 
10:05 Aranymetszés 
11:00 Angi jelenti 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zöld Tea 
12:35 Családom és egyéb 

emberfajták 
13:00 Melissa és Joey 
13:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj 

időmérő edzés 
14:50 Ebadta szerelem 
16:35 A Szövetség 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Újrakezdők - Szerelmes 

szingli szittert keres
21:45 Demjén koncert 2011 
22:40 Székely János: Caligula 

helytartója 

05:30 Valóságos kincsesbánya 
06:00 Gazdakör 
06:25 Kézművek 
06:40 Bernarda Alba háza 
08:15 Duna anzix 
08:30 Családi krónikák 
09:10 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Lyukasóra 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:15 Önök kérték! 
15:05 Pannon expressz 
15:35 Talpalatnyi zöld 
16:05 A nagy Waldo Pepper 
18:00 Híradó - 18:00 
18:40 Hogy volt!?
19:40 Bánk bán 
21:40 Törzsasztal 
22:35 Dunasport 
22:50 Palya Bea-koncert a 

Művészetek Palotájában 
00:25 Éjfél a jó és a rossz kertjében 
03:00 Vers 
03:05 Himnusz 
03:10 Családi krónikák 
03:40 Töredékek - Fejezetek a magyar 

művelődés történetéből

TV2, március 16., péntek, 15:45

Pata tanya: Baromi buli
Amerikai–német animációs film

Egy farm gaz-
dája hajlamos
azt hinni, hogy
ő az úr az ál-
latok felett, de
nagyon is té -
ved. Ugyanis

amint látótávolságon kívül kerül, az állatok
két lábra ugranak, sétálnak, fecsegnek, tévéz-
nek és tréfákat eszelnek ki. Otis, a fiatal bika
számára ez utóbbi a legfontosabb. Legjobb ba-
rátai a világ legnagyobb cselszövői, akik min-
dig benne vannak egy kis szórakozásban. 

M1, március 17., szombat, 14:50

Ebadta szerelem Amerikai vígjáték

Jerryt ügyvédje ideiglenesen szabadlábra he-
lyezteti, és felelősséget vállal érte. A megvetés-
hez és kiközösítéshez szokott fiú eleinte bizal-
matlan és ellenséges ügyvédjével szemben,
csak akkor enyhül meg, amikor megismeri
annak csinos lányát, Susant. A lány ráveszi,
hogy vállaljon
munkát, és ku-
tyaoktatóként
Jerry végre meg-
találja önmagát
és a szerelmet. A
sors azonban ki-
számíthatatlan...

Viasat3, március 17., szombat, 22:00

Hetedik Amerikai krimi

A lélegzetelállítóan izgalmas krimi-thriller helyszíne New York vi-
gasztalan, szürke és nyirkos betonrengetege, ahol őrült sorozatgyil-
kos után nyomoz a rendőrség. A férfi a Bibliában megírt hét halálos
bűn lajstromát követve szedi áldozatait, míg üldözői,  William So-
merset nyomozó és David Mills megpróbálják megállítani.

Viasat3, március 16., péntek, 17:30

Hajrá csajok 3. Amerikai vígjáték

Britney a gimi egyik legnépszerűbb diákja, a
pomponlányok kapitánya. Az apja új munkahelye miatt költözni
kényszerül a család, így másik iskolába íratják. Kezdetben mindenki
hűvös távolságtartással figyeli az új jövevényt, ráadásul ellentét ala-
kul ki Brit és a pomponlányok kapitánya, Camille között. 

A TAVASZI SZUPER AKCIÓNK FOLYTATÓDIK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

• március 26-tól 40 órában 
• napi 4 óra, délelôttönként  • 450 Ft/óra

– kezdô német nyelvtanfolyamok álláskeresôknek az esti órákban is
– általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szókincs is
– tréningek a tavaszi ÖSD, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

és ZÖLD ÚT nyelvvizsgákra –magánbérletben és csoportban is.

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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MÁRCIUS 18., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:30 Teleshop 
11:25 Törzsutas 
11:55 Havazin
12:25 Tuti gimi 
13:20 Gossip Girl - A pletykafészek  
14:10 Eltűntnek nyilvánítva 
15:10 Tru Calling - Az őrangyal 
16:10 Piedone Afrikában 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Míg a jackpot el nem választ
22:00 Heti hetes
23:20 Portré
23:55 Hannibál ébredése

A fiatal Hannibal Lecter szü-
leit a szeme láttára ölik meg.
Párizsba kerül és orvosnak
tanul. Ahogy egyre nagyobb
tudásra tesz szert, úgy hatal-
masodik el benne a könyörte-
len bosszúvágy. 

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

látnok 
14:10 Monk - Flúgos nyomozó 
15:10 Bűbájos boszorkák 

16:10 Másodállás 
16:40 Babe 2 – Kismalac a 

nagyvárosban 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 A randiguru
22:20 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:20 Célkeresztben
00:20 A hét kard legendája 
02:50 EZO.TV
03:25 Napló

04:20 Szex és New York light  
05:00 Műsorszünet 
05:35 Smallville 
06:20 Columbo: A nős detektív és 

a szex 
08:05 Topmodell leszek! 
08:55 EgészségŐr 
09:25 A nagy házalakítás 
10:20 A nagy házalakítás 
11:20 Trendközelben
11:45 Jumanji 
13:45 Szex és New York light 

Carrie minden idejét Mr. Big-
gel tölti (akkor meg honnan
van mégis annyi maradék sza-
badideje a gazfickónak?), de
teljesen maga alatt van attól a
tudattól, hogy ő csak a sokadik
nő az életében. A monogámia
egyelőre csak álom... 

14:15 Szex és New York light 
14:45 Éden Hotel 2. 
15:50 Éden Hotel 2. 
16:50 Hajrá csajok: A nagy 

összecsapás  
19:00 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 Nikita 
21:50 Beverly Hills-i nindzsa 
23:40 Őrült város 
01:40 Trendközelben
02:05 EgészségŐr 
02:30 Célkeresztben 
03:15 A szépség és a szörny

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Töredékek - Fejezetek a ma-

gyar művelődés történetéből 
06:50 Moliere: Scapin furfangjai 
08:00 Rosszcsont kalandjai 
08:30 Rosszcsont kalandjai 
08:55 Magyar elsők 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Istentisztelet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Nyelvőrző
12:50 Akadálytalanul 
13:20 Csellengők
13:50 Határtalanul magyar 
14:15 Szerelmes földrajz 
14:50 Hazajáró 
15:20 Magyar elsők 
15:35 A nagy fejedelem 
16:45 Piri mindent tud 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Lúdas Matyi 
21:45 Klubszoba 
22:45 Dunasport
22:55 Caracas – Szerelem 

mindhalálig 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Esély 
06:00 Magyar gazda
06:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj 

futam 
09:25 Engedjétek hozzám 
09:35 Így szól az Úr! 
09:40 Katolikus krónika 
10:05 Útmutató
10:30 Kérdések a Bibliában 
10:45 Református magazin 
11:10 Református ifjúsági műsor 
11:20 Balatonfelvidéki református 

templomok 
11:30 Túrmezei Erzsébet portré 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Anno
12:35 Telesport 
13:00 Út Londonba
13:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj 

futam 
15:55 Telesport
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek – IrReality Show 
21:55 Munkaügyek – IrReality Show 
22:25 Az igazság nyomában
00:05 A szerelem határai

MÁRCIUS 19., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Most a Buday! 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:25 Hungaria, Európa rejtett kincse 
13:40 Marslakók 
14:15 A Szövetség
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:45 MM
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kékfény
21:40 Hacktion 
22:35 Az Este 
23:10 Aranymetszés
00:10 Múlt-kor
00:40 Zöld Tea
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 

Mariano erőfeszítése igen-
csak meglepi Teresát. 
Armando egyre nehezebb
helyzetben van az adóssága
miatt. Egy nagyon csinos di-
áklány furcsa szívességet kér
Marianótól, aki nem tagadja
meg a segítséget. Esperanza
nehéz szívvel, de ismét ulti-
mátumot ad Rubennek.

18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont
22:20 Showder Klub
23:35 PokerStars.net - Big Game
00:30 Reflektor
00:45 Kedves szomszéd, mi a 

hézag?

05:20 Gyilkos sorok 
06:10 A kifutó 
07:00 A nagy házalakítás 
07:55 Gyilkos sorok  
08:55 Szex és New York light 
09:25 Szex és New York light  
09:55 Hajrá csajok: A nagy 

összecsapás 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk – Flúgos nyomozó 
14:45 Monk – Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Kettős ügynök 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Kettős ügynök 
01:55 Dawson és a haverok 
02:40 A kifutó 
03:30 A nagy házalakítás

VIASAT3
04:15 Vers éjfélkor - Magyarversek
04:30 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:45 Teleshop 
09:55 Babapercek
11:00 EZO.TV
12:35 Mike kapitány hadjárata

Michael Moore 2004-ben az
amerikai elnökválasztás előtt
országjáró kampánykörútra in-
dult. Szerette volna elérni, hogy
az amerikai állampolgárok nyis-
sák fel végre a szemüket.

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:00 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS 
22:20 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 NCIS 
01:50 NCIS: Los Angeles 
02:40 Aktív Extra

06:00 Élő egyház 
06:30 Híradó
06:35 Isten kezében
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó
07:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:05 Klubszoba 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Heti Hírmondó 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:30 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Hagyaték
20:00 Kultikon
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport
21:05 A férfi a legjobb orvosság 
21:50 A férfi a legjobb orvosság 
22:40 Sportaréna 

MÁRCIUS 20., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 Kékfény 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Srpski Ekran 
12:55 Unser Bildschirm 
13:25 Hungaria, Európa rejtett kincse 
13:45 Marslakók 
14:15 Hacktion 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:40 MM 
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók
20:40 Anyád lehetnék
22:20 Az Este 
22:55 Tudorok 
23:50 A rejtélyes XX. század 
00:20 Angi jelenti 
00:50 Everwood  
01:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:35 Teleshop 
10:40 EZO.TV 
12:15 Az élet iskolája 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:35 Aktív
20:00 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Égszakadás 

John Sands az amerikai légi-
erő egyik különleges ügy nö ke.
Korábbi küldetésekből szer-
zett tapasztalata veszélyt je-
lent, ezért úgy döntenek, hogy
bebörtönzik, és törlik a memó-
riáját. Johnnak sikerül meg-
szöknie, ám az ügynökség ha-
marosan olyan ajánlatot tesz
neki, amit nem utasíthat el.

23:15 Aktív 
23:45 Tények Este 
00:20 EZO.TV 
00:55 Glamour  
02:50 TotalCar 

05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:30 A nagy házalakítás 
08:25 Gyilkos sorok 
09:20 Gyilkos számok 
10:20 Beverly Hills-i nindzsa 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Doktor House 
23:15 CSI: A helyszínelők  
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Doktor House  
02:00 Dawson és a haverok 
02:45 A kifutó 
03:35 A nagy házalakítás

VIASAT3
06:00 Roma Magazin 
06:30 Híradó 
06:35 Domovina 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:10 Zagyva - Nógrád 
16:40 1 könyv 
16:50 Maradunk 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 Lélek Boulevard
20:00 Kultikon 
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport 
21:05 Mad Men - Reklámőrültek 
21:50 Mad Men - Reklámőrültek 
22:40 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
23:40 A vártemplom papja 
00:35 Vers 
00:40 Himnusz 
00:45 Térkép 
01:15 Bohócdoktorok 
02:10 Anziksz 
02:30 Lélek Boulevard 
03:00 Nyelvőrző 
03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:20 Marichuy – A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!

20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt. 
21:20 A mentalista
22:20 A Grace klinika  
23:20 Reflektor 
23:40 Vészhelyzet 
00:35 Vészhelyzet
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MÁRCIUS 21 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló 
11:30 Átjáró 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Hrvatska krónika 
12:55 Ecranul nostru 
13:25 Hungaria, Európa rejtett 

kincse 
13:45 Marslakók 
14:15 Gasztroangyal 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:45 MM 
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kasszasiker 
21:30 On the Spot 
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs 
23:30 Szeptember 11. – A terror 

napja 
00:30 Zegzugos történetek 
01:00 Everwood 
01:45 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A kifutó 
07:20 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok  
09:55 Őrjítő szerelem 
11:55 A dadus 

Fran első évfordulóját tölti a
Sheffield házban, de Maxwell
láthatóan megfeledkezett
erről az eseményről, amivel
megbántja a dadust.

12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács  
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Shameless - Szégyentelenek 
23:25 CSI: A helyszínelők  
00:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
01:15 Shameless - Szégyentelenek 
02:15 Dawson és a haverok 
03:00 A kifutó 
03:50 A nagy házalakítás

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
10:35 EZO.TV 
12:10 A titokzatos Schut 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:35 Aktív
20:00 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House  
22:20 Született feleségek
23:20 Én is szép vagyok 
23:50 Aktív 
00:20 Tények Este 
00:55 EZO.TV 
01:30 Doktor House  
02:20 Született feleségek 
03:10 Babavilág 
03:35 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:05 Önök kérték! 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Nyelvőrző 
11:30 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Akadálytalanul 
14:40 Afrika gyöngyszeme: Namíbia 
15:05 Sírjaik hol domborulnak... 
15:35 Talpalatnyi zöld 
16:10 Magyar elsők 
16:25 Ázsia apró hősei 
17:20 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 Fejezetek a magyar 

kereszténység történetéből 
20:00 Kultikon 
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport 
21:05 Kiálts szabadságért 
23:35 Új régi hang 

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai
09:20 Második esély
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva 

Pancholó megfenyegeti 
Caramelót, ha nem jön vissza
hozzá, megöli Emiliót. Gaby
megdöbben, amikor Sharont
és Kikét rajtakapja az ágyban.
Kike leüti Gabyt, nehogy 
elárulja őket. Diego és Marfil
is lebuknak előtt. 

15:10 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Legyen Ön is Milliomos! 
22:35 Házon kívül 
23:05 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
23:40 Reflektor 
23:55 Ments meg! 
00:50 A Richard Nixon-merénylet

MÁRCIUS 15., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva
15:10 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Vezet a ritmus

23:45 Tudorok 
01:05 Reflektor 
01:20 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:10 A Silla királyság ékköve 
10:15 Szájhősök 
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Rondó 
13:20 Hungaria, Európa rejtett 

kincse 
13:35 Marslakók 
14:10 Négy szellem 
15:05 Angyali érintés 
15:55 Veszélyes szerelem 
16:35 MM 
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Elcserélt lányok 
21:30 Fábry
22:50 Az Este 
23:25 Árvaház 
01:10 Everwood 
01:50 MM

04:00 Dawson és a haverok 
05:00 Műsorszünet 
05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A kifutó 
07:20 A nagy házalakítás 
08:10 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok 
10:05 Columbo legveszélyesebb 

éjszakája 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 A célszemély 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 A célszemély 
02:00 Dawson és a haverok 
02:45 A kifutó 
03:30 A nagy házalakítás

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV 
12:35 Az ezüst oroszlán birodalmában 

Törökország, XIX. század.
Kara Ben Nemsi a nagyha-
talmú herceg lányát készül
megmenteni a haramiák fog-
ságából. Eközben még azt is
megpróbálja megakadá-
lyozni, hogy a gonosztevők
felbecsülhetetlen értékű kin-
cseket raboljanak el. 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:35 Aktív
20:00 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Kiscsávó 
23:15 Aktív 
23:45 Tények Este 
00:20 EZO.TV 
00:55 Kiscsávó 
02:25 Segíts magadon! 
02:50 Vers éjfélkor – magyar versek

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Világ-nézet 
10:00 Család-barát 
10:55 1 könyv 
11:00 Pannon expressz 
11:25 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték 
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Hazajáró 
16:10 Virág virágossága  
16:35 100 éve történt 
16:45 Valóságos kincsesbánya
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 Fejezetek a magyar 

kereszténység történetéből
20:00 Kultikon 
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport 
21:05 Fekete gyémántok 
22:25 Csajkovszkij-maraton 

Viasat3, március 21., szerda, 9:55

Őrjítő szerelem
Amerikai filmdráma

Egy ártatlannak tűnő fiú és lány közti gyermek-
kori barátság az idők múltával önző szerelemmé
fejlődik ki egyikükben. A fiú szinte őrültté válik és
csak az érzelem uralja egész lényét.

TV2, március 21., kedd, 12:10

A titokzatos Schut
NDK–francia–jugoszláv–olasz kalandfilm

Kara Ben Nemsi, a németországi kalandor elindul,
hogy felkutassa a Schutnak nevezett hitvány rablót,
aki Montenegró lakosait terrorizálja. Kara a barátai se-
gítségével kel útra, hogy a bandita nyomára bukkan-
jon, miközben sok veszély leselkedik rájuk és rá kell,
hogy jöjjenek, hogy folyton Schut és az emberei pró-

bálnak meg az életükre
törni. Úgy tűnik azon-
ban, hogy Kara Ben
Nemsinek száz élete
van, pedig Schut egyre
elszántabban akarja el-
tenni őt láb alól.

Duna Televízió, március 22., 
csütörtök, 21:05

Fekete gyémántok
Magyar játékfilm

Berend Iván vidéki nemes, jelentős va-
gyon tulajdonosa. Úgy párbajozik és kár-
tyázik, mint dzsentritársai, és táncol,
bókol, mint a legtöbb gavallér. De távol áll
tőle e nagyvilági élet. Inkább természet-
tudományos előadást tart, s nem sajnálja
egy gyémánt elégetésével bizonyítani ál-
lításait. A bondavári bányát vezeti és egy
tűzoltóanyagon kísérletezik. A bányában
dolgozik Evila és vőlegénye, Szaffrán Péter.
Őket fogadja fel Kaulmann Félix, hogy
nagyszabású tervének segítői legyenek.

M1, március 22., csütörtök, 23:25

Árvaház Mexikói–spanyol filmdráma

Laura árvaházban nőtt fel. Harminc évvel ké-
sőbb a férjével és a hétéves kisfiával visszatér
az ódon, elhagyott épületbe. Szeretné felújíttatni a régi házat, ahol
fogyatékos gyerekeket gondoznának. A sajátos környezet megmoz-
gatja a kis Simon fantáziáját.
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GÁZFRÖCCS HASZNÁLT AUTÓ

LEÁLLÓSÁV

Telefon 
a kocsiban

SZERZŐ, KÉP: NAGY VIKTOR

Múlt havi használt autós cikkünkben
áttekintettük, hogy mit nézzünk a vá-
gyott autón kívülről, majd a belteret
is átvizsgáltuk. Folytassuk most to-
vábbi fontos részletek megfigyelésé-
vel a csomagtértől a motortérig. Ha
a belsővel elégedettek vagyunk,
akkor kukkantsunk be a csomagtar-
tóba. Itt felemelve a szőnyeget néz-
zük meg, hogy a pótkerék megvan-e,
milyen állapotú, és a láthatóvá váló
lemezfelületek mutatják-e sérülés,
gyűrődés (korábbi ütközés) nyomait.
A csomagtérajtó belső oldala is kor-
róziónak kitett lemezfelület, ezt is
csekkoljuk. Ha a csomagtér pere-
mére térdelve elkezdjük rugóztatni a
karosszériát, akkor kideríthetjük,
hogy a lengéscsillapítók jók-e. Ha di-
namikusan visszarugózik az autó
fara, akkor rendben van, ha hintázni
kezd, akkor bizony cserélni kell a
csillapítókat. Amint előre, a motor-
házhoz kanyarodunk, nyittassuk fel,
vagy tegyük meg mi, mert akkor a
bovdenes nyitómechanikát is kipró-
bálhatjuk – ismételjük meg a csilla-
pítástesztet.

A motortérbe tekintve minden
autós számára fontos tudni, hogy hol
és milyen folyadékokat ellenőrizzünk.
Ezt tegyük meg a kiszemelt használt
autónál is. Az olaj ellenőrzésénél néz-
zük a szintet, a színt és az állagot. Ha
nagyon fekete (dízelnél kormos), az
csereérett, de nem biztos, hogy gon-
dot okoz. Ha nagyon híg, koszos, da-
rabos vagy vizes, az már nagyobb baj.
Ha a hűtővízben olajszerű anyagot ta-
lálunk, valószínűleg hengerfejes a
motor. Nézzük meg a fékfolyadék
szintjét és állagát is, és az ablakmosó-

Használt autót
kockázatmentesen?!

2. rész

tartályt. Érdemes az akkumulátor
gyártási évét megkeresnünk, hiszen
4-5 év után biztosan cserélni kell. Az
első karosszérianyúlványok, mereví-
tők épségét is szemrevételezzük, és
ha az első sárvédők csavarjait közel-
ről szemügyre vesszük, abból megál-
lapíthatjuk, hogy cserélték vagy javí-
tották-e a lemezeket. Ha a rögzítő-
csavarról lepattogott a festék vagy
fémszínű, akkor volt valami beavatko-
zás. Ezt a módszert több helyen is al-
kalmazzuk.

Tegyük meg az első indítást, ami-
kor figyeljük azt, hogy simán felpö-
rög-e az önindító, könnyen beindul-e
a motor, megtartja-e az alapjáratot –
illetve hidegindításnál a szívató által
magasabbra pörgetett fordulatszá-
mot. Hallgassuk meg a motort, nem
csörög, zörög-e, ha láthatóak a főten-
gely végén lévő szíjhajtások, akkor fi-
gyeljük meg azok futását. Érdeklőd-
jük meg a tulajdonostól a motorve-
zérlés, az olaj, fékek cseréjének
utolsó, ellenőrizhető időpontját.

Miután mindenről meggyőződ-
tünk, amiről álló helyzetben lehet, te-
gyünk egy próbautat és figyeljük a zö-
rejeket, hatásokat, amik a futómű,
kormányzás, kerekek felől jönnek. Fi-
gyeljük meg a kuplung és váltó mű-
ködését, illetve a féket. A motort
hagyjuk először alapjáraton járni,
majd elindulás után először finoman,
majd magasabb fordulaton is hajt-
sunk, próbáljuk érzékelni, hogy
egyenletesen húz-e a motor, nem
válik-e erőtlenné. Ha azok alapján,
amit láttunk, hallottunk, tapintottunk
és éreztünk, meggyőzött minket a
kocsi, akkor próbáljuk megnézetni
szakemberrel a részletek miatt, vagy
alkudjunk az árból és vigyük…

Az autó a mobilitásról
szól. A mobiltelefon
szintén. Mégis a két te-
vékenységet nem sza -
 bad, illetve nem tudjuk
együtt űzni. Legalább -
is a törvény szerint
kézben tartott mobil-
lal nem, de kihangosí-
tóval vagy headszettel
t e l e f o n á l h a t u n k ,
ugyan akkor a figyel-
münk elvonása sem
így, sem úgy nem se-
gíti a biztonságos köz-
lekedést. Lá tom az uta-
kon a „távbeszélőket”,
akik nek egy része ve-
szélyesen lelassít, má -
sik ré sze pedig még
jegy zetel és iszik is, mi-
közben kezében a tele-
fon. Óva intem kedves
olvasóinkat az út köz-
beni telefonálásoktól,
hiszen közben nem
tudunk kellően kon-
centrálni az amúgy
veszélyes üzem  nek
mi  nősülő au tó ve ze -
tés   re, reakcióidőnk je-
lentősen lecsökken, a
baleset kockázata pe -
dig ugrásszerűen meg   -
 nő. Ugyan folyamato-
san mozgásban va-
gyunk, és egyre több
az elintéznivalónk,
még is lehetőségeink
sze rint igyekezzünk
röviden telefonálni
vezetés közben.

Ismét jön egy igazi, puritán japán sportautó: egyszerű,
olcsó, szívómotoros és megbízható. A Toyota és a Subaru
összefogásában GT 86, illetve BRZ néven érkezik a legfris-
sebb élménymasina. A tervezők a külsőt éppen csak meg-
paprikázták, viszont a lemezek alá egy ütős, kétezres bo-
xermotort helyeztek. A 200 lóerős, 7.000 fordulatig pörget-
hető, szívóbenzines négyhengeres gyöngyszem 6,9 má-
sodperc alatt repíti százig a hátsókerék-hajtású sportgé-

pet. A vagány kocsi belseje nem különösebben kényez-
tető, olcsó anyagokból építkezik, de valószínűleg ezt

az árcédula visszafogottsága tükrözni is fogja.
Egyébként érdekesség, hogy az Európában csak
most debütáló, Japánban viszont már forgalmazott
GT 86-ot helyi piacra „fapados” verzióban is árulják,
kimondottan tuningcélokra, fényezetlen lökhárítók-

kal és acélfelnikkel.

Toyota kupé a láthatáron
A 200 lóerős, 7.000 fordulatig

pörgethető, szívóbenzines négy-
hengeres gyöngyszem 6,9

másodperc alatt repíti
százig a hátsókerék-

hajtású sportgépet.
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HÍREK GÁZFRÖCCS

Az év autója Az európai Év autója díjat
idén az Opel Am pe -
ra/Chev rolet Volt konnek-
torról tölthető hibridautó
kapta. A rangos elisme-
rést 58 autós újságíróból
álló nemzetközi zsűri ítéli
oda az arra érdemes új
modellnek. Az első helye-
zett 330 pontot, a máso-
dik VW up! 281-et, a har-
madik Ford Focus pedig
256-ot kapott. A ponto-
zási rendszer érdekes-
sége, hogy egy zsűritag
összesen 25 pontot oszt-
hat ki, és egy pontozottjá-
nak egyértelműen győz-
nie kell saját rangsorá-
ban. Egy pontozótól
egyik autó sem kaphat
10 pontnál többet, de a
többi pontot szabadon el-
oszthatja bármennyi, de
legalább további négy
jármű között.

A VW konszern-tag
Seat újra feléleszti a
Toledo nevet, még-
pedig a nagy sikerű,
három generációval
korábbi koncepció új-
racsomagolásával. A
limuzinnak tűnő csa-
ládi spanyol óriási,

a hátsó ablakkal együtt nyíló csomagtéraj-
tóval fog készülni. Az 500 liternél

több csomagnak és várha-
tóan öt felnőttnek helyet

adó kocsi visszafogott
külsővel, de remél-
hetőleg jó áron fog
érkezni a piacra.
Ráadásul Skoda-
jelvénnyel, kisebb
módosításokkal is

viszont fogjuk látni
az új jövevényt.

A genfi autószalonon lehullt a lepel az új
skandináv kompaktról, a Volvo V40-ről.

A kilencvenes évek kis kombi Vol-
vójának nevét öröklő kompakt

négykerekű ezúttal ötajtós, fer-
dehátú, a nagyobb V60-as for-
mavilágát ismétlő karosszériát
kapott, sok izgalmas részlettel
feltuningolva. Méreteiben sem

kívül, sem belül nem múlja felül
konkurenseit az új V40, de a biz-
tonsági felszerelések arzenáljá-

val biztosan ki fog lógni a sorból.
Egy valóságshow stúdiófelszerelé-
sét meghazudtoló mennyiségű ka-
mera, és egyéb érzékelő vigyáz az

utasokra – többek között tolatáskor a
holttérből érkező autókra –, sőt, a gyalo-

gosokat a motorháztető alól előbukkanó,
külső légzsák óvja meg a fejsérülésektől, ha már elke-

rülhetetlen az ütközés. Jutott érdekesség a beltérbe is: a kormány mögötti műszeregy-
séget egy LCD-kijelzővel váltották ki, melyen a vezető által kiválasztott stílusú mű-

szergrafikák jelennek meg; retro stílusú a keret nélküli belső visszapillantó tükör; LED-
del megvilágított a váltókar, illetve fokozatjelző. A motorok nem okoznak meglepetést,

115–245 lóerőig lehet majd válogatni a benzines és dízel erőforrásokból. 
Az új típus gyártása májusban kezdődik meg.

Újra Toledo

Svéd kompakt
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Hozzávalók 4 személyre: man-
galicakaraj 80 dkg, kaliforniai pap-
rika 50 dkg, tőkegomba 20 dkg,
koktélparadicsom 15 dkg, petrezse-
lyem 1 csomag, olívaolaj 0,5 dl, ba-
conszalonna 10 dkg, burgonya 1 kg,
só, bors, rozmaring,

Mangalicakaraj sült paprikával,
tőkegombával, baconos,
rozmaringos burgonyával

Hozzávalók 4 személyre: alma
4 db, kristálycukor 8 dkg, vaj 5
dkg, vaníliafagylalt 4 adag, lin-
zertészta, hántolt, szeletelt man-
dula 3 dkg.

Elkészítése: Az almákat
megpucoljuk, magházukat eltá-
volítjuk. Kristálycukorból kara-
mellt készítünk, hozzáadjuk a
vajat, összekeverjük, formákba
töltjük, tetejükre helyezzük az
előkészített, egész almákat. Sü-
tésükhöz 150 Celsius-fok és 60
perc szükséges. Ez idő alatt el-
készítjük a linzertésztát, amely -
be belekeverjük a mandulát. Ki-
nyújtjuk, a formának megfelelő
nagyságúra szaggatjuk és meg-
sütjük. Tálalásnál a linzerkari-
kákra tesszük a sült almákat,
mel lékeljük a vaníliafagylaltot.
Dí szíthetjük karamellöntettel.

Tarte tatin mandulás linzeren,
vaníliafagylalttal

Elkészítése: A mangalicakarajt
sózzuk, forró serpenyőben minden
oldalát elősütjük, majd 10 percre
160 fokos sütőbe tesszük. A papri-
kát daraboljuk és a gombával
együtt olívaolajon megpirítjuk.
Sóval, borssal fűszerezzük, hozzá-

adjuk a koktélparadicsomot és a
petrezselymet. A burgonyát megpu-
coljuk, sós vízben megfőzzük. A ba-
conszalonnát szeleteljük, csíkokra
vágjuk és az aprított rozmaringgal
együtt megpirítjuk, a burgonyához
adjuk.  

Március séfje: 
Varga János

Szerző: Gaál József
Recept: Varga János
Fotó: O.  Jakócs Péter

A mangalicáról a néhány héttel
ezelőtti győri böllérfesztivál jóvol-
tából sok szó esett lapunkban,
akik jártak az arany parti esemé-
nyen, élőben is láthattak egy
alomra való, leginkább kövér pu-
mikutyára hasonlító kismalacot.
Megírtuk a fajta történetét is,
amely röviden úgy szól, hogy a
török hódoltság utáni szűkös
időkben szerbek hoztak sertése-
ket a győri állatvásárba, a bakonyi
gazdák ezeket keresztezték a sa-
játjukkal. A mangalicát márciusi
séfünk, Varga János sem véletle-
nül vette fel étlapjára, a makkol-
tató ridegtartásban felnövő állat
zsírja, húsa egészségesebb, mint a
többi disznóé. Ha azt gyanítjuk,
hogy mangalicánk tápon hízott
meg, jobban járunk a megszokott
sertéskarajjal.  
A tarte tatin, a karamellizált al-
matorta francia édesség, állítólag
a Hotel Tatin tulajdonosnőjének
figyelmetlensége hívta életre. A
hölgy nekiállt, hogy elkészítse az
almás pite töltelékét, de a tűzön
felejtette a vajas, cukros almát,
ami túlságosan megpirult. Mentő-
ötletként, lesz, ami lesz alapon a
serpenyőbe dobta a tésztát és az
egészet bedugta a sütőbe. Bejött
neki, a tarte tatin világhírű lett.
Azt mondja Varga János mester-
szakács, hogy munkahelyén, a
John Bull Pub konyháján köte-
lező nagyon odafigyelni a sütemé-
nyekre, hiszen a mai étterem egy-
kor cukrászműhely és cukrászda
volt. Az Aradi vértanúk útjának
Bécsi kapu tér felőli végén álló
öreg épületet a környékbeliek Le-
lóczky-háznak hívják, a neves sü-
tőiparos család több generáción
át élt és dolgozott benne.  

A Lelóczky-ház
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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: Vitamint vagy életet, dokikám! Nyertes:
Almási Gáborné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B
épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Globalizáció

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

Rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatáskö-
rébe tartozó, leggyakrabban felmerülő
kérdésekre válaszolnak a társaság munka-
társai. Az e heti kérdés: Most költöztem
Győrbe, egy társasházba, és állítólag nem
lehet a lépcsőházban dohányozni. Tényleg
minden esetben le kell sétálnom a ház elé,
ha nem a lakásban szeretnék rágyújtani?
A társasházi törvény tiltja a dohányzást.
Abban az esetben tesz kivételt, ha a társas-
ház házirendje ezt megengedi. A házirend
ilyen jellegű módosításához azonban a lakás-
tulajdonosok négyötödének hozzájárulása
szükséges.

Kérdezz, felelek:

Dohányozhatok-e
a lépcsőházban?

szerző: tóth lászló
fotó: pannon-víz 

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította
március 22-ét a víz világnap-
jává, azóta mindenütt ezen a
napon ünneplik egyik legféltet-
tebb kincsünket, a vizet. Ma-
gyarország is csatlakozott a
nemzetközi kezdeményezés-
hez, amelynek egyik fontos
célja, hogy a jövő generációiban
tudatosítsa a víz szerepének,
védelmének jelentőségét.

A világnap győri rendezvényére már-
cius 22-én kerül sor. Az árvízi em-
lékmű koszorúzásával kezdődik a nap,
a résztvevők megemlékeznek az
1954-es szigetközi árvíz áldozatairól.
A Rónay Jácint és a Hédervári út talál-
kozásánál lévő emlékműnél délelőtt
fél tízkor mond ünnepi beszédet

A GYŐR-SZOL Zrt. a tervek szerint március 19-én
megkezdi tavaszi lombtakarítási feladatainak vég-
zését. A társaság munkatársától megtudtuk, ki -
emelten kezelik a lakótelepi zöldterületeket, és fon-
tos céljuk a gépjárműparkolók szegélyei mellett le-
rakódott levelek, hulladékok eltávolítása is. A sze-
gélytisztítás munkálatainak zökkenőmentes elvég-
zése érdekében a GYŐR-SZOL arra kéri a gép-
jármű-tulajdonosokat, hogy parkoláskor az út-
padka szélét hagyják szabadon! Így a társaság
munkatársai a meghatározott takarítási feladato-
kat hatékonyan el tudják végezni. A kézi erővel vég-
zett munka Marcalváros I., Marcalváros II., Adyvá-
ros, Nádorváros, Szabadhegy, József Attila-lakó-
telep és Gyárváros városrészekben aktuális.

Janák Emil, az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
igazgatója.

Tíz órakor a vízügy Kálóczy téri ár-
vízvédelmi központjában sokszínű
programsorozat kezdődik iskolások-
nak. A nyílt rendezvényen bárkit szíve-

Programsorozat a víz világnapján

Kezdődik 
a lombtakarítás

sen látnak a rendező szervezetek, a
vízmű, a vízügy, az önkormányzat és a
környezetvédelmi felügyelőség szak-
emberei avatják be a víz rejtelmeibe az
érdeklődőket. A gyerekek megismer-
kedhetnek a vízi élővilággal, a vízvéde-
lemmel, a vízkémiai mérésekkel. Mik-

roszkópon keresztül nézhetik a vízben
mozgó apró élőlényeket. Felelevenít-
hetik Győr vízellátásának történetét
és láthatják, milyen gépeket használ-
nak a vízszennyezés elhárítására. Az
emeleti előadóteremben folyamato-
san vetítik a Vízkincs című négyrészes
filmsorozatot, melyet nemrég a Ma-
gyar Televízió is bemutatott. Ugyanitt
kiállítják a korábbi víz világnapi rajzpá-
lyázatok díjazott gyerekrajzait. Az idei
pályázatra a rendezők még várják a
rajzokat, a kiírás feltételei megtekint-
hetők a Pannon-Víz honlapján. 

Fotónk a tavalyi világnapi rendezvé-
nyen készült, akkor több mint három-
száz általános és középiskolás diák ke-
reste fel a csónakházat. Most is ha-
sonló érdeklődésre számítanak a ren-
dezők. A torlódások elkerülése érde-
kében a csoportoknak célszerű előre
időpontot egyeztetniük a 96/522-
601-es telefonszámon.    

szerző: győr-szol
fotó: szigethy teodóra

A GYŐR-SZOL Zrt. a jelentős
távhődíjtartozást felhalmozó fo-
gyasztóknál megkezdi a haszná-
lati melegvíz-szolgáltatás felfüg-
gesztését – tájékoztatta lapun-
kat a társaság. A szolgáltató ve-
zetősége 2011 végén hozott
döntést az erőteljes fellépésről,
mivel a lakáscélú ingatlanokban
élők távhődíj-elmaradása az év
végére meghaladta az 560 millió
forintot. Beszédes adat, hogy
azokban az önkormányzati szo -
ciá lis bérlakásokban, ahol távhő-
szolgáltatás is van, mintegy száz -
ötven bérlő több mint 60 millió
forint távhődíjtartozást halmo-
zott fel. A használati melegvíz-
szolgáltatás felfüggesztéséről
több mint 400 olyan fogyasztó
kapott értesítést, akik 150 ezer
forintnál nagyobb távhős hátra-
lékkal rendelkeznek. Az érintett
díjfizetők többnyire több százez-
res tartozást halmoztak fel, de ta-
lálható a listában milliós tétel is.
Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó

gyakorlatilag évek óta nem fizet
a távhőszolgáltatásért, a tarto-
zás rendezésének érdekében
többszöri felszólítás ellenére
semmilyen érdemi együttműkö-
désre nem hajlandó a szolgálta-
tóval. Fontos tudni, hogy a díjfi-
zetők részére a felfüggesztés
időpontjáig a GYŐR-SZOL Zrt.
számos fizetési kedvezményt
biztosított, így nyilvánvalóan
nem érintett az, aki részletfize-
tésben vagy fizetési haladékban
részesült, és az engedélyben
foglalt szabályoknak eleget tett.

A távhőszolgáltatásról szóló
törvény díj nem fizetése esetén
lehetőséget ad a szolgáltató ré-
szére a távhőszolgáltatás felfüg-
gesztésére. A vétlen lakosok vé-
delme érdekében a GYŐR-
SZOL Zrt. úgy döntött, hogy a
teljes szolgáltatásból csak a
használati melegvíz-szolgálta-
tást függesztik fel. Mindezt az in-
gatlanon belüli műszaki intézke-
déssel hajtják végre a távhő-
szolgáltatási igazgatóság mun-
katársai: eljárásuk nyomán a me-
legvíz-szolgáltatás a költségek

kiegyenlítéséig teljesen megszű-
nik. A szolgáltatás felfüggesz-
tése alapvetően két díjfizetői kört
érint: egyes önkormányzati szo-
ciális bérlakásban élő bérlőket,
valamint magántulajdonú ingat-
lanban élő díjfizetőket. Az önkor-
mányzati szociális bérlakások-
ban a GYŐR-SZOL Zrt. ellenőr-
zési jogának gyakorlása kereté-
ben hajtja végre a felfüggesztést,
magántulajdonú lakások eseté-
ben a műszaki beavatkozáshoz a
tulajdonosnak is hozzá kell járul-
nia. Ha ezt nem teszi meg, a
jegyző határozatban kötelezi a
felfüggesztés tűrésére. Ellenál-
lás esetén a végrehajtást fogana-
tosító szerv a rendőrség közre-
működésével kényszerítheti ki a
felfüggesztés tűrését. 

A társadalmilag érzékeny te-
rület miatt a GYŐR-SZOL Zrt. a
győri polgármesteri hivatal la-
kásügyi csoportjával felvette a
kapcsolatot annak érdekében,
hogy a tényleges felfüggesztés-
sel végződő eljárásokban elke-
rülhessék a megoldhatatlan szo-
ciális krízissel járó eseteket.

Elzárják a meleg vizet 
a notórius nem fizetőknél
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APRÓ HIRDETÉS

EGYÉB 

Készpénzért vásárolok porceláno-
kat, könyveket, kitüntetéseket, pén-
zeket, régiséget, komplett hagyaté-
kot. 06-20/415-3873. 

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást
ponyvás teherautóval válla-
lok. 20/593-6600.

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, könyve-
ket, egyéb régiséget vásárolok gyűj-
teményembe. Hétvégén is! Tel.: 06-
20/947-3928. 

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.

Tankönyvek eladók! A győri Apá -
czai-kar szociálpedagógia szakán
használt tankönyveimet kedvező
áron kínálom. A könyvek nagyon jó
állapotban vannak. A tankönyvek
listáját e-mailben kérésre elküldöm.
Érd.: 06-30/40-33079.

ÜZLET 

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

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 m2-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, felújított lakást cse-
rélne belvárosi, szigeti, újvárosi
vagy gyárvárosi, 2-3 szobás, 50–
60 m2-es, téglaépületben lévő, föld-
szinti lakásra (hirdetési szám: 259).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1–másfél
szobás, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám:
258). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne nádorvárosi
vagy adyvárosi, 2 szobás, 45-50
m2-es, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám:
260). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 41 m2-es, gáz-
fűtéses, téglaépületben lévő, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 20-30 m2-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra Új-
város kivételével. (Hirdetési szám:
262). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 1 szobás, 41 m2-es,
parkettás, szilárd tüzelésű, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne adyvárosi vagy marcalvárosi,
1+fél–2 szobás bérleményre (hirde-
tési szám: 263). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, kétszobás, 56 m2-es,
távfűtéses, téglaépületben lévő, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne kétszobás, 40–55 m2-es,
nádorvárosi, adyvárosi, jancsifalui,
József A.-ltp-i vagy marcalvárosi
bérleményre (hirdetési szám: 261).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrászat! 
Fodrász házhoz megy, elérhető
áron! 96/439-370, 06/30-273-
3847, HÍVJON!

Győr-Szigetben, a Híd ut-
cában, forgalmas helyen büfé
kiadó! Érd.: 20/514-1119

Szépségszalon-
ban ajtóval leválasztott
helyiség, illetve műkörmös-
hely kiadó! Érdeklődni:
30/7604-147

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 27 és 50 m2-es üzlethelyiség
kereskedelmi, szolgáltatói tevé-
kenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

INGATLAN

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

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

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

Péren 4.886 m2-es, összközműves,
dupla telek eladó. Érdeklődni: 06-
20/418-1457.

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

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható ügyfe-
leim részére! Érdeklődni: 06-
70/977-7838.

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, dísz  tárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101. 

Sprachlehrer Deutsch in Region Gyôr 
zur sofortigen Einstellung gesucht:

mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen zur Unterstützung unseres Lehrerteams und
zur Zusammenarbeit mit unseren Sprachmethodikern bei der Entwicklung der Reform-
Deutsch Lernmethode. Wir bieten kreative und abwechslungsreiche Arbeit und Karriere

bei internationaler Gesellschaft mit selbstentwickelnter Lernmethode.
Wir erwarten:

• Kreativität und positive Arbeitsauffassung
• Interesse an neuen Lernmethoden

• Erfahrungen mit Deutschlehren von Vorteil aber nicht notwendig
• Spaß an der Zusammenarbeit mit Menschen

Central European Information Systems
Mosonmagyaróvár — Gyôr - Pozsony

Kontakt: Bódi László, PhD, CEO
Schicken Sie Ihre Mail an info@reformdeutsch.com • www.reformdeutsch.com

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

A tavasz elsô hosszú
hétvégéjén is 

ínycsiklandó ételekkel, 
kiváló italokkal 

várja Kedves Vendégeit 
az Amstel Hattyú Fogadó!

A Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és 
Általános Iskola 2012. március 28-án 

licit útján bérbe adja a Kölcsey Ferenc Általános Iskola büféjét
2012. 04. 01-től 2013. 03. 31-ig, 

amely időtartam a felek kölcsönös megállapodása alapján további
négy év együttes időtartamra meghosszabbítható.

A hirdetmény a Nádorvárosi Főigazgatóság gazdasági irodájában
(Győr, Baross Gábor utca 49., telefon: 96/417-313), valamint interne-
ten (http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/arveresi_hirdetmeny_2.html)

tekinthető meg.
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Pénteken és szombaton az
egyetemi csarnok ad otthont a
női kosárlabda Magyar Kupa
négyes döntőjének. Az UNI
Seat Győr csapata szeretné
emlékezetessé tenni az első
győri rendezésű tornát, amihez
szükség lesz a közönség támo-
gatására is. 

A házigazda UNI Seat Győr mellett a
címvédő Uniqa Euroleasing Sopron,
a Pécs 2010 és a ZTE NKK jutott be
a Magyar Kupa négyes döntőjébe.
Tavaly ugyanez a négy csapat vett
részt a tornán, a győriek pedig jó
szívvel gondolnak vissza az akkor
Körmenden megrendezett final 
fourra. A zöld-fehérek az elődöntő-
ben ugyan alulmaradtak a pécsiek-
kel szemben, ám a ZTE legyőzésével
megszerezték történetük első érmét.
Idén a csapat tagjai azt szeretnék, ha
a bronznál fényesebb medál kerülne
a nyakukba.

Hazai pályán a Magyar Kupáért
– Sporttörténeti pillanat ez a klub

életében, amit szeretnénk a játékunk-
kal is emlékezetessé tenni. Azért is vál-
laltuk a rendezést, mert ezzel szeret-
nénk tovább növelni az esélyeinket.
Idén már bebizonyítottuk a magyar ko-
sárlabda-társadalomnak, hogy ütőké-
pes csapatunk van, amely hazai pályán,
közönsége támogatása mellett nyer-
het is. Jó tapasztalatszerzési lehetőség
ez a klubnak és a játékosoknak egy -
aránt, hasonlóképp az Euroliga-szerep-
léshez. Sok mindent meg kell tanul-
nunk, többek között azt, hogyan lehet
két nap alatt két komoly tétmérkőzést
az elvárt színvonalon lejátszani. Előze-
tesen ugyan lehet beszélni arról, mi vár
ránk, de csak akkor tudjuk majd meg
igazán, ha átéltük ezt a szituációt. Sze-
retnénk magas szinten játszani, meg-
koronázni az egész éves munkánkat és
a teljes taktikai repertoárunkat bemu-
tatni. Edita Sujanová után Vincze Viktó-
ria is megsérült, de megfogyatkozott
csapatunk szervezettségben és játék -
erőben is előrelépett az őszihez képest
– mondta elöljáróban Fűzy Ákos, a győ-
riek vezetőedzője. 

A zöld-fehérek az elődöntőben
ismét a pécsiekkel kerülnek szembe.
A győriek a bajnoki alapszakasz
során idegenben és hazai pályán is
legyőzték a mecsekaljaiakat, így ön-
bizalommal felvértezve várhatják az
újabb találkozást. Zseljko Djokics, az
ellenfél mestere korábban Fűzy Ákos
segítője volt Pécsett, együtt nyertek
bajnokságot és kupát, így egymás
gondolataival is tisztában vannak.  

– Természetesen jól ismerjük
egymást Zseljko Djokiccsal, ennek
ellenére azért a legutóbbi mérkőzé-
sünkön kicsit meglepett minket az
alacsony szerkezettel. Ilyet eddig
nem láthattunk tőlük, bár részben
a kényszer vitte rá a pécsieket a vál-
tásra, hiszen Aida Pilav január óta
nem szerepel a csapatukban. Min-
dig előfordulhat tehát valamilyen
meglepetés, de az idő rövidsége
miatt nagy változások nem várha-
tók. Pár apró finomítással mi is ké-
szülünk, amelyekből reményeink
szerint előnyt tudunk kovácsolni.
Úgy gondolom, az elmúlt mérkőzé-
seken kellő önbizalmat szereztünk

a pécsiek ellen, remélem, tudunk
még jobban is játszani, mint a leg-
utóbbi találkozásunkkor – mondta
bizakodva a vezetőedző.

Az UNI Seat Győr sokat profitál-
hat abból, hogy hazai közönsége
előtt szerepelhet. Az egyetemi csar-
nok lelátóit megtöltő drukkerek a
nehéz pillanatokon is átsegíthetik a
zöld-fehéreket.

– Úgy látom, valami megmozdult
Győrben. A klub igyekszik becsábí-
tani a nézőket az egyetemi csar-
nokba, és a csapat játéka és ered-
ménysora is pozitív hatással van a né-
zőszám emelkedésére. Szeretnénk,
ha a kétnapos tornán ez még tovább
duzzadna, hiszen a legutóbbi Pécs el-
leni bajnokinkon is sokat számított a
közönség segítsége. Mikor a vendé-
gek újra meg újra felzárkóztak, csa-
patunk a szurkolók biztatásából tu-
dott erőt meríteni. Remélem, minél
nagyobb számban és minél hango-
sabban buzdítanak majd minket,
amit szeretnénk jó játékkal meghá-
lálni, valamint azzal, hogy harcolunk
a győri színekért. 

Fontos tudnivalók
A Magyar Kupa négyes döntőjére egynapos belépő-
jegy ezer forintért vásárolható, a kétnapos belépő ára
ezerötszáz forint, míg a 14 éven aluliak számára in-
gyenes a belépés. A szurkolókat elkülönített szekto-
rokban helyezik el, a beléptetés a szektorok melletti
bejáratokon, szeparáltan történik. A pécsiek az A, a
soproniak a C, a zalaegerszegiek a D, míg a győriek
az I és J szektorokban foglalhatnak helyet. Pénteken
16.45 órakor kezdődik a Győr–Pécs elődöntő, majd
19 órakor a Sopron és a ZTE csap össze. A bronz-
mérkőzést szombaton 13.45 órakor rendezik, míg a
fináléban 16 órakor dobják fel a labdát. 
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A Győri Audi ETO KC vereséggel
zárta a női kézilabda Bajnokok Ligá-
jának középdöntőjét. A már biztos
csoportelső zöld-fehérek tartalékol-
ták erőiket a tét nélküli mérkőzésen,
és végül 33–25-re maradtak alul a
Larvik vendégeként. Nagyobb gon-
dot jelent, hogy Vérten Orsolya
combsérülést szenvedett, és a bal-
szélsőre előreláthatólag két-három-
hetes kihagyás vár. 

Kedden újra a magyar bajnokság-
ban szerepelt a csapat, Karl Erik Böhn
együttese a Konkoly Csaba által irányí-
tott Alcoa Fehérvár csapatát fogadta.
A győriek újabb győzelmet könyvelhet-
tek el, a végeredmény 44–21 lett a ha-
zaiak javára. Az Audi ETO legközelebb
szombaton 18 órakor a Vác ellen lép
pályára a Magvassyban. 

A klub bejelentette, hogy a Bajno-
kok Ligája elődöntőjének visszavá-
góját nem Győrben, hanem Veszp-

A SZESE Győr a sereghajtó Sziget-
szentmiklóst fogadta az egyetemi
csarnokban a férfi kézilabda NB I/B
tizennyolcadik fordulójában. A sok hi-
bával tarkított mérkőzésen a hazaiak
fölényes győzelmet arattak. Nehezen
lendültek játékba a csapatok, a
SZESE fokozatosan növelte az elő-
nyét a szerény teljesítményt nyújtó
vendégekkel szemben. A második
félidő tizedik perce után tíz gól lett a
különbség a két együttes között, ezt
követően a vendégek már nem mu-
tattak komoly ellenállást. A győriek
végül 38–21-re nyertek és továbbra
is a táblázat negyedik helyén állnak.
Az egyetemi csapat lapzártánkat kö-
vetően a PLER II ellen lépett pályára. 

rémben rendezik meg. A román Olt-
chim Valcea elleni mérkőzés április
7-én, szombaton 16 órakor kezdő-
dik. A zöld-fehérek és az önkormány-
zat közös döntésének hátterében az
áll, hogy a győri szurkolók részvételi
igényét már a középdöntő alatt sem
tudta kiszolgálni a csapat otthona. A
klub és az önkormányzat jegyelővé-
teli lehetőséget, húszszázalékos
kedvezményt és közös, buszos uta-
zási lehetőséget kínál a hazai szurko-
lóknak, így igyekszik győri hangula-
tot teremteni a szomszéd megye-
székhelyen. A jegyek ára egysége-
sen tízezer forint, melyből a bérlete-
sek, valamint a győri szurkolók két-
ezer forintos kedvezményt kapnak,
így nyolcezer forintot kell fizetniük.
Az értékesítés helyszíne kizárólag a
Magvassy Mihály Sportcsarnokban
található ETO-shop. Jegyinformá-
ciós vonal: +36-20/251-1665. 

Veszprémben
az elődöntő

Könnyed győzelem

Női kosárlabda. Az UNI Seat Győr 69–63-ra győzött a ZTE vendé-
geként a bajnoki alapszakasz utolsó fordulójában. A zöld-fehérek a
második helyről vágnak neki a rájátszásnak, ellenfelük a négy közé
jutásért a Bajai NKK lesz. A párharc két győztes mérkőzésig tart, a
pályaelőny a győrieknél lesz, mivel ők végeztek előrébb a tabellán.

Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Borkai Zsolttal, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnökével. A sportvezető tájékoztatta a mi-
niszterelnököt az olimpiai felkészülés állásáról, valamint köszönetet
mondott azokért a kormányzati intézkedésekért, amelyek elősegítik a
sikeres olimpiai szereplést. Mind a miniszterelnök, mind a MOB elnöke
komoly előrelépésként értékelték azokat az új jogszabályokat, amelyek
nyomán újabb források nyílnak meg a magyar sport számára, és ame-
lyek nyomán egységes, átlátható sportirányítási rendszer jött létre. 

Férfi kosárlabda. A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem csapata 84–80-ra
alulmaradt a PTE-PEAC otthonában az NB I/B-s bajnokság legutóbbi játék-
napján. A mérkőzés első félidejében lassan és ritmustalanul kosárlabdáztak
a győriek, akik fordulás után megrázták magukat, és az utolsó negyedben
két pontra is megközelítették a házigazdákat. A végjátékban a vendégek nem
tudtak higgadtak maradni és a szerencsével is hadilábon álltak, így a pécsiek
megszerezték a győzelmet. Kozma Tamás együttese továbbra is nagy harc-
ban áll a felsőházi rájátszásért, a négy helyre hét csapat pályázik. A győriek
legközelebb vasárnap 18 órakor a nagy múltú MAFC-ot fogadják.
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szerző: pelikán andrea, marksz andrás
fotó: bíró csongor

„Nem hiszek a szerencsében. A kemény
munkában viszont igen” – írja Face-
book-oldalán Allan McNish, a 24 órás
Le Mans-i verseny Audi-pilótája. Ennek
némiképp ellentmond tavalyi balesete,
amikor előzés közben falnak csapódott.
Autója borzalmasan összetört, ő mégis
sértetlenül megúszta. A skót McNish új,
hibrid versenygépét, az R18 e-tron
Quattrót Münchenben, az Audi idei
nemzetközi sajtótájékoztatóján mutat-
ták be. A négykarikás vállalat 2011-ben
ünnepelte tizedik győzelmét Le Mans-
ban. A verseny kétszeres győztese a
helyszínen nyilatkozott a Győr Plusznak.

Ön versenyzett a Forma 1-
ben, most pedig a Le Mans-i hu-
szonnégy óráson indul, mit gon-
dol, melyik a nehezebb?

Őszintén szólva, a Le Mans-i ver-
seny nehezebb az autónak és a csa-
patnak is. Egyetlen futam megfelel
egy teljes Forma-1-es szezonnak anél-
kül, hogy motort, sebességváltót, fék-
tárcsát vagy bármi mást kicserélnénk.
Ha arra gondol, hogy egy Forma-1-es
csapat egy teljes szezont hiba és a
főbb egységek cseréje nélkül akarna
befejezni… Hát, kemény munka lenne!

Autóversenyzőként milyen
különbséget lát a Le Mans és a
Forma-1 között?

Győzni megy Le Mans-ba az Audi
nyerő skótja

A Győri ETO FC megnyerte első
mérkőzését a visszatérő Pintér At-
tila irányításával. A zöld-fehérek 4–
1-re győztek a Siófok ellen, Pátkai
Máté mesterhármast ért el és a
csereként beálló Marko Dinjar is be-
talált. A győzelmet Rati Aleksidze ki-
állítása árnyékolta be, a cserecsatár
mindössze három percet töltött a
pályán. A győriek lapzártánk után a
Videotont fogadták a Magyar Kupá-
ban, szombaton 15 órakor pedig a
Vasas otthonában lépnek pályára a
bajnokságban. 

Hétvégén ismét botlott az NB II-es
Gyirmót, Ferencziék gól nélküli dön-
tetlent játszottak a sereghajtó Pál-
halma ellen. Soós Imre vezetőedző a
mérkőzést követően felajánlotta le-
mondását, amit a klubvezetés elfoga-
dott. Amíg nem találják meg utódát,
Boros Lukács irányítja a kék-sárgákat,
akik vasárnap 15 órakor az éllovas
MTK-hoz látogatnak. Az ETO B 2–0-
ra kikapott a Bajától hazai pályán, a
győriek szombaton 16 órakor Sopron-
ban lépnek pályára. 

A Rába ETO futsalcsapata lemásolta a futballisták eredményét,
és szintén 4–1-re győzött péntek este. A győriek tartalékosan lép-
tek pályára, Dobre, Gyurcsányi, Csopaki és Harnisch is hiányzott
a csapatból. Az első félidőben ezen a mérkőzésen sem láthattak
gólt a szurkolók, de a második játékrészben beindult a győri hen-
ger. Marco Angulo felrázta fiait a szünetben, és ennek eredménye-
ként az első támadásból gólt szerzett az ETO. Lódi után Dróth, Al-
Ioani és Café is eredményes volt, a vendég DEAC erejéből pedig
csak a szépítésre futotta. A válogatott mérkőzései miatt hosszabb
szünet következik a bajnokságban, legközelebb április 14-én a Ma-
gyar Kupa négyes döntőjében szerepel a győri csapat. 

Le Mans esetében három órát ve-
zetünk, majd hat órát pihenünk, majd
megint három óra vezetés. Ez fizikáli-
san és mentálisan meglehetősen
megerőltető. Három óra alatt többet
előzök, mint a Forma-1-es világbaj-
nok egy szezon alatt. 

Mennyit kell a huszonnégy
órás futamhoz edzeni?

Nagyon sokat. Az autó nyilvánva-
lóan egyénre szabott, szóval kényel-
mes, de nagyon erős G-erő hat ránk,
főleg a kanyarokban, és a folyamatos
koncentrációra is fel kell készülni.
Van úgy, hogy tizenhárom órát veze-
tünk megállás nélkül azért, hogy hoz-
zászokjunk a terheléshez. De nem
csak fizikálisan, mentálisan is fel kell
készülni.

Mi a helyzet az idei verseny-
nyel, hiszen az Audi egy telje-
sen új autót épített?

Igen, idén beépítettük a hibrid
technológiát. Ez elég izgalmassá
teszi a versenyzést, mivel ez egy tel-
jesen új megoldás. Jelenleg a kezdeti
teszteket végezzük a fejlesztésekhez.
Az első benyomások nagyon jók:
ahogyan az autó reagál, az extra erő,
amit a hibrid technológia nyújt.

Idén is nyerhet az Audi?
Nagyon remélem! Győzni megyünk

Le Mans-ba! Tisztában vagyunk vele,
hogy a helyzet kiszámíthatatlan, amit a
tavalyi év is bizonyít. Amikor azt gondo-
lod, hogy minden tökéletesen műkö-
dik, akkor hirtelen… Tudja, hogy van: ez
Le Mans. Valami történni fog, csak azt
nem tudod, hogy pontosan mi és
mikor, de ettől különleges számomra,
és az Audi számára is a versenyzés. 
Új autóval megyünk oda, megvan a 

képességünk a végső győzelemre, de
végül Le Mans fog dönteni.

Tegyük fel, Bernie Eccle -
stone holnap felhívja, hogy át-
csábítsa a Forma-1-be. Mit
mondana neki?

Jó kérdés… Korábban már verse-
nyeztem a Forma-1-ben, és nem ott
képzelem el a jövőmet. Jó döntés volt,
hogy visszatértem az autóverseny-
zésbe. 2000 óta vagyok az Audinál, és
azt hiszem, itt van a jövőm. Megadatott
a lehetőség, hogy a Le Mans-ban ver-
senyezzek és nyerjek. A technológia, a
célok, az emberek és a mentalitásuk
nagyon magas szintet képvisel. Szóval
a felkérésre az lenne a válaszom: Sorry,
Bernie, no!

Sikeres visszatérés

Hozták a kötelezőt
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A megye legnagyobb horgászegyesü-
lete, a több mint kétezer horgászt tö-
mörítő Szigetköz Horgász Egyesület
február végén tartotta a küldöttköz-
gyűlést helyettesítő vezetői ülését,
ahol a szervezet vezetői munkacso-
portja számot adott a tavalyi gazdál-
kodásról és az eseményekről. A Sinkó
Lajos elnök által összeállított beszá-
molóból kiderült: az egyesület anyagi
helyzete a megfelelő gazdálkodásnak
köszönhetően továbbra is stabil, a
tagság létszáma érdemben nem vál-
tozott. A 2010 őszi és a 2011 tavaszi
halasítás – melynek értéke több mint
11,5 millió forint – meghaladta a 238
mázsát, amely az egyesület fennál-
lása óta a legnagyobb telepítés. A
sporthorgászat népszerűsítésére a
szervezet győri általános és középis-
kolák – összesen 41 intézmény – ré-
szére a sporthorgászatot ajánló leve-
let és plakátot juttatott el. Győrben,
Rábapatonán és Lébényben az idei
évihez hasonlóan ifjúsági szakkör mű-
ködik, így a legkisebbek is megismer-
kedhetnek szeretett hobbink trükkjei-
vel. Az egyesület kezelésébe tartozó

szerző: vigh domonkos 

Adott egy házaspár, egy fitneszterem személyi edzővel,
egy jól összeállított diéta. Mindezt jól összekeverem,
megfűszerezem egy kis akaraterővel, hagyom 12 héten

át érlelődni, dolgozni, és már kész is az életmódváltás
és vele együtt az eredmény: az áhított fogyás és a javuló
egészségi mutatók. Csak ennyi lenne? Igen, ahogy a
mondás is tartja, minden elhatározás kérdése. 

Cikkünk főszereplői Lascsik Nikolett és Diószegi
János, egy házaspár. A Kardirexben végzett előzetes or-

Major József tavaly a legjobb tíz közé
került a világranglistán, az első húsz
között végzett a hawaii világbajnoksá-
gon, hetedszer is megszerezte az
ironman magyar bajnoki címet, vala-
mint bajnoki aranyat nyert a Super -
frog elnevezésű kaliforniai nemzet-
közi féltávon.

– Az év elején Texasban, a legna-
gyobb amerikai államban álltam rajt-
hoz, hogy megmérkőzzem a sportág
legjobbjaival, ahol az előkelő ötödik he-
lyen fejeztem be a versenyt. Az auszt-
riai Klagenfurtban pedig az abszolút

AJÁNLJUK
MÁRCIUS 16., PÉNTEK
Női kosárlabda
16.45 UNI Seat Győr–Pécs (Ma-
gyar Kupa-elődöntő, egyetemi
csarnok)
19.00 ZTE–Sopron (Magyar Kupa-
elő döntő, egyetemi csarnok)

MÁRCIUS 17., SZOMBAT
Női kosárlabda
13.45 Magyar Kupa-bronzmér-
kőzés (egyetemi csarnok)
16.00 Magyar Kupa-döntő
(egye temi csarnok)

Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Vác
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

MÁRCIUS 18., VASÁRNAP
Férfi kosárlabda
18.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem–MAFC (NB I/B-s mér-
kőzés, egyetemi csarnok)

Mocsai Lajos szövetségi kapitány kije-
lölte a magyar férfi kézilabda-válogatott
bő, 28 fős keretét az április 6–8. közötti
svédországi olimpiai selejtezőtornára,
amelyen a nemzeti csapat Macedónia,
Brazília és Svédország ellen lép pályára.
Amennyiben a mieink a négyes torna
első két helyének valamelyikén végez-
nek, részt vehetnek a londoni olimpián.

– A keret kijelölésénél azt tartottuk
a legfontosabbnak, hogy minden
posztra legalább három játékost jelöl-
jünk, és megfelelő legyen a támadó-
védő játékosok aránya – hangsúlyozta
Mocsai Lajos szövetségi kapitány. – Az
előzetes keret kapcsán fontos, hogy a
merítési lehetőség széles legyen a maj-
dani szűkítés előtt, és az aktuálisan a
legjobb, legerősebb magyar válogatott
állhasson ki az olimpiai selejtezőn,
ezért is kapott helyet benne Pérez Car-
los és Diaz Ivo.

Major előrelépne
hatodik helyen futottam célba, amivel
bebiztosítottam a hawaii részvételt. A
világbajnokságra közel kétezer ver-
senyző kvalifikálta magát, ebből mind-
össze ötven profi. Büszke vagyok rá,
hogy a legjobb magyarként tizenkilen-
cedik helyen értem célba. Idei terveim
közt szerepel, hogy számos nemzet-
közi ironmanversenyen veszek részt,
ahol a dobogó a cél. A legfontosabb a
hawaii világbajnokság lesz, ahol a top
tízbe kerülés az elsődleges feladat – fo-
galmazta meg céljait honlapján a ma-
gyar bajnok.

Mocsai kerete

Évértékelő szigetközi horgászok
vizek partjaira egységes, a mai kor
igényeinek megfelelő tájékoztató táb-
lák kerültek, amelyeken a körzeti veze-
tők folyamatosan aktualizálják az in-

formációkat. Az ifjúsági és ver-
senysport terén 2011-ben az egyesü-
let kilenc rendezvény szervezésében,
illetve részvételében volt érdekelt. A
győri ellenőrzési csoport 2011-ben is
a havi program alapján végezte az el-
lenőrzéseket. Az ellenőri feljelentések
alapján öt fő esetében a halászati fel-
ügyelőnél, 6 fő esetében pedig a fe-
gyelmi bizottságunknál történt fe-
gyelmi eljárás kezdeményezése. A
szabálysértések között több esetben
előfordult a horgászhely kivilágításá-
nak elmulasztása, illetve az etetési ti-
lalom megszegése. A titkári beszámo-
lóban Bunkóczi Sándor többek között

elmondta: a Szigetköz Horgász Egye-
sülethez összesen 2.049 horgász tar-
tozik. 2011-ben húsz tag a különböző
vizeken kiemelkedő, 100 kg-on felüli

eredményt ért el. A leadott fogási
naplók alapján az egy főre jutó halfo-
gás tavaly 24,7 kg volt, ami 1,5 kilog-
rammal több, mint a 2010-es adat. A
vezetőség a 2011. évi beszámolókat
elfogadta és megfelelő működéshez
szükséges határozatokat 2012-re vo-
natkozóan egyhangú többséggel
meghozta. A legügyesebb horgászok
a rendezvényen tárgyjutalomban is ré-
szesültek. A vezetőségi ülésen a
Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetségé-
nek elnöke, Takács Antal megkö-
szönte a sportvezetők egész éves
munkáját.

Csak elhatározás kérdése
vosi vizsgálat eredményeivel, valamint diétás étrenddel
együtt jöttek el a Speedfit Fitnesz Stúdióba, hogy szak-
szerű edzői irányítással nekilássanak az edzésnek is. 

Heti két-két és fél órát sportolnak, és még csak a turnus
közepén járunk, de már most megmutatkoztak az eredmé-
nyek. Mindkettőjüknél megindult a fogyás, mind centimé-
terben, mind kilóban mérve. Nikoletta derék- és bokafájása
teljesen elmúlt, így munkahelyén is jobban bírja a terhelést.
A koleszterinszintje is magas volt, azóta újabb vérvétel
ugyan nem történt, de mivel Nikoletta  eddigi életében nem
szerepelt a sport, így biztosan abban is javulás mutatkozik
majd (eddigi tapasztalataink alapján a rossz vérképeredmé-
nyek a tizenkét hetes turnus alatt átlagban 10%-os javulást
hoznak). A rendszeres sport hatására János is több energiá -
val indul a munkába reggelente, valamint súlyos emésztési
problémái is megszűntek, a savlekötőt sem kell már szed-
nie. Hát nem megéri már csak ezért is? És még le sem telt
a tizenkét hét. Ha kedvet kaptak, várjuk szeretettel stúdiónk-
ban! Bővebb információt a www.speed-fit.hu honlapon
talál! Speedfit – Fitnesz mindenkinek!



A Magyar Vilmos Uszodába nyerhet belé-
pőt, aki velünk játszik. Nem kell mást
tenni, csak helyesen válaszolni három
kérdésünkre.

1. Kiről nevezték el felújított győri 
uszodát?

2. Van-e szauna a győri uszodában?
3. Hány méteres az úszómedence? 

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu cím re
várjuk március 21-ig.

Nyerjen belépőt 
az uszodába! 
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

KOS
Életükben végre megtörténnek azok a
változások, amikre régóta vártak. Engedjék el
régi sérelmeiket, haragjukat. Ez most a fejlő-
dés ideje, nézzék át, mit tudnának megtenni
mind magán-, mind pedig a hivatalos életben,
és aztán ne gondolkozzanak sokat!

BIKA
Nagyon szerencsések lesznek a héten.
Koncentráljanak feladataikra, legyen egy sor-
rend, amit követni tudnak. A magánéletükben
pozitív változások várhatók. Ha túl feszültnek
érzik magukat, inkább menjenek el sportolni.

IKREK
Számukra nagyon pozitív ez az időszak,
mindent próbáljanak bezsúfolni ezekbe a na-
pokba, amit csak lehet. A fejlődés ideje ez,
munkájukban nagy előrelépés várható. Figyel-
jenek párjukra, most kicsit hiányolja önöket.

RÁK
A szerelemé most a főszerep. Ha nincs
párjuk, járjanak nyitott szemmel. Ha van pár-
kapcsolatuk, most tegyék még szebbé, roman-
tikusabbá ezt az időszakot. Azért figyeljenek
munkájukra is, ne hanyagolják el feladataikat.

OROSZLÁN
Most megvalósíthatják ötleteiket, vá-
gyaikat, kedvező az időszak akár új munkára is.
Figyeljenek az étkezésükre is.  A szerelem bekö-
szönthet az életükbe, járjanak nyitott szemmel.

SZŰZ
Megfogalmazódik Önökben a változta-
tás igénye.  A munkahelyi problémákat ne ve-
gyék a lelkükre, nem biztos, hogy a hatalmi
harcokban most benne kellene lenniük. Kon-
centráljanak magánéletükre.

MÉRLEG
Nagyon pozitív hetük lesz. A barátoké,
a buliké most a főszerep. Ha tudják, rendezzék
át étkezési szokásaikat, most könnyebben
megy. Zárják le a múltat, engedjék el a sérel-
meket, a rossz élményeket, ideje az újra kon-
centrálniuk.

SKORPIÓ
Ne keseredjenek ennyire el a munka-
helyükön uralkodó fejetlenség miatt. Inkább
előre meneküljenek, gondolják végig a megol-
dást, különben az egészségük bánja. Családjuk,
barátaik most támogatják önöket. 

NYILAS
Merjenek álmodozni, most megvalósít-
hatják terveiket. Ha kell, ha akarnak, most vált-
hatnak munkát, jobb lehetőségeik vannak,
mint bármikor. Ne feledkezzenek meg család-
jukról sem, s ha kell, menjenek el sportolni.

BAK
Gondolják végig életüket, legyenek meg -
fontoltak. Kerüljék a munkahelyi konfliktuso-
kat, inkább koncentráljanak magánéletükre.
Ha még nincs párjuk, járjanak nyitott szemmel,
ez most az önök számára is kedvező időszak.

VÍZÖNTŐ
Életük most izgalmas, tele vannak ötle-
tekkel, változásokkal, ne feledjék azonban a sa-
ját érdekeiket nézni. Ne feledkezzenek el a sze-
relemről sem, járjanak sokkal nyitottabb
szemmel, beköszönthet életükbe a szerelem.

HALAK
Pihenhetnek a héten, és így idejük ma-
rad azon gondolkozni, milyen változtatásokat
érdemes életükben véghezvinni. Ne a múlttal
törődjenek, merjék megélni a jelent is. 

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

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

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

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

Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8
órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 órakor,
pénteken 14 órakor zár.  A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.  Tel.:
96/505-051. Fax: 96/505-099. 

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

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

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

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya kedvelt állatai a vörös
farkú boák. Ezek a közepes termetű,
két-három méteresre megnövő kí-
gyók az állatkert terráriumházából
költöztek a belvárosba. Jelenleg
négy példányuk várja a látogatókat,
köztük azokat a gyerekeket, akik Ma-
ximus, a csuklyásmajom hétvégi szü-
letésnapi bulijára érkeznek. A szüli-
nap fénypontja, a tortaevés vasárnap
délután három órakor kezdődik.

A vörös farkú boák a fákon és a ta-
lajszinten egyaránt ügyesen mozgó
állatok, kisebb és közepes nagyságú
emlősökkel, gyíkokkal táplálkoznak.
Néha elkapnak egy-egy madarat is,
hiszen hasizmuk segítségével ügye-
sen másznak a faágakon, miközben

Óriáskígyók 
a Füles Bástyában 

erős hasi pikkelyeikkel megkapasz-
kodnak a fakéregben. Ezek az állatok
nem raknak tojást, álelevenszülők.
Ez azt jelenti, hogy már a nőstény tes-
tén belül kikelnek az áttetsző burok-
ból, vagyis lágy héjú tojásokból a kis
kígyók. Három hónapos vemhesség
után 25–50 kis boa lát napvilágot. A
jövevények akár harminc évig is a ter-
ráriumok díszeiként élhetnek.

A legtöbb terráriumban tartott
boa az úgynevezett Európa mix vál-
tozathoz tartozik, ami azt jelenti,
hogy különböző alfajokból és színvál-
tozatokból lettek kitenyésztve, szé-
pek és általában szelídek.  A tél folya-
mán több párzást is megfigyelhettek
a látogatók is, így reméljük, hogy ha-
marosan új kis boákkal örvendeztet-
nek meg minket.  

Március 19., 
hétfô 9-12 óráig

Petôfi Sándor 
Mûvelôdési Ház Gyôr, 

Árpád u. 44. (Ifjúsági ház)

Horoszkóp


