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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

15–18. oldal Március 30-án és 31-én
immár 13. alkalommal Győr az ütőszene fő-
városa. Mellékletünkben a rendezvénysoro-
zat részletes programja.

7. oldal Francisco José de Goya százhúsz eredeti rézkarcát állítják ki a
Városi Művészeti Múzeumban. Az alkotások e hét közepén, különleges
biztonsági intézkedések mellett érkeztek Bambergből, Richarg H.
Mayer magángyűjteményéből az Esterházy-palotába. A rézkarcokat la-
punk megjelenésének napján csomagolják ki, a nagyközönség március
30-án 10 órától tekintheti meg a június végéig nyitva tartó kiállítást.

10. oldal Hatvan éve, 1952-ben városunkban ösz-
szegyűlt mintegy hetven dalt szerető ember, akik Hal-
mos László zeneszerző vezetésével kórust alapítottak.
Az éneklés öröme vezérelte, s irányítja a Liszt Ferenc
Kórust a mai napig. A kerek évfordulót születésnapi
hangversennyel ünneplik.

3. oldal A végéhez közeled-
nek annak a 668 millió forint
összköltségű projektnek a mun-
kálatai, amely nek eredménye-
ként a Káptalandomb komplex
turisztikai attrakcióvá válik. 

5. oldal Tipikus női betegség –
mondta lapunknak dr. Zacher
Gábor, akit egy aktuális egész-
ségügyi problémáról kérdez-
tünk, melyről kevesen beszél-
nek: a gyógyszerfüggőségről.

Beugrunk Győrbe!
Írásunk a 23. oldalon
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álláskeresőt tartottak nyilván február végén a megyé-
ben, ami 206-tal kevesebb az előző havinál. Eközben
emelkedett a bejelentett üres álláshelyek száma. To-
vábbra is a minőségi munkát végző fémipari szak-
munkásokból van hiány, és alapvető igénye a cégek-
nek a németnyelv-tudás.

12593 99 győri családnak nyújtanak segítséget az adósság-
kezelési tanácsadók. Az önkormányzat által alkal-
mazott szakemberekhez többnyire a közüzemi
szolgáltatók irányítják azokat az ügyfeleket, akik-
nek a köztartozása még nem haladja meg a 400
ezer forintot. A programhoz folyamatosan lehet
csatlakozni.

NAPRÓL NAPRA

Március 16.

Március 17.

Március 18.

Március 19.

Március 20.

Március 21.

Március 22.

Pályázat 
a szociális 
területen 
dolgozók 
képzésére
Győr önkormányzata
2009-ben sikeres pályá-
zatot nyújtott be a kis-
térségi szolgáltatások
fejlesztésére. A közel 30
millió forintos uniós tá-
mogatással megvaló-
suló projektben konzor-
ciumi partnerként
részt vesz a szociális el-
látórendszer öt intéz-
ménye, valamint a Szé-
chenyi István Egyetem
és a Győri Többcélú Kis-
térségi Társulás. A ha-
marosan lezáruló pro-
jekt céljának elérését
olyan alaptevékenysé-
gek megvalósításával
kezdték, mint a kistér-
ség területén működő
intézmények szakem-
bereinek képzési szük-
ségletfelmérése. Ennek
eredményeihez kapcso-
lódóan elkészültek az
egyéni képzési tervek
és a szolgáltatás koordi-
nációs koncepció. A
szakmai anyagok elké-
szítésében minden kon-
zorciumi partner aktív
szerepet vállalt. A pályá-
zat keretében a győri
kistérség szociális, gyer-
mekjóléti és gyermek-
védelmi ellátásában
dolgozó szakemberei
közül 113 fő vehetett
részt a képzéseken. A
projekt eredménye az
is, hogy a Széchenyi
István Egyetem to-
vábbképzéssé emelte a
tereptanárképző kur-
zust, amelyet szociális
és közösségi terepgya-
korlat-vezető néven
hirdettek meg.

Rablás. Kiraboltak egy éjjel-nappali
boltot este 11 óra körül. Az Árpád úti
kisboltba belépő 20 év körüli, sötét
ruhás, símaszkos férfi az eladót egy
fegyvernek látszó tárggyal megfe-
nyegette, majd pár ezer forinttal tá-
vozott, és futva elmenekült. 

Zarándoklat. Több ezer zarándok
vett részt Győrben a Könnyező Szűz -
anya ünnepén. A bazilikában őrzik
ugyanis azt a festményt, amely a
Szűzanyát ábrázolja, akinek szemei-
ből 1697. március 17-én véres köny-
nyek hullottak. 

Mobilis. Több mint ezer látogatója
volt a hosszú hétvégén a Mobilis In-
teraktív Kiállítási Központnak. Győr
első tudományos játszótere március
15-én nyitotta meg kapuit.

Tűz. Tűz ütött ki a Rákóczi úton egy
tömbház földszinti lakásában, amely
teljesen kiégett. A tűzoltók öt autóval
érkeztek a helyszínre, és fél óra alatt
végeztek a munkálatokkal. Személyi
sérülés nem történt, az eset körül-
ményeit vizsgálják.

Ösztöndíj. Idén is tíz széchenyis
hallgató kapta meg a Waberer-ösz-
töndíjat. A legnagyobb hazai szállít-
mányozási cég tulajdonosa 2001-
ben indította útjára a programot, ami
azóta csaknem 250 diáknak nyújtott
segítséget. Ez közel 32 millió forint
támogatást jelent.

Tech4Auto. Hatodik alkalommal
rendezték meg a Tech4Auto regioná-
lis kutatás-fejlesztési konferenciát és
laborbemutatót. A program közép-
pontjában a most lezárult, három és
fél éve folyó Integrált Járműipari Ter-
mék és Technológia Fejlesztő Rend-
szer című projekt áll.

Ülés. Győrben ülésezett a Magyar–
Bajor Vegyes  Kormánybizottság. A
helyszínválasztás nem véletlen, hi-
szen városunk intenzív gazdasági
kapcsolatokat ápol a bajor tarto-
mánnyal, elsősorban az Audi révén. 

Március 30-ig még pá-
lyázhatnak munkahelyte-
remtő támogatásra a
mikro-, kis- és középvál-
lalkozások – jelentette be
Kara Ákos győri ország-
gyűlési képviselő, a par-
lament foglalkoztatási és
munkaügyi bizottságá-
nak alelnöke. 

A pályázónak vállalnia
kell, hogy a már meglévő
és az újonnan felvett al-
kalmazottak létszámát a

beruházás befejezését
követő két éven át meg-
tartja. A támogatás visz-
sza nem térítendő, a pá-
lyázó az elnyert pénzből
új gépeket és műszaki
eszközöket is beszerez-
het, de az összeget új lé-
tesítmények építésére is
fordíthatja. A pályázato-
kat a megyei kormányhi-
vatal munkaügyi köz-
pontjához kell benyújtani.

A pályázaton kizáró-
lag Magyarországon
szék hellyel, vagy az Eu-
rópai Gazdasági Térség
területén székhellyel, és
Magyarországon telep-
hellyel, fiókteleppel ren-
delkező KKV-k vehetnek
részt.

Egy új munkahelyre
alapesetben 1,4 millió fo-
rint jut. Ez 500 ezerrel nő,
ha a vállalkozás álláske-

Munkahelyteremtő
támogatások: 
még jelentkezhetnek
a vállalkozások 

reső vagy tartósan mun-
kanélküli foglalkoztatá-
sát vállalja, és további
300 ezerrel, ha az illető
roma munkavállaló. 

Pályázni csak olyan be-
ruházással lehet, amely
esetében a pályázó vál-
lalja, hogy a már meg-
lévő és az újonnan felvett
létszámot a beruházás
befejezését követő két
éven át megtartja. A tá-
mogatással létrehozott

kapacitást a beruházás
befejezésétől számított 3
évig működteti az érin-
tett régióban. Csak az a
cég kaphat támogatást,
amely az összes munka-
vállalója esetében telje-
síti a kormány által előírt
béremelést, és a beruhá-
zást legkésőbb novem-
ber 30-ig befejezi.

A pályázatban sze-
replő beruházási pro-
jekthez legfeljebb 120
millió forint igényelhető.
A pályázatok támogatá -
sá ról vagy a támogatási
igény elutasításáról a
nemzetgazdasági mi-
niszter má jus 30-ig
dönt. A pályázati lehető-
ségekről az érdeklődők
további információt a
munkaügyi központban
vagy a kirendeltsége-
ken kaphatnak. 
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Megkaptam az új telefonköny-
vet. Csodálkoztam is rajta, hi-
szen nem kértem, hogy szere-
pelhessek benne névvel, cím-
mel, számmal együtt. Márpe-
dig a Szaknévsor sem jön ház-
hoz, ha az ember úgy dönt: ki-
marad, és ezzel lemarad. 
Úgy gondoltam, nem maradok
le semmiről, ha kimaradok a
2012-es telefonkönyvből, így
legalább elkerül a sok jóakaró,
akinek mesés üzleti ajánlata
van, gumimatracba épített cso-
damasszázzsal vagy nyári lu-
xusnyaralással üzletel, netán
arra kíváncsi, használok-e a
mosógéphez vízkőoldót? Aki
akar, elér mobilon, a rossz hír
meg akkor is megtalálja az em-
bert, ha egy lakatlan szigetre
költözik.  Tévedtem. Nálamnál
jóval okosabb barátaim felvilá-
gosítottak: ahhoz, hogy kima-
radjak a telefonkönyvből, nem
lemaradnom kell, sokkal in-
kább jelentkeznem. Azaz leve-
let kellett volna írnom, és kér-
nem, hogy ne legyek benne a
kiadványban.  Mondja egy is-
merősöm, hogy őt meg majd-
nem bepalizták. Kapott egy le-
velet, hogy szeretne-e beke-
rülni egy új üzleti telefon-
könyvbe? Egy 32 ezer forintos
csekk befizetése ellenében. Fel-
tűnt neki, hogy sem szerződést
nem kell kötnie, sem cégadato-
kat nem kértek tőle. Csak és ki-
zárólag, hogy fusson a postára
és fizessen, mert ez egy soha
vissza nem térő lehetőség. Az
iromány hátoldalán valószínűt-
lenül ezüstszürke, olvashatat-
lan szöveg, mindenféle parag-
rafusokra hivatkozva tájékoz-
tatta a kötelességeiről, de arról,
hogy visszakapja-e a pénzét, ha
éppenséggel rosszul jelenik
meg a hirdetése, egy bekezdés
nem sok, annyi sem árulkodott.
Persze nem fizetett egy fillért
sem. De ha ez a trükk csak pár
ezer vállalkozónál bejön, meny-
nyit kaszálhatnak rajta a szél-
hámosok? Azt már megszok-
hattuk, hogy személyes adata-
inkkal úgy élnek vissza, ahogy
akarnak. Hogy telegyűrik a le-
vélszekrényt a kéretlen, felesle-
ges reklámanyagokkal. De
hogy már a telefonkönyveknek
sem lehet hinni? Most aztán
benne vagyok… 
Bakács László  

Benne vagyok

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

A végéhez közelednek annak a
668 millió forint összköltségű
projektnek a munkálatai, amely -
nek eredményeként a Káptalan-
domb komplex turisztikai attrak-
cióvá válik. Olyan, eddig nem lá-
togatható termek, értékek nyíl-
nak meg az érdeklődők előtt,
mint például a Püspökvár tor-
nya, amelynek tetejére is felme-
hetnek azok, akik kíváncsiak
Győr panorámájára.

A Káptalandombon eddig is voltak
látnivalók, csak amikor a turisták fel-
jöttek ide, egyszerűen nem tudták,
hova menjenek – magyarázta la-
punknak Szabó Péter egyházmegyei
építési irodavezető, hogy miért volt
szükség a szakrális emlékekben gaz-
dag terület komplex turisztikai ter-
mékké fejlesztésére. A Győri Egyház-
megye és a Múzeumház Nonprofit
Kft. által alkotott konzorcium 560
millió forint uniós támogatást nyert
azon tervei megvalósítására, ame-
lyek mára csaknem valósággá váltak.
Befejeződtek ugyanis a lébényi
templomot és régi plébániát, vala-
mint a győri Bécsi kapu téri, főként a
kortárs művészet népszerűsítésére
hivatott Bástya Múzeumházat is
érintő projekt építési munkálatai, je-
lenleg a kiállítási helyszínek berende-
zése zajlik. Szabó Pétertől megtud-
tuk, hogy a bazilikában a régi hittan-
terem helyén, illetve fölötte, a koráb-
ban raktárként működő helyiségben
a tervezett május 29-i nyitást köve-
tően a bazilika építésének történetét

mutatják be. Hozzátette, a templom
falába belülről befalazott, és eddig
hozzáférhetetlen sírköveket is feltár-
tak, restauráltak, és láthatóvá tettek.
A bazilika mint turisztikai attrakció
egyébként szorosan kötődik a Szent
László-kultuszhoz.

Az építész felhívta a figyelmet arra
is, hogy a nyári szezonban már láto-
gatható lesz a Püspökvár tornya is,
amely a legattraktívabb vonzerőnek
tekinthető, már csak azért is, mert a
torony soha nem volt nyilvános. Ezért
most arra számítanak, hogy nem-
csak a turisták, hanem a győriek is
élnek majd a lehetőséggel, és a több
mint száz lépcsőfokon, valamint egy
szűk csigalépcsős szakaszon túljutva
megcsodálják majd a
város panorámáját a to-
rony tetejéről (képünkön).
Talán rálátnak majd
onnan a Káptalandomb
11–13. szám alatti épü-
letre is, amelyben tulaj-
donképpen a komplex tu-
risztikai attrakció kapuja
fog működni. Az egyház-
megye és az önkormányzat elképze-
lése ugyanis az, hogy a turisták jelen-
tős százaléka a Dunakapu tér felől ér-
kezik majd, amit a tér vonzerején
kívül az is alátámaszt, hogy a terve-
zett mélygarázsban, illetve a rakparti
buszparkolókban hagyják majd jár-
műveiket a kirándulók. A dombra fel-
érkezők a szemináriummal szemben
lévő kapun jutnak be a látogatóépü-
letbe, ahol pihenőhely, vizesblokk és
egy információs iroda várja őket.
Utóbbiban egyfajta menüt kapnak a
Káptalandomb látványosságaiból,
amelyeket különböző kombinációk-

ban kínálnak, azaz többféle jegy lesz
vásárolható. Szintén a 11-es számú
házban rendezik be az egyházmegye
történetét bemutató kiállítást, amely
a gótikától kezdve a barokkon keresz-
tül egészen a 20. századig, helyen-
ként interaktív látványosságokkal fo-
gadja a látogatót. Az épület földszint-
jén kap helyet az eddig a torony alatt
lévő kegytárgybolt, ahol emléktár-
gyakat lehet majd vásárolni. 

Szabó Péter elmondta azt is, az el-
következő két hónapban kihelyezik
azokat az irányítótáblákat, amelyek
egyértelművé teszik, hogy mi merre
található, és feláll a kiállítóhelyszíne-
ket üzemeltető szervezet is. A szak-
ember végül megjegyezte, arra szá-

mítanak, hogy évente mintegy 20
ezer embernek tudnak majd olyan ér-
tékeket megmutatni, mint például az
egyházmegyei kincstár gyűjteménye,
amely az Esztergomi Keresztény Mú-
zeum után a második legértékesebb
egyházi gyűjtemény, vagy a kincstár
épületében lévő könyvtár, ami eddig
szintén rejtve volt a nagyközönség
elől. Ezek mellett az Apor-kiállítást is
szeretnék bevonni a programba,
hogy egy olyan komplex menüt nyújt-
hassanak, amellyel a Káptalandomb
méltó helyére kerül Győr turisztikai kí-
nálatában. 

Hamarosan látogatható
lesz a Püspökvár tornya

Komplex turisztikai
attrakcióvá válik 
a Káptalandomb 
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A vendéglátóhelyek többsége
január 1-jétől megszüntette a
dohányzást, az ÁNTSZ pedig
néhány nap múlva, egészen
pontosan április 1-jétől bírsá-
gol is a nem dohányzók védel-
méről szóló törvény megsérté-
séért. 

Az év elejétől hatályos törvény szerint
zárt helyen nem lehet kijelölni do-
hányzóhelyet, rágyújtani csak az
utcán, a kocsma bejáratától öt mé-
terre szabad. Ha április 1-jétől valaki
bent dohányzik, az 20–50 ezer fo-
rintra bírságolható. Megbüntethetik
a szórakozóhelyet is: a szabályok be-
tartatásáért felelős üzemeltetőt vagy
alkalmazottat 100–250 ezer forintra,
a helyet működtető céget 1–2,5 mil-
lió forintra bírságolhatják, ha nem
szólítja fel a cigarettázó vendéget a
szabályok betartására.

– Mint ember elfogadtam az új tör-
vényt, de a dohányzók nevében azt
azért szeretném elmondani, hogy ki-
taszítottnak érzi magát az ember. Má-
sodszor pedig, miért jön be ide olyan,
aki nem dohányzik? – kérdezi az egyik
győri kocsmában Vígh György. A férfi
nem is titkolja, hogy láncdohányos,
egyik csikket nyomja el a másik után,
de szigorúan a kinti hamutartóban.  

Füstmentes győri vendéglátóhelyek:
áprilistól vége a türelemnek

– A napi forgalmunk ott tart, mint
10 évvel ezelőtt, tehát jelentős a visz-
szaesés, és ez igen nagy problémát
okoz – fogalmaz a vendéglátóhely tu-
lajdonosa, Kovács József, aki egyből
hozzáteszi: a vendégek elmaradásá-
ért nem a cigistop a felelős, hanem
hogy kevesebb a pénze az emberek-
nek, mint az ezredfordulón. A kocs-
máros egyébként úgy látja, jót tett a
három hónapos türelmi idő az új sza-
bály elfogadását illetően.    

– Szinte nem is kellett figyelmez-
tetni a vendégeket, hogy nem lehet
itt bent dohányozni. Kimennek ma-

guktól. Kijelöltünk egy dohányzóte-
rületet öt méterre a bejárattól, ott
elszívják a cigarettát és bejönnek.
Sokkal frissebb a levegő, egészsé-
gesebb a környezet – így Kovács
József.   

– Január elsejétől kiraktunk egy
asztalt, egy álló hamutartót az épület
elé, így aki bent van az étteremben,
és dohányozni szeretne, ide kijön és
elszívja a cigarettáját. Sokan kijönnek
egyébként – ezt már Szabó Lászlótól,

az egyik belvárosi étterem tulajdono-
sától tudjuk meg.   

Figyelmeztető végzést vagy köte-
lező határozatot kaphatnak az
ÁNTSZ-től ott, ahol január 1. után
még megtűrik a dohányzást. A ható-
ság azt ígéri, ezekre a helyekre az áp-
rilis elsején lejáró türelmi idő után is
visszanéznek az ellenőrök. A vendég-
látóhelyek kreatív megoldásokat al-
kalmaznak: hamutartót nem tesznek
ki az asztalokra, de miután tájékoztat-
ják a vendéget a tilalomról, engedik a
dohányzást. Ahol betartatják a tilal-
mat, ott is előfordulnak kiskapuk. 

– Biztosan
próbálkoznak,
mi is tapasztal-
tunk ilyet a vé-
cében – így
Szabó László. –
Most még fenn
van a mosdó
mellett a hamu-

tartó, de majd leszereljük. Eddig nem
akartuk, mert akkor meg szemetelés
lesz, vagy beledobják a papírtartóba
a cigarettát és meggyullad. Kérdez-
ték a vendégek, hogy mi ez a tilalom?
Inkább a külföldiek, ők hitetlenked-
tek. A magyarokra ez nem jellemző.
Legalábbis nálunk nem. 

Az viszont annál inkább jellemző,
hogy egyes vendéglátó- vagy szóra-
kozóhelyeken, hamutartó hiányában
a mélytányérban, az asztal alatt vagy

a falon nyomják el a cigarettát.
Szabó László szerint az étterem sze-
mélyzetét is számon kérik: ha valakit
cigarettázáson kapnak, saját zsebből
fizetheti a büntetést, és akár az állá-
sának is búcsút inthet. 

A győri belvárost járva szinte alig
akadt olyan étterem, ahol ne láttunk
volna a bejárat előtt asztalt és hamu-
tartót. Nem mondanánk persze iga-
zat, ha azt állítanánk, hogy ezt min-
denhol rendben találtuk. Kérdés,
vajon annak a helynek a vendégköre
hol füstölög? 

Vendéglősökkel beszélve többen
is úgy fogalmaztak: azon voltak,
hogy már a türelmi idő lejárta előtt
betartsák az új rendeletet. Előfordult
olyan vélemény is, amely szerint
nem kellett volna a három hónapos
megfelelési idő, mert így sokan en-
gedték a cigarettázást, mások pedig
törvénytisztelő módon az első perc-
től tiltották, vagy szóltak érte a ven-
dégeiknek. 

Bárhogy is, április elsejétől az új
törvény nem lesz bolondság. Érde-
mes mindenhova kihelyezni a dohá-
nyozni tilos táblákat, mert sokba ke-
rülhet, ha valakit, vagy valamelyik
vendéglátóhelyet rajtakapják. A tör-
vényt pedig érdemes betartatni,
mert ahol tetten érik a dohányzó ven-
déget, a tulajdonost büntetik meg ke-
ményebben, és a pénzbírságot áthá-
rítani aligha lesz lehetséges.     

Ahol betartják a tilalmat,
ott is előfordulnak 
kiskapuk   
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FÓKUSZBAN INTERJÚ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

„Általában a négy fal között
történik, tipikus női betegség–
mondta lapunknak az ismert
toxikológus, dr. Zacher Gábor,
akit egy olyan aktuális egész-
ségügyi problémáról kérdez-
tünk, melyről kevesen beszél-
nek, de annál többen ismerik: a
gyógyszerfüggőségről.

„Míg Magyarországon körülbelül
15–18 ezer kábítószerfüggő él,
addig 50 ezren vannak azok, akik

gyógyszerfüggők, az altató- és
nyug tatószerekben keresik a meg-
váltást. Ám erről nem beszélünk” –
mutatott rá a megdöbbentő ada-
tokra dr. Zacher Gábor, amikor de -
cemberben Győrben járt. 

– Azt ne gondoljuk, hogy naponta 20-
30 tablettát vesznek be ezek az em-
berek, a függőség esetükben azt jelenti,
hogy nem orvosi javaslatra szednek
rendszeresen gyógyszereket. Elég nagy
szám ez, és azért különbözik a többi füg-
gőségtől, mert az esetek kis százaléká-
ban zajlik a nyilvánosság előtt. Általában
a négy fal között történik, sokszor a tü-
netek sem látszanak, csak annyi, hogy
kicsit lelassul, nehezebben kommunikál
az, aki beszedett valamit – kezdte a toxi-
kológus.

Meg lehet határozni, hogy álta-
lában kik nyúlnak gyógyszerhez?

Az esetek nagy százalékában 35–55
év közötti hölgyek érintettek – ez egy ti-

Gyógyszerfüggőség: 
régi rendszerhiba és aktuális
egészségügyi probléma 

pikusan női függőség. A problémát már
1966-ban megénekelték – a szó szoros
értelmében –, Mick Jagger dala, a Mo -
ther's Little Helper a Valium tablettáról
szól. A mama kis segítőjéről, mert „A
mamának kell ma valami, hogy meg-
nyugtassa, és bár valójában nem beteg,
van egy kis sárga pirula…”

Akkor is komoly gond volt ez, 2012-
ben meg nem beszélünk róla, mert
nem akarunk. Pedig millió kérdést felvet
a probléma, például hogy miért írják fel
ezeket a recepteket? Talán mert szakel-
látásban nem jut elég idő a betegekre?
Az orvos nem lusta, csak elcsúszna az
egész rendelés, ha néhány percnél töb-

bet fordítana egy betegre, így alternatí-
vák helyett recepteket ad. Régi rend-
szerhibáról van szó, és egy aktuális
egészségügyi problémáról.

Miért inkább a nők betegsége
a gyógyszerfüggőség?

Mert a pasik általában piálnak, így
vezetik le a feszültséget. Gondoljon
bele! Ha elmegy egy kocsmába, a ven-
dégek 90 százaléka férfi. Ha látunk egy
férfit részegen az utcán, akkor azt
mondjuk, ejnye-bejnye. Ha meg egy nőt
látunk, nagy a felháborodás. Persze a
nők is isznak, de ők inkább „spájzalko-
holisták”.

Mik a függővé válás leggyako-
ribb okai?

Az, hogy a nyugtatók és az altatók 20
perc után hatnak, és 4-5 órára megold-
ják a problémát. Szépen beállnak tőle,
alszanak egyet. Aztán megjelenik a to-
lerancia a szervezet részéről, és egyre
több kell belőlük. Ez később akár oda is

vezethet, hogy túladagolás miatt kór-
házba kerül a tablettával élő személy.

Mitől válik nyilvánvalóvá a be-
tegség, mik a tünetek? Milyen
pszichikai elváltozásokkal jár, ha
valaki tartósan nyugtatókat
szed?

A függőségtől elvonási tünetei lesz-
nek. Feszültséget érez, olyan testi tüne-
teket, amelyek valójában nem is létez-
nek. Ördögi kör ez, amiből nem tud ki-
lépni a függő, valahogy újabb és újabb
adagokról kell gondoskodnia.

Mi az, amire a környezetnek fi-
gyelnie kell?

Nem fogják észrevenni, maximum
annyit lát a gyerek, hogy anya táskájá-
ban mindig van gyógyszer, és ha beve-
szi, akkor jobban lesz. Arról van szó,
hogy a függő egy rosszul működő csa-
ládban él, például a férje nem törődik
vele, a gyereke problémás, netán hétvé-
gente drogozik is. Nem foglalkoznak

egymással a családtagok. A beteg
benne él egy pszichoszomatikus gettó-
ban. Ön szerint mi ilyenkor a megoldás?

Tisztán gondolkodni, és leásni
a gyökerekig.

Jó lenne, de a gyógyszerfüggőnek
nem lesz tiszta gondolata, egyedül
nem megy a leszokás. Valamikor meg-
csúszott a történetük, és benne élnek
a furcsa álomvilágukban, folyamato-
san adagolják túl magukat. Segít-
ségre van szükségük, kérniük kell.
Szakemberek tudnak segíteni, de elő-
ször is a családnak kellene kiutat ta-
lálni. Ez lenne a lényeg.

A növényi alapú nyugtatók ár-
talmatlanok?

Az ártani nem használ kategóriába
sorolom őket.

Tehát nem ártanak, de nem is
használnak?

Nagylány már, biztos érti, miről be-
szélek. Ha mondjuk maga hozzám for-
dul segítségért, és megbízik bennem,
és én placebót adok magának, akkor az
lehet, hogy segíteni fog.

Vannak olyan szituációk, ami-
kor valamilyen nagy érzelmi sokk
esetén gyors problémamegol-
dásként valaki nyugtatókhoz nyúl,
és nem is egyhez. Nem a füg-
gőkre gondolok, csak alkalmi
használókra. Mit tanácsol nekik,
illetve hogyan riasztaná el őket,
miért ne tegyék ezt?

Nem riasztom el őket. Amit felvetett,
a probléma kezelésének a legegysze-
rűbb módja. A legkönnyebb dolog a ké-
miai anyagtól várni a változást. Miért
nem próbálkoznak más jellegűvel?

Tipikus női 
betegség 
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Ugyan a farsangnak vége, mi
fogalma van erről a győri „vá-
rosvédők” vezetőjének? A nagy
mókamester, a vidéki deszka-
porondok elfeledett „geg men -
je” lokálpatrióta jelmezt hú-
zott. Mert ezt várják el tőle a
megbízói.

„Hergeli” úr négy évet töltött a győri
közgyűlésben. Egyike volt 2006-ban
azoknak, akiknek a bejutásán még a
történelmi önkormányzati győzelmet
elért Fidesz–KDNP vezetése is száj-
tátva csodálkozott. „Még az Ákos is
bekerült, gyerekek!” – csapkodták a
térdüket a kacagástól a jobboldali
képviselők, hiszen mindenki tudta,
hogy „Hergeli” urat amolyan puffer-
emberként indították, hogy kilegyen
a létszám… És „Hergeli” bejutott. Po-
litikus lett – ő ezt hitte. Tényező. Isko-
lapéldája, hogy egy diplomáciai anti-
talentum hogyan esik talpára, ha
megtalálja a „nagyon vak” szerencse.

„Hergeli” úrról nem őriznek semmi
értékelhetőt a városi közgyűlés 2006
és 2010 között íródott közgyűlési
jegyzőkönyvei. Évtizedek múltán
sem keresik, kutatják majd hozzászó-
lásait a levéltárosok és a történészek.
Hősünkről annyi maradt meg a testü-
leti ülésekre járó ember emlékezeté-

„Hergeli” úr utazása
a győri közéletben

ben, hogy fontos napirendi témák
közben is kedélyesen cseverészik
baloldali cimboráival. A lábfelcsapós,
hátba veregetős stílusáról elhíresült
„Hergeli” viselkedése nem egyszer
váltott ki megütközést saját frakciójá-
ban is. Mindenki tudta, hogy „Her-
geli” rosszkor volt rossz helyen, és
ahova való lett volna, az nem a 130
ezer ember érdekeit képviselő győri
közgyűlés.

Azt szokták mondani, hogy akinek
felvitte az Isten a dolgát, és alkalmat-
lan arra, amit csinál, legalább húzza
meg magát, és igyekezzen áldani a

sorsát. „Hergeli” nem ezt tette. Való-
színűleg a józan ésszel állt hadilábon,
de szó sem volt arról, hogy megbe-
csülte volna magát. Sőt, ásni kezdte
a saját „politikai” sírját. „Hergeli” úr
harcolni kezdett. Mutatni akarta,
hogy ő valaki. Végzetes lehet ez egy
olyan emberre nézve, aki összekeveri
a politikusi pályát és a vásári kikiáltó-
ságot.

„Hergeli” kitalálta, hogy város-
védő. És mint ilyen, teljes politikai

vaksággal megáldva, KDNP-s képvi-
selőként nekiesett a Fidesz–KDNP-s
városvezetésnek. Minden ok nélkül.
Jelképes pajzsával úgy futott a falnak,
hogy nagyobbat koppant, mint Arany
János „éji bogarai”. Öngólt öngólra
halmozva, lassan kivívta az ellenzék
szimpátiáját. Aki Trianon miatt tünte-
tett, ott találta magát, hogy az MSZP
korábbi városi elnöke lett az egyik
legkedvesebb komája. Magatartása
minden volt, csak kereszténydemok-
ratához illő nem. 

A városvédő „Hergeli” úrra nem
volt szükség a 2010-es kampányban.

Miután elveszí-
tette a képvise-
lői helyét, és ki-
szúrták, hogy a
városházára is
csak azért jár,
hogy az infor-
m á c i ó k a t
h o z z a - v i g y e ,

„Hergeli” körül elfogyott a levegő.
Mondhatnánk, eddig tartott a világ
dicsősége.

„Hergeli” azonban megszerette a
villogást, a szereplést. Nem tetszett
neki, hogy „abcúg” lett. Még a végén
dolgozni kell menni – gondolhatta.
Felvette hát az érdek-lokálpatrióta
gúnyáját, és aggódó győriként foly-
tatta küzdelmét a városvezetés ellen. 

A magát dacos jobboldalinak retu-
sáló „Hergeli” kiutált az általa veze-

tett egyesületből mindenkit, aki nem
értett egyet önös politikai ambíciói -
val. Úgy ólálkodnak körülötte az ellen-
zékiek, mint a róka a tyúkudvarban.
Ők tolják, ők biztatják: üssön, rúgjon
minél nagyobbat a győri önkormány-
zatba, hiszen annál nagyobb adu,
mint egy volt jobboldali képviselő, aki
civilként, városvédőnek öltözve aggó-
dik, és félti Győrt a „megátalkodott”
fideszesektől, nem is kell. Lehet ér-
velni a középkori várfallal, bástyákkal
és kazamatákkal. A lényeg, hogy a
témát felszínen kell tartani, mert ezt
kívánja az ellenzéki politikai csopor-
tok érdeke. Amit „Hergeli” művel,
annak semmi köze a városvédelem-
hez. Az csak egy célt szolgál: faragni
kell a győri önkormányzatot, no és
„Hergeli” barátunkat majdan meg
kell jutalmazni ezért, ha esetleg az el-
lenzék újra döntéshozó helyzetbe
kerül. Ez az egyetlen esélye. Hogy lo-
kálpatrióta jelmezbe bújva elárulja
azokat, akik annak idején besegítet-
ték őt a városi közéletbe.

Hát, röviden ez „Hergeli” úr törté-
nete. A városvédőé, aki elhitte, hogy
tényező. És aki nem vette észre, hogy
a farsangnak vége, és ilyenkor az álar-
cok lehullanak. A jelmez alól pedig elő-
kerül a nagy büdös valóság. Egy
ember, aki semmit sem tud, és csak
ahhoz ért, hogy megpróbálja a győrie -
ket hergelni. Saját kudarca, hogy
ebben is vesztes.         

Magatartása minden volt,
csak keresztény-
demokratához illő nem
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KIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Francisco José de Goya száz-
húsz eredeti rézkarcát állítják ki
a Városi Művészeti Múzeumban.
Az alkotások e hét közepén, kü-
lönleges biztonsági intézkedé-
sek mellett érkeztek Bamberg-
ből, Richarg H. Mayer magán-
gyűjteményéből az Esterházy-
palotába. A rézkarcokat lapunk
megjelenésének napján csoma-
golják ki, a nagyközönség egy
hét múlva, március 30-án 10
órától tekintheti meg a június
végéig nyitva tartó kiállítást. 

Goya négy sokszorosított grafikai
sorozatot hagyott hátra, ezek közül
Grászli Bernadett tájékoztatása sze-
rint a nyolcvan lapból álló Los Capri-
chos, és a negyvenlapos La Tauroa-
quia tölt több mint két hónapot az Es-
terházy-palotában. A múzeum igazga-
tónője elmondta lapunknak, hogy
Győrben több évtizedes hagyománya
van a képgrafikák készítésének, a ha-
gyományos grafikai technikák bemu-
tatásának. A Goya-kiállítás egy új so-
rozat első állomása, a műfajt egy zse-

Goya rézkarcai a városi múzeumban 

niális mester munkái népszerűsítik a
nagyközönség körében. 

A Los Caprichos, vagyis a Szeszé-
lyek című sorozat nyolcvan grafikai
lapból áll, ezek 60x80-as keretben lát-
hatók. A metszetek elgondolkodtatók,
az alkotó saját korának visszásságaira
hívja fel velük a figyelmet. Kíméletlen
társadalomkritikát fogalmaznak meg,
az irónia és a szellemesség ötvözeté-
vel jelenítik meg a kor erkölcsét, babo-
náit, emberi gyarlóságait. A Szeszé-
lyek képei 1794 és 1799 között készül-
tek, leghíresebb közülük a „Ha az ér-
telem alszik, előjönnek a szörnyek”

című alkotás. Ez a metszet ihlette meg
Szabadvári Attila Imre grafikusmű-
vészt, aki a kiállítás plakátját tervezte.
A plakát hátterét a Goya kutyájaként
elhíresült festmény színei adják, ami
előtt a metszet, a Szeszélyek 43. lapja
lebeg, Esterházy-keretben.  

A „Ha az értelem alszik, előjönnek
a szörnyek” című metszet a felvilágo-
sodást leginkább reprezentáló darab.
Grászli Bernadett elmesélte, hogy
amikor Goya árusítani kezdte a kész
sorozatot, az inkvizíció azonnal bevo-
natta a metszeteket. Goya, hogy meg-
mentse, megvédje a rézlemezeket, IV.

Károly királynak adományozta őket. A
La Tauroaquia, A bikaviadal című so-
rozat az 1810-es években készült.
Goya egész életében rajongott a bika-
viadalokért, számára a spanyol hagyo-
mányt jelentette. Az idős művész
ezzel a metszetsorozattal foglalta
össze szeretetét, rajongását a viada-
lok iránt. Az alkotások egy-egy neves
viadalt jelenítenek meg, minden eset-
ben név szerint ismertek a torreádo-
rok. A ciklus negyven darabja 50x70-
es kertben látható. Érdekességként
említi az igazgatónő, hogy a bikaviadal
iránti szenvedély, annak megörökítése
átragadt a huszadik század nagy spa-
nyol művészeire is. A téma Picasso és
Salvador Dali képein is gyakori. 

A kiállítást Grászli Bernadett társa-
ságában Simon Róbert Balázs alpol-
gármester nyitja meg március 29-én,
18 órakor. A meghívott közönségre egy
különleges műsor is vár, Gulli Briem vi-
lághírű dobos a képek ihlette improvi-
zációs koncertet ad. A nagyközönség
március 30-án, pénteken 10 órától te-
kintheti meg a rézkarcokat. A kiállítás,
amelyhez tárlatvezetések és kísérő
programok kapcsolódnak, keddtől va-
sárnapig 10 és 18 óra között látogat-
ható, június 30-ig. 
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A HÉT EMBERE INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Hol tartanak a magyarok a felelős állattar-
tás tekintetében?

Sokat javult a helyzet, de még mindig nagyon
sok kívánnivalót hagy maga után. Nagyon sok a fe-
lelősségteljesen gondolkodó, állatait kulturáltan
tartó ember, de látni kell, hogy az elmúlt évtizedek-
ben annyira megnőtt a kedvtelésből, társállatként
tartott állatok száma, hogy sajnos a probléma to-
vább növekszik. Győrben és közvetlen környezeté-
ben egyébként rengeteget fejlődött az állattartás
kultúrája 1992 óta, amióta én ezzel foglalkozom, de
vannak az országnak olyan területei, ahol óriási gon-
dok vannak e tekintetben. 

A megyében ez az egyetlen állatmenhely,
de nem csak ebből a térségből érkeznek ide
állatok. Hány kutyát és macskát tudnak be-
fogadni? 

Az engedélyünk 215 kutyára szól, e pillanatban a
felnőtt és a kölyökkutyák együtt 195-en vannak. Ami
a macskákat illeti, 60 állatra van jogosítványunk, de
a számuk most nem éri el a húszat. Ez azonban a ta-
vaszi szaporulat után valószínűleg változni fog.

Arra vannak becsléseik, hogy Győrben
hány állat él gazda nélkül?

Győrben viszonylag kevés. Ez köszönhető a mi
húszéves tevékenységünknek is. Fontos az is, hogy
a gyepmesteri telepről hosszú évek óta átvesszük
az állatokat, hogy ne legyen altatás. Ez nagyon nagy
dolog. A város határain kívül vannak koncentrált ki-
dobóhelyek, de ide nem elsősorban Győrből,
hanem a környező falvakból, kertvárosi részekből,
autókból kerülnek ki kutyák. Ezeket a helyeket is fo-
lyamatosan figyeljük, épp most volt egy riasztás:
egy anyakutyát dobtak ki öt kölykével a sashegyi
szeméttelepnél. A kicsiket már behoztuk, az anya
azonban annyira fél, hogy még nem tudtuk befogni. 

Városon belül valóban ritkábban talál-
kozni kóbor kutyákkal, több ponton élnek
azonban macskakolóniák. Jó szándékú ál-
latbarátok etetik ezeket az állatokat. Mi
lehet a megoldás a kóbor macskák hely -
zetére?

A kutyák valóban nem jelentenek problémát,
mert tulajdonképpen azonnal hozzánk kerülnek. A
macskáknál kialakult kolóniákkal kapcsolatban fo-
lyamatosan keressük azokat az állatbarátokat, akik
etetik a cicákat, és igyekszünk őket rávenni, hogy
legalább a nőstény macskákat próbálják meg any-
nyira megszelídíteni, hogy befoghatók legyenek.
Ezek az állatok, ha szocializáltak, akkor itt maradhat-
nak nálunk, ha nem, mert vadon születtek, nőttek
fel, és stresszes nekik az ember jelenléte, akkor be-
oltjuk, ivartalanítjuk őket, és visszahelyezzük a kör-
nyezetbe. Onnét kezdve nem szaporodnak. Ez az

„Nyugat-Európában egyre
akik a meglévő kutyájuk
európait fogadnak be”

A bedőlő hitelesek
sorra jelentkeznek,
hogy az albérletbe
nem vihetik magukkal
kedvenceiket

Az, hogy működünk és fejlődünk,
ellentmond a józan észnek – érzé-
kelteti a győri állatmenhely 41
éves vezetője, hogy civil összefo-
gásuk elért eredményei sokszor
még őt is meglepik. Nagy Péter
tősgyökeres győri családból szár-
mazik. A Kazinczy-gimnázium el-
végzése után jogi és gazdasági te-
rületen tanult, ma pedig résztu-
lajdonosként ügyvezetője egy ku-
tatás-fejlesztés és környezetipar
területén tevékenykedő cégnek.
Az állatvédelemmel 1992-ben kez-
dett foglalkozni a Herosz Egyesü-
letnél. „Összeálltunk páran, és el-
kezdtük összeszedni, menteni az
állatokat, saját lakásban, pincé-
ben helyet kialakítva nekik.” A
kezdeményezésből három évvel
később alapítvány lett, amelynek
első állatmenhelye a Török Ignác
utcában egy magánszemély ezer
négyzetméteres területén kapott
helyet. „Az alapítvány, illetve a
menhely vezetését, az ügyek inté-
zését akkor is és most önkéntes-
ként, fizetés nélkül látjuk el. A fi-
nanszírozás folyamatos biztosí-
tása, az adományok begyűjtése,
szervezése, koordinálása, a mű-
ködtetés, a fejlesztések közel
annyi munkát adnak, mint egy
pluszvállalkozás.” 2005-ben nyílt
lehetőség egy csaknem ötször na-
gyobb helyre költöztetni a men-
helyet, így került a Pápai útra,
ahol jelenleg is működik, és évről
évre fejlődik. Ma már folyamatos
az állatorvosi jelenlét, és sikerült
egy állatmentésre alkalmas jár-
művet is beszerezni. A menhely
vezetője nős, felesége szintén az
alapítvány lelkes segítője, csak-
úgy, mint 16 éves fia. Otthonukat
négy, korábban speciális ápolásra
szoruló kutyával és egy macská-
val osztják meg. „Amikor az
ember hazamegy és körbeveszik
az állatok, az a szeretet sok min-
denért kárpótol.” 
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Ez jelentős gondolkodásmódbeli különb-
ségre utal hozzánk képest.

Nyugat-Európában hosszú évtizedek óta olyan
szinten van a felelős állattartás, hogy a kóbor állatok
száma nagyon alacsony. Viszont tudják, hogy kele-
ten mekkora probléma ez. Mivel a kutyának nincs
nemzetisége – egy magyar kutya ugyanolyan, mint
egy francia vagy egy német –, ezért innen fogadnak
be. Kelet-Európa állatvédelme enélkül össze is
dőlne. Tavaly hozzánk több mint 1200 kutya érke-
zett be, itthon ezeket nem tudnánk örökbe adni. Kö-
rülbelül az állatok 40-50 százalékát viszik el magya-
rok, 50-60 százalékát pedig külföldiek. Egyébként
szervezetünk leginkább német nyelvterületen is-
mert, és jó hírünk van Európában.

Mennyire kiterjedt a nemzetközi kapcso-
latrendszerük?

Eléggé, mivel 2004 óta építjük. Természetesen
minden szervezetet le kellett ellenőrizni, emberi
kapcsolatokat kialakítani, de úgy vélem, hogy a leg-
megnyugtatóbbak a külföldi örökbefogadások,
mert folyamatosan nyomon tudjuk őket követni. Itt-
hon nagyon nehéz azt elérni, hogy jelezzenek vissza
az örökbefogadók, küldjenek információkat. Külföl-
dön az természetes, hogy akár még 4-5 év múlva is
küldenek képeket a kutyáról és az új tulajdonosról.
Egy egykori lakónkról például most kaptunk infor-
mációt, hogy daganatos megbetegedés miatt mű -
tét előtt áll. 

A külföldi állatbarátok anyagilag is segí-
tik az alapítványt, illetve a menhelyet?

Igen, rendszeresen kapunk például tárgyadomá-
nyokat, illetve mivel a költségvetésünket nagyon
nehéz előteremteni, különböző projektek révén segí-
tenek abban, hogy fejleszteni tudjuk a menhelyet. Így
az elmúlt időszakban kialakított orvosi szoba, műtő,
elkülönítő szobák, kölyökelkülönítő kennelek részben
külföldi adományokból valósultak meg. Sajnos egye-
lőre önkormányzati támogatást nem kapunk, pedig
úgy vélem, hogy a prevenció és a tényleges állatmen-
tés által komoly közfeladatokat látunk el. 

Mi történik egy behozott vagy egy meg-
mentett állattal, amikor bekerül ide?

Amikor egy állat beérkezik hozzánk, rögtön meg-
vizsgáljuk. Ha beteg vagy sérült, és szükséges, akkor
megkezdődik az operáció vagy a gyógykezelése. Ha
egészséges, akkor megfigyelés után megkapja a
standard vakcinákat: kombinált védőoltást, emlékez-
tető védőoltást, veszettség elleni védőoltást, illetve
féregtelenítjük. Az állatokat mikrochippel is ellátjuk,
és a nőstények kizárólag ivartalanítva kerülhetnek ki
tőlünk. Fontos a prevenció a szaporulat tekintetében
is. A hím állatoknál is egyre inkább ebbe az irányba
szeretnénk elmozdulni. Van egy kis tájékoztató füze-
tünk és egy honlapunk is (www.men hely gyor.hu),
ahol nagyon sok információ található, hiszen célunk
az emberek állattartási kultúrájának alakítása is.

többen vannak,
mellé kelet-

egyetlen humánus megoldás a helyzetre. A kis-
macskákat pedig össze kell fogni, hogy ők már ne
az utcán nőjenek fel.  

A gazdasági válság, mint oly sok min-
denre, az állattartásra is rányomja a bélye-
gét. A behozott állatok számában megmu-
tatkozik ez? 

A behozott állatok száma drasztikusan növeke-
dett az utóbbi években. Ennek egyebek mellett az
is az oka, hogy egyre ismertebb az alapítványunk,
így aztán egyre több ember jön el a rendezvénye-
inkre, és egyre több állatot is hoznak be. A gazda-
sági válság azonban nemcsak a gazdikra hat,
hanem ránk is. A gyógyszerkészítmények nagyobb-
részt euró vagy svájci frank fizetőeszközű országok-
ból érkeznek, kevesebb a hazai gyártmány. Így a
kedvezőtlen árfolyamoknak a mi pénztárcánk is
megérzi a hatását. A másik, ami a válságra utal,
hogy annak ellenére, hogy növekedett az adójuk 1
százalékát nekünk felajánlók száma, a befolyó ösz-
szeg csak stagnál. A harmadik pedig, ami érezhető,

hogy rengeteg a házeladás miatt bekerülő kutya. A
bedőlő hitelesek sorra jelentkeznek, hogy az albér-
letbe nem tudják magukkal vinni kedvencüket. 

Ha már itt tartunk, az igaz, hogy sok olyan
„állatbaráttal” is van dolguk, akik idős álla -
tukat hozzák be, és lecserélnék fiatalabbra?

Sajnos igaz. Ha nem is nagyon sokan, de van-
nak, akik azt az állatot, akivel eltöltötték mondjuk
az elmúlt 10-15 évet, akár hozzánk, akár a gyep-
mesteri telepre adják be. Ebben az esetben be-
vesszük az állatot, de újat nem adunk helyette. Ez
azért problémás, mert a magyar befogadói kultúra
még nem tart ott, hogy az emberek idős kutyákat
fogadjanak be, holott ezek általában nagyon hálás
állatok, és akik befogadják őket, azok általában jól
szoktak velük járni. Az esetek többségében ezeket
az állatokat egyébként csak külföldi gazdiknál tud-
juk elhelyezni. Külföldi állatvédőknél, állatbarátok-
nál, akik egyre többen vannak Nyugat-Európában,
és a meglévő kutyájuk mellé direkt kelet-európait
fogadnak be. 

Interjú Nagy Péterrel, az Emberek
az Állatokért Alapítvány 
állatmenhelyének vezetőjével
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: rákoskerti lászló

Két évtizede kutatja a magyar
viseleti tradíciókat Hampel Ka-
talin, hogy ma is hordható, diva-
tos ruhákon jelenítse meg az el-
múlt korok díszítő elemeit. Már-
cius 24-én Győrbe is elhozza ele-
gáns és egyedi kollekcióját, me-
lyet egy divatshow keretében az
Esterházy-palotában mutat be
18 órától. 

Soha nem tanulta a divatterve-
zést, ezzel szemben a köztársa-
sági elnök felesége hivatalos
megjelenései alkalmával az ön
modelljeit viseli. Hogyan vált di-
vattervezővé?

Autodidakta módon tanultam, de a
mi ruháinknál nem is a tervezés, hanem
a hagyományőrzés a lényeg. A régi ma-
gyar viseleti tradíciókat szeretnénk újjá-
éleszteni ma hordható divatos formá-
ban. Gyönyörű viseletkincseinket pró-
báljuk átörökíteni az utókor számára.

Mi jellemzi a kollekciót, me-
lyet Győrben is bemutat?

Elegancia, hordhatóság, magas mi-
nőség és a színek harmóniája. Emellett
minden egyes darabban megjelenik a
magyar nemzeti viselet hagyománya.

Hogyan viszonyulunk ma e vi-
selethez?

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: l. f. k.

Hatvan éve, 1952-ben városunkban
összegyűlt mintegy hetven dalt szerető
ember, akik Halmos László zeneszerző
vezetésével kórust alapítottak. Az ének-
lés öröme vezérelte, s irányítja őket a
mai napig.

A megalakulást követően egy évvel
Kőhalmi János vette át a kórus vezeté-
sét, amely ekkor még mozgalmi dalo-
kat, madrigálokat, illetve népdalfeldol-
gozásokat énekelt. Műsoruk egyre szí-
nesedett, járták az országot, 1955-ben
pedig első külföldi fellépésükre, az ak-
kori Csehszlovákiába utaztak. Ekkor-
tájt elkészült az első rádiófelvételük is.
Tevékenységük főként Győrhöz kötő-
dött, ezért 1963-tól a városi tanács lett
az énekkar fenntartója.

A kórus egyre több külföldi fellépési
lehetőséget kapott: jártak például
Ausztriában, Finnországban és Svéd-
országban. 1994-től új időszak kezdő-
dött a kórus életében: a Győri Filhar-

Gyönyörű viseletkincseket 
örökít át az utókornak

Sajnos a kommunista diktatúra
közel 50 éve alatt háttérbe szorították
a nemzeti öltözetünket. Újra fel kell
építenünk ennek hagyományát, so -
kan azt sem tudják, hogy létezik ilyen
viseletünk. Pedig kevés országnak
van ilyen gazdag népművészeti
múltja, mint nekünk. Az osztrákok és
a bajorok a példaképeim ebből a
szempontból, hiszen ők ünnepeken
és hétköznapokon is magukra öltik
saját népviseletüket.

Az értékmentés a missziója.
Miért?

Olyan családban nőttem fel, ahol a
polgári értékeknek nagy jelentősége
volt. Édesanyám jól tudott szabni és
varrni, és szép otthont teremtett. Jár-
tunk az ecseri piacra, ahol sok kincset
találtunk. A nemzeti értékeket meg-
óvva nőttem fel.

Milyen nő- és férfitípusra ál-
modja meg a ruháit?

Olyan különleges hölgyeknek és 
uraknak, akiknek fontos a nemzeti
identitás, és hogy szép, igényes, jó mi-
nőségű, egyedi ruhákban járjanak.

Kik vásárolnak önnél?
Széles réteg. Főleg művészek: ope-

raénekesek, színészek, de pedagógu-
sok és különböző vállalkozók is megfor-
dulnak az üzletben.

A magas minőségnek ára van,
a gombok például nagyon meg-
drágítják a ruhát.

A gombok, a paszományok és az
alapanyag is. Sajnos Magyarországon
megszűnt a textilgyártás, ezért Angliá-
ból és Olaszországból hozatjuk az
anyagokat. Nálunk 40 óra alatt készül
el egy kabát, míg egy gyárban 4 óra
alatt is megvan.

Nem mindenki engedheti meg
magának az ön által készített da-
rabokat. Aki mégis szeretne a ha-
gyományokhoz hűen öltözködni,
annak mit javasol?

Vannak, akik sokkal olcsóbban
megvarrják ezeket a darabokat alacso-
nyabb minőségben, mint mi. De min-
denkinek szívesen segítünk, jöjjenek
be a Budapest sétálóutcáján található
üzletünkbe azok is, akik otthon szeret-
nék elkészíteni ruhájukat, mindenkinek
adunk tanácsokat. Szerintem már is-
koláskorban tanulniuk kellene a gye-
rekeknek varrni, illetve viselettörté-
netet is kellene oktatni. Jó lenne, ha
ballagáson és esküvőn díszma-
gyarban pompáznának a fiatalok
– ezért menyasszonyi ruhákat is
kölcsönözhetnek nálunk elér-
hető áron. 

Hogyan lehet a fiatalok
felé nyitni?

Például készítettünk Bocskai-kabá-
tot farmerből. A szingapúri ifjúsági
olimpiára pedig mi varrtuk a formaru-
hát, és a fiúk sötétkék kabátkájukat
akár farmerhoz is hordhatták.

Hatvanéves a Győri Liszt Ferenc Kórus
monikus Zenekarral közösen találkoz-
tak a Wangeni Oratórikus Kórussal, és
ettől kezdve rendszeresen adtak elő
oratórikus műveket Németországban
és hazánkban.

Az énekkar történetét áttekintve
meg kell említeni az 1995-ben alakult
Fesztivál Kórust is, amely a győri bazilika

Palestrina Kórusából, a Győri Pedagó-
gus Énekkarból és a Győri Liszt Ferenc

Kórusból alakult, és több mint 15 éven
keresztül a Győri Filharmonikus Zene-
karral közösen szólaltatott meg oratóri-
kus műveket a város ünnepein.

1999-től Müllerné Balogh Eszter
lett a karnagy, vezetésével Kuopióba, a
Magyar Kultúra Hetére és a trnavai ver-
senyre is eljutott a kórus.

Jelenleg Molnár Gabriella az ének-
kar karnagya, aki az elmúlt öt évben

számos önálló hangversenyt vezényelt
és oratórikus művet tanított be. Legki-
emelkedőbb eredménye, hogy a Prá-
gában megrendezett XXI. Adventi
Nemzetközi Kórusfesztiválon a kórus
vegyeskari kategóriában ezüstdiploma
minősítést kapott a nemzetközi zsűri-
től, amely 11 ország 29 énekkara közül
jutalmazta a győrit. 

A hatvan év alatt a vegyeskar tagjai
majdnem teljesen kicserélődtek, de el-
mondható, hogy a tagok célja mindig
az volt, hogy a magyar és a világ kórus-
irodalmának régi és új gyöngyszemeit
magas színvonalon adják elő a közön-
ségnek. Ennyi éven át a zene, az ének-
lés szeretete és a publikum tartotta
össze a Győri Liszt Ferenc Kórust.

Ma (március 23.) este 18 órától az
énekkar megalakulásának tiszteletére
jubileumi hangversenyt rendeznek az
egykori zsinagógában. Vezényel: Mol-
nár Gabriella, közreműködik: Cziglényi
László orgonaművész és a Richter
János Zeneművészeti Szakközépis-
kola Vegyeskara.
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Újabb adomány
Hannának

Felhívás javaslattételre

Győr Megyei Jogú Város Közgyű-
lése javaslattételi felhívást tesz
közzé „Városrész szolgálatáért”
díjak 2012. évi adományozására:
Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárvá-
ros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer,
Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak,
Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Sza-
badhegy, Szentiván, Sziget és Újvá-
ros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek: önkormányzati képviselők, telepü-
lésrészi önkormányzattal rendelkező
városrészek esetében az adott telepü-
lésrész részönkormányzati képviselői,
azon társadalmi szervezetek, melyek-
nek székhelye az adott városrész terü-
letén található, illetőleg azon közintéz-
mények, melyek székhely- vagy telep-
helycímmel rendelkeznek az adott vá-
rosrész területén.
„Városrész szolgálatáért” díjban része-
síthető azon személy vagy közösség,
aki/amely az adott városrészért, annak
közösségéért hosszabb időn keresztül
jelentős önkéntes társadalmi tevékeny-
séget végzett, illetőleg közéleti tevé-
kenységével hozzájárult a városrész is-
mertségének, jó hírnevének öregbítésé-
hez, közösségi életének és értékeinek
gyarapításához. 
A „Városrész szolgálatáért” díj adomá-
nyozására vonatkozó javaslatnak tartal-
maznia kell a jelölt személy vagy közös-
ség fontosabb adatait, életútjának/tevé-
kenységi körének ismertetését, a javas-
lat részletes indokolását, valamint annak
pontos megjelölését, hogy a javaslat
mely városrészre vonatkozik. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteréhez kell
benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.) 
Beérkezési határidő: 2012. április 16.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes
információ kérhető: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Önkormányzati Osztályán: 9021 Győr,
Városház tér 1. I. emelet 43., a vonat-
kozó önkormányzati rendelet és ja -
vaslattételi felhívás letölthető a
www.gyor.hu című honlapról.

szerző: győr plusz

Képesek vagyunk-e befolyásolni a
bennünket körbevevő médiavilá-
got? Miattunk vált-e olyanná a fe-
lénk áradó tartalom, amilyenné?
Van-e személyes médiatörvé-
nyünk? A szenzációra éhes média
válhat-e a jó ügyek, a társadalom ja-
vának szolgálójává? Mi is az a köz-
szolgálat? Van-e összefüggés a
gazdasági válság és a valóságshow
műfajának népszerűsége között?

Ilyen és hasonló kérdésekre ke-
resi a választ újonnan megjelenő,
„Média, közösség, szolgálat – Ös-
vénykeresés az infódzsungelben”
című könyvében Gégény István
győri újságíró. Beszélgetőtársai –

szerző: szigethy teodóra
fotó: gy. p.

Március 15-e alkalmából Réthelyi
Miklós miniszter, Halász János parla-
menti államtitkár és Jávor András
közigazgatási államtitkár állami kitün-
tetéseket adtak át, több egészség-
ügyi dolgozó munkásságát is elis-
merve. Kimagasló színvonalú mun-
kája elismeréseként a Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt kitüntetésben
részesült prof. dr. Dézsi Csaba And-
rás, a győri Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház kardiológiai osztályának
osztályvezető főorvosa, a Széchenyi
István Egyetem magántanára.

– Nagy megtiszteltetés ez a kitün-
tetés, hiszen szakmai munkám ed-
digi legmagasabb szintű elismerése
– mondta lapunknak dr. Dézsi Csaba
András. A professzor hozzátette: –
Minden díj odaítélése egy kicsit szub-
jektív, azonban egyvalamit biztosan

Média, közösség, szolgálat
Borókai Gábor, a Heti Válasz hetilap
főszerkesztője, Süveges
Gergő televíziós és rá-
diós műsorve-
zető, Ré-
vész T.
Mihály
jo gtör -
ténész, az
ORTT első
elnöke, a Szé-
chenyi István
Egyetem tanára,
valamint Várszegi
Asztrik pannonhalmi
főapát – őszintén valla-
nak a média világában
szerzett tapasztalataikról,
a negatív tendenciák okairól

Állami kitüntetés a professzornak

jelez számomra, mégpedig azt, hogy
jó úton járok. A kardiológia egy na-
gyon szép szakma, számos sikerél-
ményt ad nap mint nap. Tényleg
büszke vagyok arra, hogy Győrben si-

Burján Hanna gyógykezelésének támogatására szervezett jótékonysági
koncertet a Hetedik Bekezdés és a Maybe zenekar a múlt hétvégén. Az
adományokból összegyűlt 130 ezer forintot a koncert után a zenekarok
tagjai adták át Hanna édesapjának, Burján Zoltánnak. A győr-ménfő-
csanaki kislány születése óta küzd a Smith-Lemli-Opitz-szindrómával.
A súlyos betegség miatt a rengeteg műtét ellenére normál úton táplál-
hatatlan, hasi szondán keresztül jut élelemhez. A kislány németországi
kezeléséhez lapunkon keresztül is lehet segítséget nyújtani.

és az eszköztárban rejlő pozitív lehe-
tőségekről. A kiadvány nem szak-
könyv; könnyed, közvetlen hangvé-

telű olvasmány, amelynek segítsé-
gével megtanulhatjuk arra hasz-

nálni a médiát, amire való.
A könyvbemutatóra
március 28-án, szer-

dán 16 órától kerül
sor a Széchenyi-

e g y e t e m
könyvtárában,
ahol lehetőség
nyílik a témáról

beszélgetni Borókai
Gáborral és Révész T. Mi-

hállyal, valamint a szerzővel is.
Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak a szervezők.

került bevezetnem a szívkatéterezés
módszerét, amivel napi 24 órában ké-
pesek vagyunk megmenteni a me-
gyénkben szívinfarktust kapott bete-
gek életét, feltéve, hogy időben a kór-
házba érkeznek. Ugyanez vonatkozik
a pacemaker-terápia újabb technikái -
nak bevezetésére, most pályázunk a
biztosítóhoz a defibrillátor pacema-
kerek beültetésének jogosultságá-
ért. A főorvos kiemelte azt is, eddig
elért sikerei mögött csapatmunka
van: – Munkatársaim erejükön felül
és magas szakmai színvonalon dol-
goznak nap mint nap, az orvosok,
nővérek, asszisztensek, adminisztrá-
torok egyaránt. Köszönettel tarto-
zom emellett feleségemnek, a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórháznak, a
Széchenyi István Egyetemnek, a Kis -
alföld napilapnak és minden támo-
gatónknak, akik szakmai és tudomá-
nyos munkámban évek óta nagyvo-
nalúan segítenek.

szerző: zoljánszky 
alexandra

Interaktív tanórákat tar-
tott a Holokauszt Emlék-
központ munkatársa a
Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Középiskolá-
ban. Nem történelem -
órákat kaptak a diákok,
hanem filmeken keresz-
tül láthatták a történel-
münk egy részét, a ma-
gyar holokausztot, mely-
nek a mára nézve is szá-
mos üzenete van. A tole-
ranciaórák célja az volt,

Toleranciaórák a Jedlikben
hogy a diákok a múlt hi-
báit megismerve követ-
keztetéseket vonjanak le,
okuljanak a történtekből
azért, hogy ne ismétlőd-
hessenek meg a szörnyű
események soha többé.
A Holokauszt Emlékköz-
pont aktívan részt vesz 
a magyar oktatásban,
hogy a fiatalok elfogad-
ják, és megbirkózzanak a
mai kor kihívásaival, és
toleranciát, együttélést
tanuljanak.

Az iskola igazgatója,
Domonkos László el-

mondta, sajnos szinte
minden nap ad aktuali-
tást, most a francia ese-
mények, illetve a közelgő
holokauszt áldozatainak
emléknapja miatt tartot-
ták fontosnak, hogy a ta-
nulók részt vegyenek a
toleranciaórákon. 

Hatos Haj nalka, az
órák szervezője hozzá-
tette, nem lehet elég ko -
rán kezdeni a tolerancia
fontosságának hangsú-
lyozását, és ebben az is-
kolának is szerepet kell
vállalnia.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

A HÍMES TOJÁS NAPJA. A Gyermekek Házában vasár-
nap 10 és 17 óra között tojásfesztivált rendeznek. Tojásírók
érkeznek szerte az országból, hogy bemutassák különféle
technikákkal készített alkotásaikat. Lesz karcolt, patkolt, át-
tört, viaszolt, levélrátétes, sárközi, gyimesi és moldvai csángó
motívumokkal díszített hímes tojás. Lehet vásárolni, festeni,
ünnepi ajándéktárgyakat készíteni. A Hímes tojás című kiállí-
táson népművészek és iparművészek munkái láthatók, az ud-
varon kirakodóvásár lesz. Csernik Szende székely lábbábos
műsorát 16 órától láthatják az érdeklődők. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

MESÉK KÉPEKBEN címmel Rékai Lilla ön-
álló kiállítása látható március 24. és május 31.
között a Cziráki-teremben. A tárlatot szomba-
ton négy órakor Grászli Bernadett múzeum-
igazgató nyitja meg. Rékai Lilla elsősorban rajz-
zal fejezi ki gondolatait. Megjelenít meséket,
mondákat, kitalált történeteket, amelyeknek
szereplői összetéveszthetetlen, sajátos figurák.

MŰVÉSZET a címe az Újvárosi esték sorozat
következő előadásának. A darabot március
24-én, szombaton 18 órakor a Körmendi Kas-
télyszínház Társulat mutatja be. Látszólag az
a kérdés Yasmina Reza „Mű-vészet” című da-
rabjában, hogy szeretjük-e a kortárs művésze-
tet. Vagy másról van szó? Talán arról, hogy az
ízlésünk rettenetes vízválasztó lehet köztünk?
Az előadáshoz Gaál Krisztián grafikusművész
kiállítása teremt izgalmas játékteret. 

LENDVAY JÓZSEF, napjaink egyik legvir-
tuózabb hegedűművésze Stradivari hege-
dűjén játszik a Győri Filharmonikus Zenekar
Violin és concerto című koncertjén, amely-
ben Bartók, Rossini, Ravel és Sarasate
művei hangzanak el. Vezényel Berkes Kál-
mán. A Nikisch Artúr bérletes előadás
szombaton 19 órakor kezdődik a Richter Te-
remben.  

POTTYONDY ÁKOS
fotókiállítása látható
május elsejéig a Vá-
rosi Művészeti Mú-
zeum aulájában. A fia-
tal fotóművész Szem-
benéző című tárlatára
30 képet válogatott.
Apró, olykor véletlenül
elcsípett részletek,
har matcseppek, láng-
nyelvek, vagy éppen a
földfelszín erezete lát-
hatóak a képeken. 

AZ EGYETEMI ZENEKAR Liszt Ferenc
műveiből ad hangversenyt a volt zsinagó-
gában március 29-én 19 órától. Közremű-
ködik Choi Insu zongorán. Vezényel Mé-
nesi Gergely.

HÉTKÖZNAPI ÉLET Széchenyi István korá-
ban címmel Fábri Anna kötetének bemutatója
lesz a Kisfaludy Károly-könyvtárban március
27-én 17 órakor.  Fábri Anna történész e mű-
vében a korabeli Magyarország családjairól,
öltözködéséről, lakásairól, ételeiről, italairól,
szórakozásairól, vallásáról, társadalmi rendjé-
ről és a főváros életéről mesél. 

A GYŐRI FRIENDS BIG BAND ad koncer-
tet a nagyzenekari jazzmuzsika kedvelőinek a
volt zsinagógában március 24-én, szombaton
este 19 órakor. Az est folyamán közreműködik
Sirhán Judit és Szűcs István énekesek, ven-
dég a Klarinet Four.

A SZÍNHELY kultúrpince (Komédiás étterem
pincéje) ma, péntek este héttől akusztikusgi-
tár-estnek ad otthont. Holnap, szombaton 19
órától Tátrai Eszter legkedvesebb dalait énekli.   

PÁRIZSI ÉVTIZEDEK címmel Joseph
Kádár festőművész kiállítása látható a Xántus
János Múzeumban. A visszatekintő tárlat be-
tekintést enged a művész munkásságába, lát-
hatjuk, mekkora utat tett meg szellemileg az
első debreceni kiállítástól napjainkig. A tárlat
április 22-ig, naponta 10 és 18 óra között lá-
togatható.



Időpont Esemény Helyszín Belépődíj

Március 29. 19.00 óra Francisco de Goya – Rézkarc ciklusok – megnyitó Városi Művészeti Belépés meghívóval

Gulli Briem-koncert Múzeum

Március 30. 15.00 óra Menetzene, Show-dobolás, Ataru Taiko Ütőegyüttes, Belvárosi utcák Díjtalan

Julius Petrus /SK/, Konga City Győr, Széchenyi tér

Közös örömzene a közönséggel

Március 30. 19.00 óra Evelyn Glennie /GB/ Richter Terem Napijegy: 2.900 Ft

Győri Ütőegyüttes Diákjegy: 1.500 Ft

Vinny Appice–Carmine Appice /USA/ Bérlet: 4.500 Ft

Március 31. 19.00 óra Silhouette – Banai Szilárd formáció Richter Terem Napijegy: 2.900 Ft

R. Szaniszló–D. Friedman New Vibes Project Diákjegy: 1.500 Ft

Borlai Gergő–Gary Willis Duó Bérlet: 4.500 Ft

Talamba Hungarian Spirit of Life –

Talamba and the Gypsies koncertje

Március 30. 14 óra Közönségtalálkozó Evelyn Glennie-vel Richter Terem Díjtalan

Március 31. 15 óra Workshop Banai Szilárddal Richter Terem Díjtalan

Március 30–31. 14 órától Ütőhangszer-kiállítás és -bemutató Richter Terem Díjtalan

Hangszerkiállítók

Tam-Tam Dobcentrum –
Music World Kft.
www.tamtam.hu

Fon Trade Music Kft.
www.fontrademusic.hu

Roland East Europe Kft.
www.rolandee.hu

Ethnosound Világzenei 
Hangszerbolt
www.ethnosound.hu

Gustavito Percussion
www.gustavito.hu

Artbeat Kft.
www. artbeat.info

Cajonstudio
www.cajonstudio.com

Dobbantó Hangszerbolt –
Dobbolt.hu
www.dobbolt.hu

Hangszerarzenál 
Hangszerbarlang
www.hangszerbarlang.hu

Dobmúzeum – Cegléd
www.drummuseum.hu

A győri fesztivál hazánk legjelentősebb
ütőzenei seregszemléje. Célja, hogy
népszerűsítse a műfajt és lehetőséget
kínáljon a tehetségek bemutatkozá-
sára. A fiatalok két napon át egy szín-
padon zenélhetnek a magyar és a nem-
zetközi élvonal sztárjaival. Az idén ti-
zenhárom éves fesztivál létrejöttét a
nagy múltú győri ütőskultúra, a Győri
Ütőegyüttes léte és a magas színvonalú
zenei képzés tette lehetővé. Az első
házigazda a Petőfi ifjúsági ház volt, de
csak a városi fesztiváliroda megalaku-
lása után vált folyamatos, éves prog-
rammá a fesztivál.

A legutóbbi öt év korszakváltást hozott,
profi menedzser segíti a munkát, a
fesztivál nemzetközi lett, a szervezők vi-
lágsztárokat tudtak meghívni. Magyar-
ország első számú ütőszenei rendezvé-
nyén egyedülállóan jelenik meg a stí-
lusbeli sokszínűség, a jazz és a világ-
zene ötvözete, a kortárs ütőhangszeres
játék. Minden fellelhető ütőshangszer
megszólal ezen a két napon. Hallha-
tunk kongát, amadindát, kamelánt,
csöngettyűket. Fantasztikusan gazdag
zenei hangzás, és fantasztikus
hangszer arzenál jelenik meg a fesztivá-
lon. A műsor struktúra kialakításakor fi-
gyeltünk arra is, hogy az ütőszene más
társművészeti produkciókkal, hangsze-
res bemutatókkal és workshopokkal
egészüljön ki.

A fesztivál a hagyományos utcai
menet zenével és show-dobolással

Győr, az ütőszene fővárosa

indul, amelyhez hatvan zumbatáncos
csatlakozik. Idén is dobolásra hívunk
mindenkit a Széchenyi térre, bármi-
lyen ütőshangszerrel, ritmust ütő esz-
közzel részt lehet venni az örömzené-
lésben. Az elmúlt években több világ-
hírű sztár lépett fel Győrben, idén
Evelyn Glennie és az Appice fivérek a
fesztivál nagyágyúi. Carmine és Vinny
Appice olyan világsztárokkal zenéltek
együtt, mint a Black Sabbath, John
Lennon, Rod Stewart. Érdekesnek
ígérkezik az a közös koncert, amelyet
Borlai Gergő és a világ egyik legjobb
basszusgitárosa, Gary Willis ad. Izga-
lommal várhatjuk a Győri Ütőegyüt-
tes fellépését is.

Csurák Erzsébet
fesztiválszervező 

Horváth Kornél a hazai jazzélet kiválósága, a magyar percussion
megteremtője, egyik legismertebb ütőhangszeres művészünk.
Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.  

A segítő 
közepén nem volt itthon kézi ütőhang-
szeres oktatás, külföldre pedig, mivel a
határok zárva voltak, nem juthattam el,
így autodidakta módon, csak a hallgatott
zenék alapján képezhettem magam.
Ennek köszönhetően kialakítottam egy
saját játékstílust, szemben a világon taní-
tott technikákkal. Sokféle ütőskultúra
van hatással játékomra, és ezeket ötvö-
zöm a saját elképzeléseimmel.

– Nem találtam a nevét a fesztiválon fellépő
művészek között. Elképzelhető, hogy mégis be-
száll valamelyik formációba, hogy ne csak ta-
nácsadóként találkozzunk önnel? 
Idén valóban nem lépek fel, hiszen segítő-
ként másfajta feladatokra kértek fel, amik-
nek örömmel teszek eleget. Remélem,
hogy azért zenészként is rövidesen találkoz-
hatok majd a győri közönséggel.

Szerző: Földvári Gabriella 

– Világjáró jazzmuzsikusként mit gondol a
győri fesztiválról? Miért tartja fontosnak, hogy
itt legyen? 
Az ütősfesztiválok fontos bemutatkozási le-
hetőségei a műfaj művészeinek, s reflektor-
fénybe kerülnek maguk az ütőhangszerek
is, amelyek a hangszerek világában a leggaz-
dagabb és legszínesebb parkkal büszkélked-
hetnek. Sok nagyszerű fesztivál van világ-
szerte, a győri fesztivál is közéjük sorolható. 
A rendezők magasra tették a mércét, hi-
szen a Győri Ütőegyüttes és más magyar
kiválóságok mellett évről évre világhírű
művészek jönnek el Győrbe, és így lesz ez
most is. Talán egy nevet kiemelnék,
Evelyn Glennie-t, aki a világ nagy kon-
certtermeinek ünnepelt sztárja, játéka
igazi csoda. Ő például azért mondott
igent a meghívásra, mert tetszett neki a
győri fesztivál koncepciója. Egy beszélge-
tést is elvállalt győri ütőhangszeres diá -
kokkal. Megtiszteltetés számomra, hogy
idén részt vehetek a szakmai munkában.

– Valahol azt írták önről, hogy játéka azért va-
rázslatos és egyedi, mert hazájában nincsenek
népi ütőhangszeres tradíciók. Valóban tiszta
lappal indult, vagy valami másról van szó?  
Tisztább lappal nem is kezdhettem volna,
és nemcsak a tradíciók hiánya, hanem a
tanulás lehetőségei miatt is. A ‘70-es évek



Evelyn Glennie csaknem teljesen siket,
mégis a világ vezető zenészei között tart-
ják számon, sőt, két Grammy-díjjal is
büszkélkedhet. Hogy hogyan lehetséges
ez? Ő nem hallja – érzi a zenét. 
Akaraterejének és tehetségének köszönhe-
tően egy pillanatra sem fordított hátat „kül-
detésének”, a zenének. Nem csak azért kü-
lönleges, mert hallássérültként vált zenei vi-
lágsztárrá, vagy éppen azért, mert nőként vá-
lasztotta az általában férfiasnak tartott ütő-
hangszereket. Evelyn Glennie pályája abban
is egyedi, hogy ő az első ütőhangszeres mű-
vész, aki kizárólag szólistaként építette fel kar-
rierjét. Eleinte szinte minden fellépése „első”
volt valamilyen tekintetben – számtalan hang-
versenyteremben, fesztiválon ő volt a legelső
ütőhangszeres fellépő, több zenekar is vele
tartotta első koncertjét ütősszólistával, és ren-
geteg műnek ő volt az első előadója. Ma már
150 fölött van a neki írt darabok száma, sőt,
ma már ő is komponál, elsősorban filmzenét.

A legendás rockdobos, Carmine Appice
(Ozzy Osbourne, Rod Stewart, Vanilla Fudge,
Cactus, King Kobra) az elmúlt 30 év során
rocksztárként, zenetanárként és a rock úttörő-
jeként egyaránt fantasztikus karriert mondhat
magáénak. Az egyik legtehetségesebb rocke-
lőadóként tartják számon igen széles körben.
Számos díjban részesült, arany- és platinaleme-
zek tucatjait produkálta. Olyan rendkívül nép-
szerű slágerek társszerzője, mint a „Do  Ya
Think I'm  Sexy” and „Young Turks”. Előadói,
tanári és dalszerzői pályafutásának minden ál-
lomásán egyre újabb területekre lépett, s a mai
napig világszerte elbűvöli a közönséget erede-
tiségével, valamint a dob művészete iránt ér-
zett megingathatatlan elkötelezettségével.
Vinny Appice világéletében a ritmus és az erő
nagykövete volt a színpadon és a stúdió ban
egyaránt, Dio, a Black Sabbath, a Heaven
and Hell, az Axxis, John Lennon és sokan
mások mellett. Több mint 25 album, köztük
számos többszörös platinalemez közreműkö-
dője és társalkotója, ez az elmúlt két évtizedre
vetítve többmillió eladott lemezt jelent.
Vinny számos híres filmdalban – köztük a
„Wayne's World 2”, a „Heavy Metal”, „Iron
Eagle” és a „Bedazzled” – is dobolt. Vinny, aki
a „Rock Steady” című dobtankönyv és a
„Hard Rock Drumming Techniques” című
DVD szerzője, rengeteg elképesztően erőtel-
jes dobklinikát tartott világszerte. A Black
Sabbath-ról és Dio-ról szóló könyvek szinte
mindegyikében megemlítik Vinny egyedü-
lálló dobtechnikáját.

Szerző: Földvári Gabriella 

– Vibrafon és marimba. Arra kérem, mutassa
be ezt a két hangszert és mondja el, miért pont
ezek a kedvencei? 
Tizenkét évesen Szegedre kerültem a Liszt-
konzervatóriumba, ott találkoztam ezek-
kel a hangszerekkel, s ott hallottam elő-
ször az amerikai Spyro Gyra együttes zené-
jét és vibrafonosát, Dave Samuelst. Nagy
hatással voltak rám, nekiláttam ismer-
kedni a jazz-zenével. A vibrafon és a ma-
rimba hangszerek perkusszivitása és a dal-
lamok szeretete, a zeneszerzés iránti vágy
segített meghozni a döntést. Bár a dobfel-

R. Szaniszlo–D. Friedman New Vibes Project 
2012. március 31. 19.00 óra, Richter Terem

Szaniszló Richárd a kortárs és jazz-zene kiváló ütőhangszeres művelője, zeneszerzőként is komoly si-
kerek birtokosa. Ezúttal David Friedmannal közös formációban lép a győri közönség elé. 

szerelésen ma is játszom, hiszen ötévesen
kezdtem, nem lehet abbahagyni. 

– Ön a hazai jazzélet több formációjának is
muzsikusa. Ezúttal New Vibes Project néven
David Friedman oldalán lép fel. Mit kell tud-
nunk a projektről, a partneréről? Hogyan ta-
láltak egymásra? 
Az amerikai születésű, ma Berlinben élő
és tanító David Friedman 25 évig társa
volt a már említett Dave Samuelsnek a
Double Image nevű duóban. Friedman
egy közösségi videómegosztón látta az
egyik felvételemet és annyira elnyerte a
tetszését, hogy felmerült a közös munka

lehetősége. Tavaly kértem fel Davidet, al-
kossunk egy közös zenekart, melynek
alapját saját formációm alkotja. 

– Ősbemutatót ígérnek a győri közönségnek.
Mit hallhatunk?  
Erre a koncertre és erre a felállásra készült
saját szerzeményeimet és Friedman egy
munkáját mutatjuk be. Könnyed, dallamos
és virtuóz muzsikát hallhat a közönség. Saj-
nos kevés, mindössze negyven percünk lesz
bemutatkozni, miközben az anyag másfél
órás. Külföldi koncertekre megyünk vele,
s remélem, a későbbiekben a győri közön-
ség is megismerheti a teljes anyagot.  

Evelyn Glennie
2012. március 30. 19.00 óra, Richter Terem

Carmine & Vinny Appice
Drum Wars

2012. március 30. 19.00 óra, Richter Terem

A GYŐRI ÜTŐEGYÜTTES 1974-ben alakult, a jelenlegi felállásban 14 éve működik. Szám-
talan önálló koncerten kívül részt vettek többek között a Győri Balett több produkciójában.
Repertoárjukban az afrikai, latin dobzenéktől, a különböző népzenei feldolgozásoktól
kezdve, kifejezetten a mai kor ütőhangszereire komponált műveken át, a dallamhangszeres
átiratokig, jazz darabokig sokféle zenemű megtalálható. Nagyon sok, érdekes, testközelben
ritkán látott, hallott hangszert vonultatnak fel a győri fesztiválon.

A zenekar Banai Szilárd dobos, zenekarve-
zető zenei ötleteire épül. Az egész zenekar
szerves része a muzsikának, zeneiségük mu-
zikalitásuk nagy mértékben formálják a da-
lokat. A SILHOUETTE zenéje elsősorban
atmoszférákról , képekről, hangulatokról
szól.A zene színes, mégis egyszerű, változa-
tos mégis egységes.

Győri Ütőegyüttes Silhouette –
Banai Szilárd
formáció

2012. március 30. 19.00 óra, Richter Terem 2012. március 31. 19.00 óra, Richter Terem

Carmine vagy Vinny? Vinny vagy Carmine?
Bár testvérek, rocksztárként nagyon eltérő,
egyedi karriert futottak be. Korábban sosem
fordult elő, hogy a testvérpár a koncertterem-
ben, mintegy egymással versengve, hatalmas
rockshowt produkáljon. Bár sosem játszottak
együtt, az összecsapás már régóta érlelődött.
A testvérek olyan programot igyekeztek lét-
rehozni, mely mindkettőjük zenei világához
közel áll, s egyúttal óriási energiákat mozgat
meg. Carmine stílusa lágyabb, latinos és jazz-
motívumokkal tarkított, Vinny súlyosabb,
gyorsabb ritmusokat játszik, ő a zajosabb. Az
első dobütésektől az utolsó csatáig a Dobhá-
borút  a  testvérek  hatalmas erővel, nagy kép-
zelettel és muzsikus lelkületük teljes beveté-
sével vívják: mindketten megcsillogtatják
szenzációs képességeiket. Az előadás roppant
szórakoztató, s egyúttal tisztességes, őszinte és
nyitott. A két muzsikus, az évek során össze-
gyűjtött tapasztalatokra építve képes érzéke-
nyen reagálni egymásra. Mindkét dobos ját-
szik nagy szólókat, ám a testvérek egyedi, utá-
nozhatatlan stílusa mégis egyetlen közös al-
kotássá formálódik. A két nagyszerű dobos
egymással verseng a színpadon – s párbajuk
nyertese: a közönség.

Egyik alkotása 1997-ben jelölést kapott az
„angol Oscarra”, a Brit Film- és Televíziós
Akadémia (BAFTA) díjára.
Evelyn Glennie lenyűgöző technikai tudása
páratlan muzikalitással párosul, emellett
nagy hangsúlyt fektet koncertjeinek látvány-
világára is, így azok szinte új műfajt terem-
tettek a hangversenypódiumokon. A mű-
vésznőnek 25 CD-je jelent már meg, és rög-
tön az első – amelyen Bartók-műveket ját-
szott – Grammy-díjat is kapott.
Olyan világhírű pop-, rock- és klasszikus ze-
nészekkel lépett fel, illetve készített közös fel-
vételt, mint Björk, Bobby McFerrin, Steve
Hackett vagy a King’s Singers. Több mint 80
nemzetközi díj és kitüntetés birtokosa, 2007-
ben pedig megkapta a Brit Birodalmi Ér-
demrend lovagi fokozatát. Azóta a neve előtt
a Dame előtag használatára is jogosult. Az el-
ismeréseknél azonban sokkal fontosabb szá-
mára 1800 ütőhangszerből álló gyűjtemé-
nye, amely folyamatosan bővül.



Gary Willis és Borlai Gergő 2011 őszén kezdtek el
dolgozni duo projectjükön. A két zenésznek már
van egy közös zenekara A38 Trio néven, melyben
Scott Kinsey billentyűs a harmadik személy, aki Wil-
lis-hez hasonlóan szintén a legendás Tribal Tech ze-
nekar oszlopos tagja. A Willis-Borlai Duo egy telje-
sen 21. századi megvalósiítási formát hozott létre. A
ritmusszekció két alaphangszere mellett egyen-
rangú értékkel bírnak a virtuális hangszínek, loop-
ok, fizikai modellezésü szintetizátorok hangképei,
melyek kvázi biztosítják a teljes zenekari hangzást,
mindezt valós időben. 

Borlai Gergő–
Gary Willis Duo 

2012. március 31. 19.00 óra, Richter Terem

Talamba 
2012. március 31. 19 óra, Richter Terem

Szerző: Földvári Gabriella 

– Honlapjuk szerint az öt barát az
alapítás óta, tizenhárom éve együtt
játszik. Minek köszönhető ez a szokat-
lan stabilitás?
A Talamba megalakulásakor még a
debreceni Liszt-főiskola ütőhang-
szeres hallgatóiból állt, a diploma-
osztást követően öten folytattuk a
munkát. Kezdetben egy debreceni,
salétromos pincében próbáltunk,
később, 2007 szeptemberében Gö-
döllő városától kaptunk segítséget,
együtt tudtunk maradni. 

– Hol van a helye a zene világában az
ütős hangszereknek és a Talamba pro-
dukcióinak?
Az emberek nagy többsége csak a
dobot és a cintányért ismeri az ütő-
hangszerek közül. Pedig ötezerféle

A Talamba hazánk legnépszerűbb ütőegyütte se. Há rom lemezük jelent meg, évente
több mint száz koncertet ad nak. A csapat vezetője Zom bor Levente. 

létezik belőlük a világon. Ezért gon-
doljuk azt, hogy egy ékszerdoboz
van a kezünkben, és ezt kell meg-
mutatnunk a közönségünknek. A
Talamba mindig az új utakat ku-
tatja, ennek az eredménye az új
crossover műsorunk és a Talamba
and the Gypsies is.

– Talamba and the Gypsies. Mit takar
ez a cím? Mire készüljön a győri koncert
közönsége?
A Talamba 2011-ben megalkotta a
világ egyetlen ütőegyüttes-cigányze-
nekar formációját. Az Artisjus-díjas
ütőegyüttes és a magyar kávéházi ci-
gányzene jeles és autentikus képvi-
selőinek találkozásából született
meg ez a különleges koncert, amely
a virtuóz futamok mellett bensősé-
ges hangulataival, a világon egyedü-
lálló hangzásvilágával ragadja meg

Időpont Esemény Helyszín Belépődíj

Március 23. 18.00 óra 60 éves a Győri Liszt Ferenc Kórus Széchenyi István Egyetem Díjtalan
Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Vegyeskara Hangversenyterme (egykori zsinagóga)
Vezényel: Molnár Gabriella

Március 23. 19.00 óra Hazakísérlek – Berecz András és barátai lemezbemutató koncertje Richter Terem 3.200 Ft/2.900 Ft
Március 24. 18.00 óra „Stílus és tradíció” Hampel Katalin divatbemutatója. Közreműködik Sasvári Sándor Városi Művészeti Múzeum (Esterházy-palota) 1.200 Ft
Március 25. 10.00–17.00 óra A hímes tojás napja Gyermekek Háza 800 Ft
Március 25. 19.00 óra Budapest Bár: Hoppá! Koncertszínház Richter Terem 3.700 Ft/3.500 Ft
Március 27. 19.00 óra Ronald Harwood: A nagy négyes – színházi előadás Bartók Béla Megyei Művelődési Központ 3.900 Ft/3.500 Ft
Március 28. 19.00 óra Dívavízió – Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit zenés estje Bartók Béla Megyei Művelődési Központ 2.900 Ft/2.700 Ft
Március 29. 19.00 óra A Győri Egyetemi Zenekar hangversenye Liszt Ferenc műveiből Széchenyi István Egyetem Díjtalan

Hangversenyterme (egykori zsinagóga)
Március 31. 14.00 óra Kamarazenei Fesztivál Petőfi Sándor Művelődési Ház Díjtalan
Március 31. 10.00 óra Rétesnyújtó Guinness-rekordkísérlet  ETO Park Díjtalan

a Győri Arrabona Nyugdíjas Egyesület tagjai részvételével
13.00 óra A megsült rétesek megvásárolhatók

14.00–16.00 óra Rétesnyújtó foglalkozás gyerekeknek

A nyeremények és felajánlóik: ÉTK Print – Egyhetes üdülés Balatonfüreden, apart-
manban 84.000 Ft értékben / Vista Utazási Iroda – 2 éjszaka szállás félpanzióval 2 fő
részére, Colosseum Hotel****, Mórahalom – Értéke: 30 000 Ft / Hotel Fonte – 2
nap/1 éjszaka szállás 2 fő részére 20.000 Ft értékben / Bortársaság – 3 db-os borválo-
gatás 10.000 Ft értékben / Sarkady Lívia – frizurakészítés festéssel, vágással 10.000 Ft
értékben / Győri Nemzeti Színház – 2x2 db színház belépő 4x2.500 Ft értékben /
Győri Balett – 2x2 db jegy a Forgószél, avagy a képzelet csodája c. mesebalettre
4x2.300 Ft értékben / Hotel Famulus – vacsorameghívás 2 fő részére 5.000 Ft értékben
/ Aranyszarvas étterem – vacsorameghívás 2 fő részére 5.000 Ft értékben / Rába
Quelle Fürdő – egész napos belépő 2 fő részére  2x2.450 Ft értékben.

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont idén is nyereményjátékot hirdet a Tavaszi Fesztivál látogatóinak. A já-
tékban részt vehet mindenki, aki jegyet vált az alábbi programok valamelyikére: Legendák és valóság a Pilisben
– Szörényi Levente előadása, Magdaléna Rúzsa koncert – vallomásokkal, Hamupipőke – a Duna Művész-
együttes táncprodukciója, Hamlet családi körben – történetek Gábor Miklósról, Mindenképpen kíméletlen
– Rupnik Károly színművész önálló estje, Hazakísérlek – Berecz András és barátai lemezbemutató koncertje,
Budapest Bár: Hoppá! koncertszínház, A nagy négyes, Stílus és tradíció – Hampel Katalin divatbemutatója,
Dívavízió, 13. Győri Nemzetközi Ütős Fesztivál – és a belépőjegyen található szelvényt a rendezvény helyszínén
az erre kijelölt gyűjtőurnába dobja. A nyereménysorsolásra 2012. március 31-én 19.00 órakor, a műsorkezdést
megelőzően, közjegyző jelenlétében kerül sor. A nyertesek listáját a Győr Plusz hetilap április 6-i számában
tesszük közzé, továbbá a szelvényen megadott címen értesítjük a szerencséseket.

JE GYEK VÁ SÁ ROL HA TÓK
LÁTOGATÓKÖZPONT – GYŐR • Baross G. u. 21. • Nyitva: H–p.: 9–17 óráig, szo.: 9–13 óráig, v.: zárva • Telefon/fax: 96/311-771 • 96/336-817. • E-mail: gyor@tourinform.hu • TOURINFORM-IRODA MOSONMAGYARÓVÁR

Magyar utca 9. Nyitva: H–p.: 9–16 óráig • Telefon: 96/206-304 • E-mail: mosonmagyarovar@tourinform.hu • www.szigetkozportal.hu • TICKETPORTAL • Jegyek kezelési költség nélkül a Ticketportalnál • www.ticketportal.hu
Belépőjegyek válthatók továbbá a rendezvény helyszínein a műsorkezdést megelőző 1 órával. • A műsorváltoztatás jogát a rendezők fenntartják!

VIII. Magyar Táncfesztivál 
Győr, 2012. június 18–23.

Nye re mény já ték tá mo ga tók:

Fõ tá mo ga tók: Ki emelt tá mo ga tók: Tá mo ga tók: Mé dia tá mo ga tók:
BMW Márkakereskedés és szerviz
Leier Autó Kft.
9024 Gyõr, Szauter út 9. (+36) 96 513 213
www.bmw-leierauto.hu
A 13. Gyõri Nemzetközi Ütõsfesztivál
hivatalos szállítója

a közönséget. „Spirit of Life” az
érzés, ami kell!

– A Talambához hasonlóan tizenhárom
éves győri ütősfesztivál milyen értéket
képvisel az önök, a szakma szemében?
– Magyarországon elsőként Győr-
ben alakult ütőegyüttes Várai
László vezetésével, még a ‘70-es
évek elején. Ennek köszönhetően
mindig kiemelt helyet töltött be a
város az országos ütőhangszeres
életben. Győr és Debrecen az a két
város, ahol megteremtődött az ütő-
hangszeres kultúra, a versenyek, se-
regszemlék, fesztiválok hazai hagyo-
mánya. A győri fesztivál ma már
nemzetközi esemény, amely egyben
a zeneiskolás korosztály versenye is.
Nagyon fontos, hogy betekinthe-
tünk egymás munkáiba és generá-
ciók cserélhetnek tapasztalatokat. 



Szerző: Földvári Gabriella 

A kiállítás alapját a XVI. Országos
Baba- és Mackókészítési Versenyre be-
érkező alkotások adják. Az idei ver-
senyt négy kategóriában hirdették
meg, a mesterségek dicsérete, a játék-
baba, a mese és a baranyai német
népviselet témaköreiben készülhet-
nek pályamunkák.
A kiállításon láthatók lesznek a
nagy népszerűségnek örvendő re-

Babák, mackók, játékok

Babákkal, mackókkal, játékokkal telnek meg ismét a Zichy-palota termei. A 16. Baba- és játékkiállításon felvonuló több
száz alkotás a legkiválóbb művészek keze munkáját dicséri, a babák, mackók mellett láthatóak lesznek mindazok a kiegé-
szítők, amelyek a játékhoz szükségesek. Keglovich Ferencnével, Zita asszonnyal az április 14-én nyíló tárlatról beszélgettünk. 

born babák, amelyek a megszóla-
lásig hasonlítnak az újszülött cse-
csemőhöz, kisgyermekhez, de
lesznek porcelán-, textil-, kerá-
mia-, csuhé-, gyapjú- és gyurmá-
ból gyúrt babák is.
Az egyik teremben régi játékokat
állítanak ki. A „Játék Anno” manu-
faktúra lemezből készült tárgyai kö-
zött az elmúlt 150 év legszebb, leg-
népszerűbb játékainak pontos má-
solatai tűnnek fel. A fiúknak is ked-
veskednek a szervezők, ők a Märk-

lin-gyár vasútmodelljeit láthatják,
interaktív kisvasúttal játszhatnak. A
lányokat baba- és mackókészítési
foglalkozások várják.
Zita asszony szerint a babázásnak
üzenete van, a kislányok ezen ke-
resztül ismerhetik meg, játszva ta-
nulhatják meg a családi élettel kap-
csolatos teendőket, míg a felnőttek
esetében a babakészítés közösség-
formáló erő, barátságok szövődnek
a világ legkülönbözőbb tájain élő
babázók között. 

Szerző: Földvári Gabriella 

– Mit kell tudni a régi, gyergyói dalokról?
Zenetörténeti gyűjtések, mind olyan hang-
szeres muzsika és dal, amely mára eltűnt
Gyergyóból. Bartók Béla 1907-ben, Kodály
Zoltán 1910-ben, Molnár Antal 1911-ben
járt Gyergyóban. Ők találták meg ezt a gyö-
nyörű, magyar és székely népzenét, a lege-
redetibb régi székely népdaltípusokat. Ko-
dály csodakúthoz hasonlította. Azt mondta,
ezek a magyarság létével összefüggő zene-
csírák minden vérképletnél ékesebb bi-
zonyságok, hogy a magyarság még megvan.
Ezek a dallamok világhírű magyar zenemű-
vek forrásai. 

– Gyergyóban már bemutatta a lemezt, hogyan fogad-
ták az ott élők?

A gyergyói csodakút 
2012. március 23., péntek 19 óra, helyszín: Richter Terem, belépőjegy: 3.200 Ft, 2.900 Ft

Berecz András Kossuth-díjas népdalénekes és mesemondó március 23-án, este
hét órakor a Richter Teremben mutatja be legújabb lemezét. A koncerten Ha-
zakísérlek címmel Gyergyó régi népzenéjéből hallhatunk válogatást.

Ijesztő volt visszavinni a dalokat, a muzsikát az eredő-
jébe, a forrásához. Sokszor elképzeltem, milyen lesz,
vajon a közönség mély emlékezetében megjelenik-e
ez a zene, ismerős lesz-e, vagy esetleg már idegen.
Csodálatosan fogadták, telt házas előadások voltak. 

– Mire számíthat a közönség a győri előadáson? 
Régi székely népzenére, csodálatos muzsikára,
dalokra a szerelemről, a bujaságról, hömpölygő
előadásra, melyben helyet kapnak mesék, tréfák.

– Kik lesznek a segítségére? 
Farkas Tamás és Almási Berta régi székely
tánca kíséri a műsort. Ők Erdélyben, a régi
öregektől gyűjtik az olyan táncokat, amelyeket
rajtuk kívül már senki nem táncol. Dsupin Pál
furulyán, Vizeli Balázs hegedűn, Balogh Kál-
mán cimbalmon, Mester László ütőgordonon
teszi varázslatosabbá az estét.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁRCIUS 23., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Fábry 
11:25 KorTárs
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 P'amende 
12:55 Esély 
13:25 Hungaria, Európa rejtett 

kincse 
13:40 Marslakók 
14:10 Elcserélt lányok 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Veszélyes szerelem 
16:30 MM 
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Poén Péntek 
21:40 Mindenből egy van 
22:35 Az Este 
23:10 Négy szellem 
00:10 Családom és egyéb 

emberfajták 
00:35 Melissa és Joey 
00:55 Everwood 
01:40 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 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők 
22:20 Gyilkos elmék 
23:25 Gyilkos elmék 
00:25 Reflektor 
00:40 Törzsutas 
01:05 Kemény zsaruk 
02:00 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV 
12:40 Nevess és szeress! 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola

A csapatok már lázasan ké-
szülődnek a táborokban a
nagy ütközetre. Alejo persze
nem örül, hogy Pola és a nők
is csatlakoztak a sereghez.
Antonio leleményességének
köszönhetően sikerül Sá-
mano seregének egy részét
tönkreverni. Domingo életét
Juliano menti meg a szuro-
nyos harc során.

17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:35 Aktív
20:00 Jóban Rosszban 
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Megasztár 
23:30 Grimm 
00:30 Tények Este 
01:05 EZO.TV 
02:05 Alexandra Pódium 

05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A kifutó 
07:15 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
09:00 Gyilkos számok  
09:55 Columbo: Egy falatka sajt 
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  

20:50 Két pasi – meg egy kicsi 
21:20 Minden héten háború 
00:25 CSI: A helyszínelők  
00:55 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:20 Jackie nővér 
01:55 Őrjítő szerelem 
03:30 Dawson és a haverok

MÁRCIUS 24., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:05 Hasítsatok bele!  
10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül 
11:55 Autómánia 
12:30 Amerika legkeményebb melói 
13:30 Lost - Eltűntek  
14:30 Eltűntnek nyilvánítva 
15:30 Hetedik érzék 
16:30 A gyereknepper 

Michael Chapman, a hajdani
gyermekszínész egy tehet-
ségkutató céget vezet bátyjá-
val. Leendő gyermeksztáro-
kat keresnek, de a legtöbb fel-
fedezettjük alkalmatlan.
Éppen egy süteményreklám-
hoz keresnek valakit, amikor
az utcán egy kislány ellopja
Michael tárcáját. Angie, a kis
tolvaj nagy leleményesen ma-
gyarázza ki magát a kellemet-
len helyzetből, amely egyből
beindítja Michael fantáziáját. 

18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik – A válogatás 

2012 
21:05 Die Hard 3. – Az élet mindig 

drága   
23:40 Láthatatlan 
01:45 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné 
10:00 Egyik kutya, másik nem! 
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 Elvált nők klubja 

21:30 Torta 
23:30 Merlin: Titkok könyve 
01:20 EZO.TV 
02:20 Kalandjárat 
02:45 Teleshop 
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek

04:15 Jackie nővér  
04:45 Műsorszünet 
05:35 A kifutó 
06:20 Zsírégetők
07:10 Dawson és a haverok 
08:05 Halottnak a csók 
08:55 Columbo legveszélyesebb 

éjszakája
10:45 A fény völgye 
12:35 Szívek szállodája  
13:30 Egy kapcsolat szabályai 
14:00 Szex és New York light  
14:30 Szex és New York light   
14:55 Éden Hotel 2. 
16:00 Éden Hotel 2. 
17:00 A salemi boszorkányper

18:55 Első a szerelem
21:00 Az ördög ügyvédje 
23:55 Minden héten háború 
02:50 A fény völgye

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Csellengők 
11:25 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Vannak vidékek 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:15 Munka-Társ 
15:45 Heuréka! Megtaláltam! 
16:10 A szabadságharc lengyel légiója 
16:45 Ízőrzők: Pusztavám 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 Kulisszatitkok
20:00 Kultikon 
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport 
21:05 Abigél 
22:20 Tizenhat város tizenhat lánya 
23:25 Koncertek az A38 hajón 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda 
06:25 Esély 
06:55 Anno 
07:25 Mozdulj! 
07:55 Híradó 
08:00 Sporthírek 
08:05 Időjárás-jelentés 
08:10 Boxutca - Forma-1 magazin 
08:40 Forma-1 Maláj Nagydíj 

időmérő edzés 
10:25 Delta 
10:55 Angi jelenti 
11:25 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor 
12:35 Zöld Tea 
13:05 Alvás és memória 
13:20 Családom és egyéb 

emberfajták 
13:50 Kém a jégen – Hogy 

filmezzünk jegesmedvét 
14:45 Sárkányok háborúja 
16:35 A Szövetség 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Oltári nő 
22:05 Szeretettel Hollywoodból 
22:35 Demjén koncert 2011 

06:00 Gazdakör 
06:30 Isten kezében 
07:05 A nagy fejedelem  
08:10 Családi krónikák 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Száműzött magyar irodalom 
12:40 Mindennapi hősök 
13:10 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Önök kérték! 
15:00 Pannon expressz 
15:30 Talpalatnyi zöld 
16:00 Családi összeesküvés 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Hogy volt!?
19:30 Carl Sternheim: A bugyogó
22:00 Törzsasztal 
22:55 Dunasport 
23:10 László Attila és barátai 
01:15 Vers 
01:20 Himnusz 
01:25 Tengerek világa 
01:45 Szerelmes földrajz 
02:20 Heuréka! Megtaláltam! 
02:45 Jelfák 
03:00 Hogy volt!? 
03:55 Családi krónikák

TV2, március 23., péntek, 12:40

Nevess és szeress!
Amerikai romantikus vígjáték

Sam pultosként dolgozik New York egyik
klubjában, ahol feltörekvő humoristák
próbálják szórakoztatni a közönséget.
Ahhoz túl gátlásos, hogy maga is szín-
padra álljon, ezért inkább ő látja el jobb-
nál jobb jelenetekkel csinos, de tehetség-
telen barátnőjét. Egy este a klubban

keres fiatal te-
hetségeket az as-
peni humorfesz-
tiválra Michael
True, a népszerű
komikus. 

Viasat3, március 23., péntek, 21:20

Minden héten háború
Amerikai filmdráma

Mindegy, hogy ki az ember, mindegy, miből él, mindig
lesz valaki, aki fiatalabb, gyorsabb és erősebb. Erre döb-
ben rá az idősödő Tony D'Amato, a négy éven át bajnok
Miami Sharks focicsapat vezetőedzője. A legújabb baj-
nokságban a csapat háromszor egymás után veszít, a
rajongók elpártolnak, a jól bevált, idősebb csapat kapi-
tánya és sztárja súlyosan megsérül, ám ennek ellenére
ragaszkodik a sportban
szerzett hírnevéhez. D'Ama-
tónak eközben Christina
Pagniaccival is meg kell
küzdenie, aki az apjától örö-
költe a csapatot.

Viasat3, március 24., szombat, 10:45

A fény völgye Amerikai filmdráma

A háborúból hazatérő Noah nem találja a helyét,
így folyton vándorol. Ám ezúttal egy olyan vidékre
érkezett, amelyet azonnal a szívébe zár. Majd a
vidék, s annak lakói is a szívükbe zárják a fiatalem-
bert, aki fantasztikusan halászik és remekül megérteti magát a
néma kisfiúval is, aki azóta nem beszél, hogy elhagyta az édesapja.

Duna Televízió, március 24., szombat, 19:30

Carl Sternheim: A bugyogó
Magyar színházi felvétel

Mi történik, ha egy feddhetetlen hivatalnok felesége az egész város
szeme láttára elveszti a bugyogóját? Felesleges mérlegelni az emiatt
megbillenő családi béke esélyeit!

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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06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:00 Trendmánia 
10:35 Teleshop 
11:25 Törzsutas 
11:55 Havazin 
12:25 Tuti gimi 
13:20 Gossip Girl - A pletykafészek  

14:15 Gossip Girl - A pletykafészek 
15:10 Tru Calling - Az őrangyal 
16:10 Piedone Egyiptomban 
18:30 RTL Klub Híradó  
19:00 Cobra 11
20:00 Fantasztikus négyes  
22:05 Heti hetes 
23:25 Portré 
00:05 Álomcsapda

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Zöld világ 
06:45 Tv2 matiné 
10:35 Stahl konyhája 
11:05 Kalandjárat 
11:35 Borkultusz 
12:05 Talpig nő 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok
14:05 Monk - Flúgos nyomozó 
15:05 Bűbájos boszorkák 
16:05 Másodállás 

A hírességek attól ismertek,
hogy jók abban, amit csinál-
nak, most kipróbáltuk, hogy
mire mennének, ha más szak-
mát választottak volna... 
Sztárok, egzotikus helyszínek,
humoros jelenetek, a Másod -
állás című műsor önfeledt
szórakozást kínál az egész
családnak!

16:35 Elvált nők klubja 
18:30 Tények 
19:00 Napló
20:05 Állj, vagy jövök! 
21:55 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:55 Elit egység 
23:55 Nagy ember, kis szerelem 
01:55 EZO.TV 
02:30 Napló 
03:20 Vers éjfélkor - magyar versek

04:25 Az utolsó órában 
05:15 Smallville 
06:00 Columbo: Egy falatka sajt 
07:45 Véznák kontra dagik 
08:40 EgészségŐr 
09:10 A nagy házalakítás
10:05 A nagy házalakítás 
11:05 Trendközelben 
11:35 Első a szerelem 

13:30 Szex és New York light   
14:00 Szex és New York light 
14:35 Éden Hotel 2. 
15:35 Éden Hotel 2. 
16:45 Csapás a múltból 
18:55 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 Nikita 
21:50 Bilko főtörzs 
23:45 Az ördög ügyvédje 
02:25 Trendközelben 
02:50 EgészségŐr 
03:15 Célkeresztben

VIASAT3
06:00 Gazdakör 
06:25 Töredékek - Fejezetek a ma-

gyar művelődés történetéből 
06:50 Tizenhat város tizenhat lánya 
08:00 Rosszcsont kalandjai 
08:25 Rosszcsont kalandjai 
08:55 Magyar elsők 
09:15 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház 
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Beavatás 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Élő népzene 
12:45 Akadálytalanul 
13:10 Csellengők 
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:10 Magyar elsők 
15:25 A miniszterelnök 
16:35 A harapós férj 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Heti Hírmondó 
19:00 Önök kérték!
20:00 Amadeus 
23:00 Klubszoba 
23:55 Dunasport 
00:10 A szél a maga útját járja 
02:00 Vers 
02:05 Himnusz 

05:35 Hajnali gondolatok 
05:39 Magyar gazda 
06:05 Engedjétek hozzám 
06:15 Így szól az Úr! 
06:20 Katolikus krónika 
06:45 A sokszínű vallás 
07:00 Unitárius magazin 
07:25 Református ifjúsági műsor 
07:30 Az utódok reménysége 
08:00 Római katolikus szentmise 
09:00 Híradó 
09:15 Sporthírek 
09:20 Időjárás-jelentés 
09:30 Forma-1 Maláj Nagydíj futam 
12:25 Hírek 
12:30 Szellem a palackból... 
13:00 Anno 
13:30 Azurexpress 
14:45 Út Londonba 
15:15 Telesport 
15:50 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 Biutiful
01:00 Az isteni Diego

MÁRCIUS 26., 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 
13:45 Marslakók 
14:15 A Szövetség 
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 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 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Trükkös halál 
14:15 Sarokba szorítva

Diego nevetve elárulja 
Maxnak, hogy soha nem volt
együtt Dianával. Max egy
hamis ígérettel veszi rá Mar-
filt, hogy segítsen lebuktatni
Ignaciót és Diegót. Fiona
Marfilnak is elújságolja a hírt,
miszerint gyermeket vár 
Maximiliánótól. Marfil 
halálosan megfenyegeti. 

15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:05 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont
22:20 Showder Klub 
23:30 PokerStars.net - Big Game 
00:25 Reflektor 
00:40 Grimm

04:00 A szépség és a szörny 
05:00 Műsorszünet 
05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A kifutó 
07:15 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok  
10:00 Bilko főtörzs 
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  
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

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

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV 
12:40 Vadak ura 3.: Braxus szeme 
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
20:10 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 
03:05 Vers éjfélkor – magyar versek

06:00 Élő egyház 
06:30 Híradó 
06:35 Isten kezében 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:05 Klubszoba 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
10:55 Heti Hírmondó 
11:25 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 
16:25 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 Puskás Ferenc – Egy legenda 

életre kel 
21:50 Tosko - Az utolsó prímás 
22:45 Sportaréna 

MÁRCIUS 27., 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 
16:45 MM 
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Örkény István: Macskajáték 
23:05 Az Este 
23:40 Tudorok 
00:35 Barangolások öt kontinensen 
01:05 Angi jelenti  
01:35 Everwood 
02:20 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV 
12:35 Szent Iván napja 
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
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban
21:20 Hajnali mentőakció 

23:45 Aktív 
00:15 Tények Este 
00:50 EZO.TV 
01:25 Bajnokok Ligája (Highlights) 
02:00 Ébrenjárók 
03:45 TotalCar

04:25 Dawson és a haverok 
05:35 Gyilkos sorok 
06:30 A kifutó 
07:25 A nagy házalakítás 
08:10 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok  
10:00 A salemi boszorkányper 
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 
03:30 A nagy házalakítás

VIASAT3
05:55 Roma Magazin 
06:30 Híradó 
06:35 Domovina 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:30 Utazás a Marsra 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 Emlékezés tükrei
20:00 Kultikon 
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport 
21:05 Szerelmes Shakespeare 
23:05 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
23:50 Vers 
23:55 Himnusz 
00:00 Sportaréna 
00:50 Az idő fényképe 
01:35 Térkép 
02:05 Lyukasóra 
02:30 Család-barát 
03:30 Kívánságkosár

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

18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:05 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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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁRCIUS 28 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló 
11:30 Átjáró 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Hrvatska krónika 
12:55 Ecranul nostru 
13:25 Hungaria, Európa rejtett kincse
13:40 Marslakók 
14:15 Gasztroangyal
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 Kasszasiker 
21:30 Bábel 
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs 
23:30 Szeptember 11. – A terror 

napja 
00:40 Szellem a palackból... 
01:10 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:20 Dawson és a haverok 
05:25 Gyilkos sorok 
06:15 A kifutó 
07:05 A nagy házalakítás  
07:50 Gyilkos sorok 
08:50 Gyilkos számok  
09:45 Biloxi Blues 
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 Shameless - Szégyentelenek 
23:20 CSI: A helyszínelők  
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Shameless - Szégyentelenek  
02:05 Dawson és a haverok 
02:50 A kifutó 
03:35 A nagy házalakítás 

04:10 Vers éjfélkor - magyar versek 
04:45 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV 
12:35 Keselyűk karmaiban 
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
20:10 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 Élő népzene 
11:25 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Akadálytalanul 
14:40 Kulisszatitkok  
15:10 Sírjaik hol domborulnak... 
15:35 Talpalatnyi zöld 
16:10 Magyar elsők 
16:30 Utazás a Marsra 
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 Keresztutak
22:30 Szvjatoszlav Richter 
23:25 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 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Trükkös halál 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 

Juan Miguel felajánlja 
Marichuynak, hogy azon
nyomban feleségül veszi, de
a lány nem szeretná, ha titok-
ban kelnének egybe, inkább
megvárja, míg Victoria elfo-
gadja őt menyének. Antonie -
ta óva inti Marichuyt ettől a
kapcsolattól. Ofelia Guiller-
mónál találja Ximenát. A két
nő féltékeny egymásra.

17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 A Széf
20:10 Fókusz 
20:50 Barátok közt 
21:25 Legyen Ön is Milliomos! 
22:30 Házon kívül 
23:05 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
23:40 Reflektor 
00:00 Ments meg!

MÁRCIUS 29., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

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

23:30 Tudorok  
00:40 Reflektor 
00:55 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:10 A Silla királyság ékköve 
10:15 Poén Péntek 
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Slovenski Utrinki 
12:55 Kvartett 
13:25 Bali, az istenek földje  
13:40 Marslakók 
14:10 Négy szellem 
15:10 Angyali érintés 
15:55 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 Elcserélt lányok 
21:30 DTK
22:25 Az Este 
23:00 Americano 
00:25 Everwood 
01:10 MM

04:20 Dawson és a haverok 
05:20 Műsorszünet 
05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:25 A nagy házalakítás 
08:15 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok 
10:05 Columbo: A nagy elterelő 

hadművelet 
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 
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV 
12:30 Buli az élet 

Az érettségi bankett éjjelén sok
minden kiderül négy év együtt-
lét után. A buli felszínre hoz jó
és rossz emlékeket egyaránt. A
házigazda persze a legkevésbé
sem engedheti el magát, hi-
szen bármelyik pillanatban ki-
törhet a botrány. Életre szóló
buli ez, ahol reggelre egy kicsit
mindenki más lesz.

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
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Trópusi vihar
23:25 Aktív 
23:55 Tények Este 
00:30 EZO.TV 
01:05 Trópusi vihar 
02:45 Segíts magadon! 

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru 
07:05 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:05 Világ-nézet 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték 
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra
15:40 Hazajáró 
16:10 A kiskunok múzeuma 
16:20 Toleranciából jeles 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 Fejezetek a magyar 

kereszténység történetéből
20:00 Kultikon 
20:55 Hírek 
21:00 Dunasport 
21:05 Fekete gyémántok 
22:20 Love Story - Chanticleer 

Énekegyüttes hangversenye 

Duna Televízió, március 28., szerda, 21:05

Keresztutak
Román–finn filmdráma

Két nap eseményei há -
rom különböző törté-
netben elmesélve. A
csalódott, az élet értel-
mében elbizonytalano-
dott szereplők keresz-

tezik egymás útjait, kölcsönösen befolyásolják egy-
más sorsát. A három történetet nemcsak a szereplők
kapcsolják össze, hanem a hasonló témák is. A film kö-
zéppontjában a börtönlét áll, és bár az elmesélt kalan-
dok nem egyforma súlyúak a filmben, a Keresztutak
okos forgatókönyve ugyanazokat az érzelmeket és ér-
zéseket hívja mindhárom történetben.

TV2, március 28., szerda, 12:35

Keselyűk karmaiban
NSZK–francia–jugoszláv–olasz kalandfilm

Míg Winnetou Medveölővel vadászik, a
férfi farmját felgyújtják, feleségét és lányát pedig megölik. Ugyan
minden jel arra utal, hogy indiánok voltak a támadók, Winnetou
mégis kételkedik, mert jól ismeri a gyilkossággal vádolt indián törzs
békés szándékait a fehérekével szemben. Old Surehand segítségével
aztán kideríti, hogy a „Keselyűknek" nevezett banda az igazi bűnös.

M1, március 29., csütörtök, 13:25

Bali, az istenek földje dokumentumfilm

A sorozat egy kis trópusi sziget, Bali hétköznapjaiba, lakóinak mági-
kus gondolatokkal, vallási mítoszokkal átszőtt hitvilágába, népének
ösztönösen kialakított sokszínű művészetébe enged bepillantást.

TV2, március 29., csütörtök, 21:20

Trópusi vihar
Amerikai–angol–német vígjáték

Ben Stiller, Jack Black és Robert Downey
Jr. olyan filmsztárokat alakítanak ebben
az akcióvígjátékban, akik egy szuperdrága
háborús filmet forgatnak eredeti helyszí-
neken. Az elszabadult költségvetés miatt
a stúdió kihátrál a film mögül, viszont a
frusztrált rendező úgy dönt, folytatja a for-
gatást. Stáb ját a dél-
kelet-ázsiai dzsun-
gel közepébe vezeti,
ahol igazi rosszfiúk-
kal találják szembe
magukat.
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KÉPRIPORT MOBILIS

a Mobilis
Mozgásban

Március 15-én nyílt meg a nagykö-
zönség előtt a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ a Széchenyi Ist-
ván Egyetem tőszomszédságában,
a Mosoni-Duna partján. A Wankel-
motor dugattyújára hasonlító,
többszintes épületben 74 olyan in-
teraktív eszköz kapott helyet, ame-
lyek elsősorban a mozgás fizikájá-
nak törvényszerűségeit segítenek
megérteni a laikus látogatónak. S
ha már mozgás, akkor közlekedés,
ha pedig közlekedés, akkor autó-
ipar, azaz a régió gazdaságát meg-
határozó ágazat is központi helyen
szerepel. Annál is inkább, mert a
Mobilis egyfajta pályaorientációs
szerepet is igyekszik betölteni.
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EJTŐERNYŐ, JÁTÉK HIRDETÉS

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: h. s.

Az ország egyetlen olyan ejtő-
ernyőzéssel foglalkozó cége
landolt a péri reptéren, amely
ennek a páratlan extrém sport-
nak az oktatásához szükséges
engedélyekkel is rendelkezik.  

A közelmúltban repültek át a Kisal-
földre, azzal a géppel, amelyet a
Győrhöz közeli péri reptérre költöz-
tetett a Hungary Skydive, hogy ná-
lunk is újra meghonosítsa az ejtőer-
nyőzést. A péri mellett a dunaújvá-
rosi repülőtéren is jelen lévő társa-
ság vezetője azt mondja, Magyaror-
szágon ma már kevésbé van hagyo-
mánya ennek az adrenalinszint-nö-
velő sportnak, mint például a rend-
szerváltás előtti 5-8 évben, amikor
az egykori, sport- és szabadidős te-
vékenységeket szervező országos
félkatonai szervezet, az MHSZ még
biztosított forrást az ejtőernyőzés ok-

tatására. Márk Zoltán szerint amióta
ez nincs, megszakadt valami, és a
ma aktív ejtőernyős generáció úttö-
rőként próbálja népszerűsíteni a 20
éve szabályozatlan keretek között
működő sportot. Magyarországon
mintegy 3.000 regisztrált ejtőernyős
van, de csak négy-ötszázan foglal-
koznak aktívan ezzel a sportággal.
Pedig bárki számára elérhető a lehe-
tőség. Az ejtőernyős oktatói képesí-
téssel is rendelkező szakember úgy
véli, megfelelő felszereléssel bárki ki-
ugorhat a 3.000 méter magasan
szálló repülőgépből, csak az extrém

Ha létezik szabadságérzet 
a világon, akkor ez az

egészségügyi rizikófaktorral rendel-
kezőknek nem ajánlja. Majd hozzáte-
szi, veszélyességét tekintve olyan ez,
mint amikor a vidámparkban fel -
ülünk a hullámvasútra. Betartva a
szabályokat egy izgalmas, mindig
megújuló sport űzői lehetünk. 

Márk Zoltán arra számít, hogy
sokan kimennek majd a péri reptérre
azért, hogy egyszeri, nagy élmény-
ben legyen részük egy tandemugrás
utasaként. Ehhez semmiféle előkép-
zettség nem szükséges, a vendég-
nek semmi dolga nincs, csak élvezni
a zuhanást, és az új perspektívát,
amiben elé tárul a világ. A cégvezető
megjegyzi azt is, hogy nagyon sok
olyan programmal készülnek, ame-
lyek eddig nem voltak gyakoriak
Péren. Így látványos ejtőernyős ver-
senyekre, sétarepülésekre, és pezs -
gő reptéri életre számíthatunk, hi-
szen ahol ejtőernyősök vannak, ott
van még legalább ötven ember: van,
aki hajtogató, van, aki karbantartó,
van, aki programot csinál…

Márk Zoltán
tapasz talatai
szerint az em-
berek szeretik
nézni a landoló
repülőket és a
földet érő ejtő-

ernyősöket, így azok is jól fognak szó-
rakozni, akik csak nézelődni jönnek
ki. Hozzáteszi, Svájcban például ipar -
ág épül arra, hogy a landoló gépeket
nézzék az emberek. Spanyolország
egyik repterén pedig lelátót építettek,
ahonnan az érkező ejtőernyősöket fi-
gyelhetik az érdeklődők. 

Mi mégis inkább arra vagyunk kí-
váncsiak, hogy milyen érzés 3 kilo-
méter magasan kilépni a semmibe? 

– Maga a csoda. Ha létezik sza-
badságérzet a világon, akkor ez az. A
zuhanás semmihez sem fogható –
válaszolja az oktató.

A címben szereplő mondat nem képletesen, hanem szó szerint értendő! Sőt,
akár ugorjon be ön is! Mintegy tíz év után ugyanis újra elérhető közelségbe ke-
rült az ejtőernyőzés a győriek számára. Elég csak a péri reptérre kimenni. Hogy
mi az új benne? Az, hogy mindenki számára elérhető! Ma már bárki szabadon
kipróbálhatja ezt az extrémnek mondott sportot, olyan biztonsággal, mintha
a vidámparkban a hullámvasútra ülne fel. Mit adhat az ejtőernyőzés önnek?
Elsősorban óriási élményt. A zuhanás érzete nem fogható semmi máshoz! Ka-
landot, kihívást keres? Akkor a reptéren a helye!
A következő hetekben több izgalmas írás lát majd napvilágot a Győr Plusz ha-
sábjain az ejtőernyőzésről, a repülésről. Mindehhez egy játék is kapcsolódik:
március 30-tól négy héten át egy tréfás kvízjáték kitöltésére invitáljuk olvasó-
inkat. A helyes megfejtők között egy tandemugrást sorsolunk ki. A szerencsés
nyertes a május elsejei péri repülőnapon ugorhat ki profi társával egy repülő-
gépből, és ereszkedhet a földre.

Beugrunk Győrbe!

Veszélyességét tekintve
olyan, mint a vidámpark
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Hozzávalók négy személyre:
vargányagomba 30 dkg, vörös-
hagyma 1 fej, vaj 5 dkg, liszt 5 dkg,
tejszín 2 dl, só, bors, petrezselyem-
olaj, tojás 4 db, zeller 1 db.

Elkészítése: A vargányát meg-
mossuk, felét kockára vágjuk, felét
felszeleteljük. A kockára vágott
gombát vajon megpirítjuk, kivesz-

Vargányakrémleves buggyantott
tojással, sült zellerszeletekkel
(zellerchips) 

Hozzávalók négy személyre:
csirkemellfilé 80 dkg, fetasajt 8 dkg,
aszalt füge 8 dkg, só, bors, liszt, tojás,
panko morzsa, snidling, parmezán 5
dkg, olívaolaj 0,5 dl, burgonya 80 dkg,
tej 2 dl, vaj 8 dkg, szerecsendió. 

Elkészítése: A fetasajtot össze-
keverjük a szeletekre vágott aszalt fü-
gével, sózzuk, borsozzuk. A csirke-
mellfiléket klopfoljuk, sózzuk, meg-
töltjük a sajtos, fügés töltelékkel,
majd bepanírozzuk. Ha nincs kéznél
ázsiai panko prézli, a zsemlemorzsa
is megteszi. Készre sütjük. 

Köretnek burgonyapürét készí-
tünk, amelyhez hozzáadjuk a reszelt
parmezánt. A snidlinget apróra vág-
juk, elkeverjük az olívaolajjal, tálalás-
kor a püré tetejére tesszük. 

Csirkemell fetasajttal és fügével
töltve, panko morzsában, snidlinges,
parmezános burgonyapürével

szük. A maradék vajon a vöröshagy-
mát is megpirítjuk, hozzáadjuk a
szeletelt gombát, sóval, borssal fű-
szerezzük, zöldségalaplével vagy
vízzel felengedjük és megfőzzük. Ha
megfőtt a leves, tejszínes habarás-
sal sűrítjük, majd átszűrjük.

A buggyantott tojáshoz a vizet
felforraljuk, ecetet adunk hozzá,
majd az egész tojásokat egyenként

beleütjük és készre főzzük úgy, hogy
a sárgájuk lágy maradjon. Tálalásnál
a leveshez adjuk a pirított gomba-
kockákat és a buggyantott tojást.
Sült zellerszeletekkel és petrezse-
lyemolajjal díszítjük. 

A zellerchips ugyanúgy készül,
mint a burgonyachips, a vékonyra
szeletelt zellert olajban megsütjük,
sózzuk, borsozzuk. 

Március séfje: 
Varga János

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

Közel egyesztendős Szakács-
klub rovatunknak van egy ko-
moly tartozása, eddig még nem
esett szó benne a sörökről. Már-
ciusi séfünk, Varga János sze-
rint a vargányalevesről meg a
sajtos csirkemellről inkább a
fehér borok jutnak a magyar
ember eszébe, de a jó sör bármi-
kor bármihez fogyasztható,
nincs olyan étel, amelyet ne ko-
ronázna meg méltóképpen az
aranyló nedű.
Különösen így van ez séfünk
munkahelyén, ugyanis a John
Bull Pub egy márkanév, amely
angol sörgyári ötlet nyomán
terjedt el a nagyvilágban. A
gyártó hálózatot épített ki saját
termékeinek forgalmazására,
ennek a láncnak lett egyik
gyöngyszeme a most tízéves
győri pub. A sörgyár vendéglátó
partnerként már kivonult ha-
zánkból, de termékei itt marad-
tak és változatlanul népsze-
rűek. A győri pubban nyolcféle
üveges sört kínálnak, s olyan
különlegességeket csapolnak,
mint a John Bull Lager, a Guin-
ness, az Erdinger vagy a Bom-
bardier.
Varga János szerint a sörök
gasztronómiában betöltött sze-
repét jól mutatja az a néhány
sor, amit a Cobra Lager dicsére-
teként az itallapon olvasha-
tunk. Színe ragyogó arany, hosz-
szasan időző, telt íze olyan bo-
nyolult struktúrát tár fel, mint
egy indiai éttermi menü. Kerek
és ellenállhatatlan, mint egy jól
megsütött kenyér. Elbűvölő és
sziporkázó. Talpraesett
válaszai val tökéletes kísérője
bármely vacsorának.

A sör dicsérete
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKUKERESZTREJTVÉNY  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: A gólya még nem jött, de ez a strucc
már itt van. Nyertes: Gulyás Attila (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Húsvét előtt

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

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar
megnevezésű ingatlanát: 

Település Cím Hrsz. Terület (m2)

Győr Eszperantó u. 12. 3994 3.054

ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY

1.) Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot
tenni, melyet postai úton kell megküldeni a következők
szerint: Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024 Győr,
Orgona u. 10., Schlichter-villa vételi ajánlat, 2012. április 13.
napján 12 óra előtt nem felbontható. Az ajánlat beérkezésé-
nek határideje: 2012. április 13. napja, 12 óra.

2.) A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jogában áll az ingatlanértékesítési
hirdetményt a fenti határidőn belül vagy a 9. pontban foglal-
tak szerint visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dönteni,
melyről a meghirdetéssel azonos módon tájékoztatást tesz
közzé. A visszavonás miatt kártérítési vagy kártalanítási köte-
lezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-t nem terheli az ajánlattevővel
vagy az ajánlatot tenni szándékozóval szemben.

3.) Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg
köteles 5.000.000 Ft (ötmillió forint) bánatpénzt a
GYŐR-SZOL Zrt. K&H Banknál vezetett, 10200249-
33021001 sz. számlájára átutalni (befizetni), a közlemény
rovatban a következő szöveg feltüntetésével: Bánatpénz,
Schlichter-villa.

4.) A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély esetében: természetes személyazonosító

adatok (neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja
neve), adóazonosító jele, lakóhelye, bankszámlaszáma

– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazono-
sító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány
száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány máso-
lata, bankszámlaszáma

– gazdasági társaság esetében: cégkivonat, aláírási címpél-
dány, bankszámlaszáma

– bánatpénz befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás,
– nyilatkozat a vételár megfizetésére vonatkozó köte-

lezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt
feltételek elfogadásáról,

– bankszámlaszám, amelyre a jelen tájékozatóban fog-
lalt esetekben a bánatpénz visszautalásra kerül,

– nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köz-
tartozása.

5.) Vételi jogot – a vételi ajánlat elfogadása esetén – az
összességében legjobb ajánlatot tevő szerez. 

Bírálati részszempontok és súlyozása:
a.) ajánlott vételár 50%
b.) vételár megfizetésének módja (egy összegben történő,

részletfizetés) 20%
c.) vételár megfizetésének határideje 20%
d.) készpénzfizetés mellett egyéb kiegyenlítési mód felaján-

lása 10%

6.) A nyertes ajánlattevő kivételével a többi ajánlattevő részére
a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül
visszautalásra kerül.

7.) A pályázatot kiíró a döntést a vételi ajánlat beérke-
zési határidejét követő naptól számított 10 munkana-
pon belül hozza meg. 

8.) A pályázat benyújtókkal a pályázat kiírója szükség szerint
egyeztető tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési határ-
napig, melyről az Ajánlattevőt rövid úton értesíti (telefon, 
e-mail, fax.) 

9.) A pályázatot kiíró szerződéskötési kötelezettsége a
vételi ajánlat elfogadásával keletkezik. Amennyiben a
GYŐR-SZOL Zrt. az értékesítésből az ingatlant visszavonja (a
vételi ajánlatot nem fogadja el), licit kiírásáról, vagy az ingatlan
más módon történő hasznosításáról dönt, a Zrt. az ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett a bánatpénz visszautalásáról 3
banki napon belül intézkedik.

10.) A bánatpénz után kamat nem számítható fel.

11.) Az ajánlattevő köteles a vételi ajánlat elfogadásáról
szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
az adásvételi szerződést aláírni és a vételárat az esetleges
egyezető tárgyalás során született megállapodás vagy
az ajánlatban foglaltak szerint kiegyenlíteni (a bánat-
pénz a vételárba beszámít). Ha a jelentkező az esetleges
egyeztető tárgyalás során született megállapodás vagy
az ajánlatban foglaltak szerinti kötelezettségének ha-
táridőben nem tesz eleget, úgy vételi jogát és a befize-
tett bánatpénzt elveszíti.

12.) Az ingatlant nem vásárolhatja meg, akinek köztar-
tozása van. Ha az ajánlattevőnek tudomására jut, hogy a
vevő jogosulatlanul kötött szerződést, jogosult a szerződéstől
elállni. Ez esetben a vevő a befizetett bánatpénzt elveszíti.

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ a GYÔR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál
(9024 GyŐr, Orgona u. 10. Tel.: 06-96/511-423) szerezhetŐ be munkaidŐben, 8–16 óra között.

Az ingatlanegység műemléknek minősül, ezen belül az úgynevezett Schlichter-villa különösen védett, környezete műemléki
környezet. Az ingatlant terheli továbbá a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság Budapest javára bejegyzett 25 m ma-
gasságig építési magassági korlátozás, továbbá a GYŐR-SZOL Zrt. javára bejegyzett vezetékjog. Az ingatlan teljes közművesí-
tettséggel rendelkezik. 

A GYŐR+ március 9-i számában a Schlichter-villa értékesítéséről szóló hirdet-
mény tévesen jelent meg. Az alábbiakban közöljük a valós ajánlati kiírásnak
megfelelő hirdetményt.

A GYŐR-SZOL Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfe-
leit, hogy március 24-én a Kodály utcai és az ETO
Parkban található ügyfélszolgálati irodája zárva
tart. A Jókai utcai és Orgona utcai ügyfélszolgálati
irodák, valamint a telefonos ügyfélszolgálat 8-tól
12 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére. 

Szombati ügyfélszolgálat

szerző: pannon-víz  

Idén közel háromszáz alkotás ér-
kezett a Pannon-Víz Zrt. víz világ-
napi rajzpályázatára. Év ről évre
több és több kisgyerek fogal-
mazza meg és rajzolja le a vízzel
kapcsolatos gondolatait. 

A rajztanárokból álló zsűri két korcsoport-
ban hirdetett eredményt. A díjak értékes
tárgyjutalmak, s a Pannon-Víz ráadásként
minden díjazott versenyzőt és osztályaikat
meghívja egy látogatásra a győri vízto-
ronyba. Idén a Magyar Hidrológiai Társa-

I love csapvíz: eredményt hirdetett a zsűri 
ság helyi szervezete is ajánlott fel díjakat.
A hidrológusok a két legjobb mérnöki
szemléletet adó rajzot díjazták. 

A csornai II. Rákóczi Ferenc katolikus
iskola tanulói minden évben igen jól sze-
repelnek, most is hozták a papírformát.
Balicsné Nagy Gabriella tanítványai ve-
gyes technikával készítették rajzaikat,
melyek ismét kimagaslottak a mezőny-
ből és jó eséllyel indulnak a március 31-i
országos megmérettetésen.

A 2012-es év rajzpályázatát az alsó ta-
gozatos diákok kategóriájában a csornai
Telekesi Tamás nyerte, második lett
Szűcs Dániel, a győrszentiváni Móricz-

iskola diákja. A korosztály különdíjait Tóth
Apolka (Öveges Kálmán Gyakorló Iskola),
Nikodém Sára (Petőfi ÁMK) és Bendl
Árpád (Fekete István-iskola) kapták.

A felső tagozatosok versenyét is a
csornai Rákóczi-iskola diákja, Kocsis
Felí cia nyerte. Második lett Izer János, a
győri Péterfy evangélikus oktatási köz-
pont hetedikese. A Hidrológiai Társaság
különdíját a csornai Élő László mellett a
győri Kodály-iskola végzőse, Szalai Tibor
érdemelte ki. 

Képünkön Szűcs Dániel (Győrszent -
iván) ezüstérmes rajza.  Felkészítő tanár:
Zentainé Horváth Eszter. 

A GYŐR-SZOL Zrt. megkezdte a tavaszi közterü-
leti lombtakarítást. A kedden Gyárvárosban, a
Szeszgyár-lakótelepen elindított munka során ki-
emelten kezelik a lakótelepi zöldterületeket. A
lombgyűjtés nagy számú kézi munkaerővel ott
történik, ahol az őszről maradt még falevél. Fon-
tos cél a lakótelepi parkolók szegélyei mel lett le-

rakódott anya-
gok eltávolítása
is. A zöldterü-
leti lomb- és
parkolótakarí-
tás Gyárváros-
ban március
27-ig tervezet-
ten a Mátyás

téren, az Ipar út főút felőli részein, a Stadion ut-
cában, a Tompa utcai lakótelepen és a Puskás Ti-
vadar utcában az Ipar út és Szövetkezet út közötti
szakaszon történik meg. A program március 26-
tól Marcalváros I. és II. városrészekben, majd
március 28-tól a József Attila-lakótelepen és
Győr-Szabadhegyen folytatódik. Április első nap-
jaiban következik Adyváros és Nádorváros. Szi-
get és Újváros városrészekben a „Rom Po Drom”
(Cigány az úton) Egyesület, míg a belváros és
Révfalu ki emelt parkjaiban a GYŐR-SZOL saját
dolgozói végzik el a munkát. A társaság arra kéri
az autósokat, hogy parkoláskor a fenti időponto-
kat figyelembe véve az útpadka szélét egy lépés
távolságban hagyják szabadon a takarítási mun-
kák miatt. A munka pontos üteméről a médiában
folyamatosan tájékoztatást adunk.

Lombtakarítás 
a lakótelepi
zöldterületeken
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APRÓ HIRDETÉS

déses, felújított lakást cserélne belvá-
rosi, szigeti, újvárosi vagy gyárvárosi,
2-3 szobás, 50–60 m2-es, téglaépü-
letben lévő, földszinti lakásra (hirde-
tési szám: 259). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1–másfél szo-
bás, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hirdetési szám: 258).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne nádorvárosi vagy
adyvárosi, 2 szobás, 45-50 m2-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses 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, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
adyvárosi vagy marcalvárosi, 1+fél–2
szobás bérleményre (hirdetési 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.

KIADÓ

Belvárosban, centrumtól 5
percre hosszú távra kiadó bútorozott
lakás, 68 m2, nappali +két szoba, nagy
terasz, mélygarázs. Érdeklődni:
20/9465-380.

ÜZLET 

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es kon-
ferenciaterem hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó. Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szépségszalonban ajtóval leválasztott
helyiség, illetve műkörmöshely kiadó!
Érdeklődni: 30/7604-147

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

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

INGATLAN

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

Győrben, illetve vonzáskörzetében la-
kást, 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, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irány ár:
1.950.000 Ft. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

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

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-

CHEVROLET KALOS 1,4 16V Elite ABS

Irányár: 890.000 Ft

2005 novemberi, elsô tulajdonostól, 95.000 km-rel, fris -
sen szervizelt, garázsban tartott, keveset futott, rend-
szeresen karbantartott, szervizkönyvvel, törzskönyvvel,
2013. novemberig érvényes mûszaki vizsgával.
Felszereltség: ABS, vezetôoldali és utasoldali légzsák,
immobiliser, el. ablak, állítható kormány, centrálzár,
EBD/EBV, el. tükör, fûthetô tükör, indításgátló, ISOFIX,
könnyûfém felni, multifunkciós kormány kerék, sebes-
ségfüggô szervokormány, színezett üveg.

Megtekinthetô: 
Opel Gyimes, Gyôr

70/450-0177
96/627-422

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

Kedves Hölgyem!
Ugye Ön sem szeret vasárnaponként

órákig állni a tűzhely előtt?
Mi megfőzünk Ön helyett!

Jöjjön el hozzánk családjával, 
barátaival ebédelni, vacsorázni!

Ízletes ételekkel várjuk Önt!
Üdülési csekket és SZÉP-kártyát elfogadunk!

EGYÉB 

Készpénzért vásárolok porcelá-
nokat, könyveket, kitüntetéseket, pén-
zeket, régiséget, komplett hagyatékot.
06-20/415-3873.

Költöztetést, bútorszál-
lítást, lomtalanítást ponyvás te-
herautóval vállalok. 20/593-
6600.

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.:
20/944-6667 

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

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe.
Hétvégén is!  Tel.: 06-20/947-3928.  

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

Tankönyvek eladók! A győri
Apáczai-kar szociálpedagógia
szakán használt tankönyveimet
kedvező áron kínálom. A köny-
vek nagyon jó állapotban van-
nak. A tankönyvek listáját 
e-mailben kérésre elküldöm.
Érd.: 06-30/40-33079.

Eladó jó állapotban lévő, bontott bé-
késcsabai tetőcserép 30 Ft/db (kb.
1900 db), valamint kb. 30 db kúpcse-
rép 300 Ft/db áron. Érdeklődni egész
nap: 06-30/5281225

ÁLLÁS

Győrben saját gépjárművel rendelkező
területi képviselő kollégákat
keresünk! Tel.: 06-70/297-5024 

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

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

Rázd magad formába! 
10 alkalmas vibrotrénerbér-
let 5.900 Ft-ért, ajándék cellu-
litmasszázzsal! Gyöngyszem Szép-
ségstúdió, 70/383-3484.
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Kaszás Kornél, a Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klub tehetsé-
ges versenyzője tavaly Európa-
bajnoki ezüstéremmel búcsú-
zott az ifjúsági korosztálytól. A
győri sportoló már nem tudná
elképzelni életét az evezés nél-
kül, de tisztában van a tanulás
fontosságával is. 

Kaszás Kornél sportolói pályafutásá-
nak kezdetében komoly szerepet ját-
szott a véletlen. Az időközben eltelt ki-
lenc év sikereit azonban már nem a
szerencsének, hanem a kemény mun-
kának és tehetségének köszönheti. 

– Édesanyámmal kajakozni indul-
tunk, de nem tudtuk pontosan, hová
kell menni, így szó szerint letéved-
tünk az evezősökhöz. Úgy döntöttem,
ha már ott vagyok, kipróbálom, tehát
véletlenszerűen kezdtem evezni, de
egyáltalán nem bántam meg, hogy
így alakult a sorsom. Tízévesen nem
azért kezdtem edzésre járni, hogy ko-
moly sportoló legyek, szerettem
volna mozogni és vízközelben lenni.
A sok munkának köszönhetően folya-
matosan fejlődtem, és mára sikerült
előrelépnem – mondta a tehetség,
akinek már más szerepet tölt be hét-
köznapjaiban a sportolás, hobbiból
életformává vált az evezés.

– Nem tudnám elképzelni az életem
az evezés nélkül, szeretnék további si-

kereket elérni. Persze a tanulás is fon-
tos, mert tudom, hogy ebből a sport-
ágból Magyarországon nem lehet
megélni – nem is volt ez a célom
sosem. Az ifjúsági korosztályban töltött
időszak csak a kezdet volt, még szinte
az egész pályafutásom előttem áll.
Idén már az U23-as korosztályban ver-
senyzek, ami a felnőttmezőny kapuja.
Talán megvannak az adottságaim,
hogy megfelelő erőbefektetéssel a fel-
nőttek között is komolyabb nemzetközi
eredményt érjek el. Ez persze csak
hosszú távon következhet be, addig
még rengeteget kell dolgoznom – fo-
galmazott szerényen Kaszás Kornél,
aki tisztában van azzal, hogy tanulmá-
nyait nem érdemes elhanyagolni a
sportolás mellett sem. A tehetség a fő-
városban jár egyetemre, így csak a hét-
végéket tudja Győrben tölteni.

– A BME-n tanulok gépészmér-
nöknek, és hét közben nehezebb ösz-
szeegyeztetni az egyetemet és az ed-
zéseket. Megfordultak az arányok, hi-
szen amíg szakközépiskolában hét-
köznap edzettem többet és hétvégén
kevesebbet, addig most pont for-
dítva történik mindez. A Budapesti
Evezős Egyletben készülök ven-
dégsportolóként, hétvégén pedig
ismét Győrben ragadok lapátot –
tette hozzá.

Tavaly Európa-bajnoki ezüstérmet
szerzett a Bíró Márk (Tisza EE),

Kaszás Kornél (Győri VSEK) férfi kétpár-
evezős egység az ifjúsági evezősök
lengyelországi Európa-bajnokságán.
A jó szereplés számos egyéni elisme-
rést is hozott a győri versenyzőnek,
az ifjúsági korosztályban az év evező-
sének is megválasztotta a szövetség.  

– Úgy készültem, hogy egy na-
gyobb eredménnyel tudjak búcsúzni
az ifjúsági korosztálytól. Bíró Márkkal
alkotott párosunk mögött azért volt
már egy világbajnoki nyolcadik helye-
zés, erre szerettünk volna építeni. Jól
sikerült a felkészülésünk, ez pedig az
Európa-bajnoki második helyezés-
ben csúcsosodott ki. Utána is folytat-
tuk a munkát, de a világbajnokságon
– részben a körülmények miatt, rész-
ben a mi hibánkból – elmaradtunk a
várt eredménytől. Persze a hetedik
helyezés sem szégyellnivaló, és egy

helyet sikerült előrelépnünk. Szep-
temberben életemben először részt
vehettem a felnőtt országos bajnok-
ságon, ennek célja elsősorban az is-
merkedés volt a korosztállyal. Az idei
évre nincsenek nagy elvárásaim. Min-
denképpen szeretnék ott lenni a nyári

U23-as világ-
bajnokságon,
és szeretném
letenni a névje-
gyem a magyar
m e z ő n y b e n .
Egy hónapon
belül már válo-
gatókat rendez-

nek, így nyakamon a versenyszezon.
Az olimpiai pótkvalifikáción nem in-
dulok, edzőmmel együtt úgy érezzük,
ez még túl korai lenne. Négy év hosz-
szú idő, fiatal fejjel egyelőre álom az
olimpiai részvétel. Persze szeretnék
egyszer eljutni az ötkarikás játékokra,
hosszú távú terveim között ez is sze-
repel. A tavalyi szezonra már Kiss
László készített fel, az ő keze alatt
értem el legnagyobb eredményei-
met. Ő formált igazán versenyzővé,
olyanná, amilyen most vagyok –
mondta zárásként Kaszás Kornél. 

Egy jó helyre tévedt evezős

Szeretnék egyszer 
eljutni az ötkarikás 
játékokra
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Győr kiváló házigazdája volt a női kosárlabda Ma-
gyar Kupa négyes döntőjének, melyen az Uniqa Eu-
roleasing Sopron megvédte címét. Az UNI Seat
Győr története legjobb eredményét elérve ezüst-
éremmel zárta a rendezvényt. Mindkét nap ezerkét-
száz szurkoló látogatott ki az egyetemi csarnokba,
biztosítva ezzel a fergeteges hangulatot. 

A remekül játszó zöld-fehérek magabiztosan,
75–57-re nyertek a Pécs ellen az elődöntőben, ezt
követően a ZTE-t legyőző Sopron várt Fűzy Ákos
együttesére. Két negyedet követően még döntetlen
volt az állás (29–29), a kevés pontot hozó döntőt
végül a jobban hajrázó soproniak nyerték meg 68–
56-ra. A győriektől a fináléban Simon Zsófia nyújtott
kiemelkedő teljesítményt, a magyar válogatott játé-
kost be is választották a torna all-star csapatába. 

– Büszke, csalódott és optimista is vagyok
egyben. Büszke, mert egy remek rendezvénynek

Történelmi
ezüstérem

lehettünk házigazdái, és mert megint léptünk
egyet felfelé. Csalódott azért vagyok, mert ami-
ben hittem, azt nem sikerült megvalósítani. Op-
timista pedig azért vagyok, mert remélem, hogy
azt a győztes karaktert, amit ma sajnos csak
Simon Zsófi vitt ki a pályára, a rájátszásban
mások is megjelenítik – nyilatkozta a döntőt kö-
vetően Fűzy Ákos vezetőedző.

A lányok nem sokat pihenhettek a hétvégi
torna után, hiszen máris megkezdődött a győri
vezetőedző által is emlegetett bajnoki rájátszás.
A zöld-fehérek a Bajával csapnak össze a négy
közé jutásért, a párharc két győztes mérkőzésig
tart. Az első találkozót csütörtök este, lapzártánk
után rendezték az egyetemi csarnokban, másod-
szor vasárnap 18 órakor Baján találkoznak az
együttesek. Az esetleges harmadik mérkőzést
március 28-án rendeznék Győrben. 

A GYŐR-SZOL Széchenyi Egye-
tem férfi kosárlabdacsapata az
előzetes várakozásokat felül-
múlva a felsőházi rájátszásért
küzd az NB I/B-s bajnokságban.
A csapatnak több saját nevelésű
fiatal is tagja, bizonyítva, hogy a
klub bátran merít saját utánpótlá-
sából és komoly szerepet szán a
győri tehetségeknek. Neumann
Márk (22), Baruta Richárd (19),
Györfy Rúben (19), Stánicz Péter
(18) és Sipos Ádám (17) Kozma
Tamás vezetőedző irányításával
az első csapatnál készülnek, és
párhuzamosan szerepelnek a fel-
nőttek között és az utánpótlás-
csapatban is. Kétrészes cikkünk-
ben ezt az öt fiatalt mutatjuk be,
elsőként Györfy Rúbent és Ba-
ruta Richárdot.  

– Az iskolában rengeteget ját-
szottunk, és a barátaimtól hallot-
tam a klubról. Mint szinte mindegyi-
künk, Bakó Lászlónál kezdtem el
kosárlabdázni, és végigjártam a
korosztályos csapatokat. Az előző
szezonban kerültem fel a felnőttek
közé, és eleinte nagy volt a különb-
ség minden tekintetben. Úgy
érzem, már sikerült felvennünk a rit-
must, elsősorban az edzések terén,
de a mérkőzések azért még húzó-
sak. Idén komolyabb célokért küzd

A tehetségekre építenek
a csapat, és más így edzeni is. Na-
gyobb az önbizalmunk a jó szerep-
lés hatására, és reméljük, hogy a
harmadik-negyedik helyre odaér-
hetünk az alapszakasz végén – fo-
galmazott Györfy Rúben. 

A szezon egyik kellemes megle-
petése Baruta Richárd szereplése,
aki eddig tizenhét mérkőzésen lé-
pett pályára, és többször is a kezdő-
ötös tagja volt. A tehetséges játé-
kos pályafutása eddigi legjobb
mérkőzését Érden játszotta, amikor
csapata legjobbjaként huszonöt
pontot szerzett. Teljesítményével
ebben a szezonban többször is ki-
vívta Kozma Tamás vezetőedző el-
ismerését.

– Örülök, hogy egyre nagyobb
szerepet kapok a felnőttek között.
Próbálok minél több edzésmunkát
végezni, remélem, ennek meg is
lesz az eredménye. A sikerélmény
komoly lökést adott, a célom, hogy
hosszú távon is megragadjak a kez-
dőötösben. A jó szereplés szá-
munkra is kellemes meglepetést je-
lent. Össze kellett szoknia a csapat-
nak, hiszen nyáron sok változás tör-
tént a klubnál, új vezetőedző és új
játékosok is érkeztek. Úgy érzem,
jó úton járunk és remélem, szépen
zárjuk a szezont – tette hozzá Ba-
ruta Richárd.    



SPORT  MOZAIK

30 / + / 2012. március 23.

Az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokságban
az FTC-PLER második csapata látogatott
Győrbe. A vendégek két gyors góllal kezd-
ték a találkozót, de öt perc elteltével már
egyenlő volt az állás. A győriek átvették a
vezetést, de a fővárosiakat egészen a má-
sodik félidő közepéig nem tudták leszakí-
tani. A hajrá az egyetemistáknak sikerült
jobban, így tízgólos győzelmet arattak, a
végeredmény 40–30 lett a SZESE javára. 

Deáki István csapata szombaton 18 óra-
kor a Százhalombattát fogadja az egyetemi
csarnokban. A vendégek jó formában van-

Múlt héten Csank Jánost nevezték ki a Gyirmót új vezetőed-
zőjének. A korábbi szövetségi kapitány a távozó Soós Imrét
váltotta a kék-sárgák kispadján. A klub másfél éves szerző-
dést kötött a rutinos szakemberrel, aki rögtön rangadón de-
bütált: a Gyirmót az éllovas MTK otthonában lépett pályára
és ért el 1–1-es döntetlent. A fővárosiak előnye továbbra is
kilenc pont, és most már nehezen elképzelhető, hogy ne a
kék-fehérek ünnepeljenek feljutást a szezon végén. Az üldö-
zők közül ugyanannyi pontja van a Tatabányának, a Gyirmót-
nak és a Kozármislenynek. A Gyirmót szombaton 18 órakor
a Paks B csapatát fogadja, a Sopronban gól nélküli döntet-
lent játszó ETO B-hez szombaton 15 órakor az FTC B érkezik. 

A Győri ETO FC hazai pá-
lyán is vereséget szenve-
dett a Magyar Kupában, a
Videoton 1–0-ra nyert egy
alacsony színvonalú mér-
kőzésen. A székesfehérvá-
riak 6–1-es összesítéssel
jutottak tovább a legjobb
négy közé. A mérkőzésen
súlyos sérülést szenvedett
Rati Aleksidze, a grúz lé-
giós szerencsés esetben is
csak a bajnokság hajrájá-
ban lesz újra bevethető. 

A bajnokságban jobban
ment a zöld-fehéreknek, az

Futsal. A magyar futsalválogatott vasárnap Gyöngyösön
játszik világbajnoki pótselejtezőt Szerbia legjobbjai ellen, a
párharc visszavágóját április 8-án rendezik. A nemzeti csa-
pat Norvégia ellen melegített a selejtezőre, a két együttes
kétszer is összecsapott egymással. Ikrényben 4–1-re, míg
Szombathelyen 4–3-ra nyert a magyar válogatott, de a fő
cél az volt, hogy a csapat visszarázódjon a nemzetközi rit-
musba, és javítani tudják a gyöngyösi selejtezőn kiütköző
hibákat. Az első mérkőzésen Dróth Zoltán, míg a második
találkozón Gyurcsányi Zsolt volt eredményes a győri játéko-
sok közül. A Rába ETO-ban szereplő Lódi Tamás és Har-
nisch Ákos sérülés miatt kihagyta a felkészülési mérkőzé-
seket. Lódi szinte biztosan nem lehet ott a szerbek elleni
első mérkőzésen, Harnisch esetében még van remény a fel-
épülésre. A magyar válogatott keretében még egy győri já-
tékos, a kapus Balázs Zoltán szerepel. 

A Győri Audi ETO KC 37–23-
ra győzött a Vác ellen a baj-
noki alapszakasz utolsó győri
mérkőzésén. A zöld-fehérek
jeles jubileumot ünnepelhet-
tek, hiszen sorozatban szá-
zadszor nyertek hazai pályán.
Ahhoz, hogy a legutolsó vere-
séget megkeressük, jó sokat
kell az évkönyvekben visszala-
pozni: 2004. szeptember 26-
án a Dunaferr 31–25 arány-
ban tudott győzni a Magvas-
syban. Azóta eltelt majd nyolc
év, és a csapat mindvégig
megőrizte hazai veretlensé-
gét. A száz mérkőzés alatt 67
játékos kapott lehetőséget a
zöld-fehéreknél, köztük olya-
nok is, akik csak egy-két mér-
kőzésen szerepeltek. Nyolc já-
tékos ötvennél többször lé-
pett pályára, a csúcstartó Vér-
ten Orsolya, aki 89 mérkőzést
játszott, megelőzve a 81 alka-
lommal szerepelt Görbicz Ani-
tát és a 76 mérkőzést játszó
Aurelia Bradeanut. A legtöbb
gólt Görbicz Anita szerezte,
aki 489 találatig jutott a száz
meccsen. Vérten Orsolya áll-
hatott fel a képzeletbeli do-

Századszor is
veretlenül

Csank döntetlennel
debütált Gyirmóton

Ismét Dudás döntött

Komoly erőpróba előtt
bogó második fokára 391 gól-
lal, míg Aurelia Bradeanu 309
gólig jutott. 

Az Audi ETO legközelebb
kedden 18 órakor lép pályára
az alapszakasz utolsó forduló-
jában a Kiskunhalas vendége-
ként. Négy győri játékosra
addig is komoly feladatok vár-
nak, hiszen Görbicz Anita, Hor-
nyák Ágnes, Kovacsics Anikó
és Orbán Adrienn a magyar vá-
logatottban szerepel. A nem-
zeti csapatra két Európa-baj-
noki selejtezőmérkőzés várt
Németország ellen. Csütörtö-
kön lapzártánk után Nyíregyhá-
zán találkoztak a csapatok, míg
a visszavágót vasárnap 15 óra-
kor rendezik Trierben.

Időközben eldőlt, hogy
idén is Győrött, a Magvassy
Mihály Sportcsarnokban
ren dezik meg a női kézilabda
Magyar Kupa négyes döntő-
jét. Az április 21-i elődöntők-
ben a címvédő győriek a Sió-
fokkal csapnak össze, míg a
Békéscsaba a Váccal találko-
zik. A bronzmérkőzést és a
döntőt április 22-én, vasár-
nap játsszák le. 

nak, hetek óta veretlenek, így a hazai győze-
lemhez szükség lesz a szurkolók segítségére
is. A győriek legalább a második helyen sze-
retnének végezni, sorsuk pedig a saját kezük-
ben van. A mérkőzéshez kapcsolódóan ren-
dezi meg a klub a SZESE férfi kézilabda gyer-
meknapot. Minden kilátogató gyermek aján-
dékban részesül, az ifjúsági és felnőttmérkő-
zés között pedig U10-es villámtornát rendez-
nek négy csapat részvételével. A klub bemu-
tatja új társadalmi elnökét, Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármestert, és átadja az összegyűj-
tött támogatást Burján Hanna szüleinek.

ETO 2–1-re győzött a
Vasas vendégeként. Az
ETO első gólját Ahjupera fe-
jelte, a csereként beállt
Dudás pedig nagyszerű
góllal döntött a három pont
sorsáról. Mivel a Debrecen
1–0-ra legyőzte a Video-
tont, a második helyezett
győriek előnye hat pontra
nőtt a fehérváriakkal szem-
ben. Legközelebb vasárnap
16 órakor lép pályára a csa-
pat, amikor a Paks látogat
Győrbe.  Ugyanezen a na -
pon a délelőtti órákban óvo-

dásokat vár az ETO. A sta-
dion pályáin reggel 9 órakor
kezdődnek az ovifoci-foglal-
kozások, ahol a résztvevők
ajándékot kapnak, és akár
ETO-játékosok is lehetnek.
A klub kéri a szülőket, hogy
gyermekük születési anya-
könyvi kivonatát vagy
annak másolatát is hozzák
magukkal, valamint az idő-
járásnak megfelelő felszere-
lést. Azok, akik részt vesz-
nek az első foglalkozáson,
családi jegyet is kapnak az
esti mérkőzésre.
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MOZAIK  SPORT

AJÁNLJUK
MÁRCIUS 24., SZOMBAT
Labdarúgás
15.00 Győri ETO FC B–FTC B
(NB II-es mérkőzés, ETO Park)
18.00 Gyirmót–Paks B (NB II-es
mérkőzés, Gyirmót)

Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Százhalom-
battai KE (NB I/B-s mérkőzés,
egyetemi csarnok)

MÁRCIUS 25., VASÁRNAP
Labdarúgás
16.00 Győri ETO FC–Paks (NB
I-es mérkőzés, ETO Park)

Halat telepítettek hétfőn a Győr-Moson-Sopron
Megyei Horgász Szövetség kezelésébe tartozó
Mosoni-Duna holtágába. A vízgazda szervezet
ügyvezető elnöke, Takács Antal lapunknak el-
mondta: közel négymillió forint értékben össze-
sen hatezer kilogramm pontyot helyeztek vízbe.
Az egyenként háromnyaras, tehát az országos
horgászrend szerint méretes, így fogható pon-
tyok szépek és egészségesek. A telepítést köve-
tően kedd óta lehet horgászni a vízen. Takács
Antal a halőrzés tekintetében is jó hírekkel szol-
gált: a Győri „Előre” Halászati Termelőszövetke-
zettel kialakított együttműködésnek köszönhe-
tően a Mosoni-Duna-holtág területén a társa-
dalmi ellenőrök munkáját mostantól hivatásos
halőrök is segítik. 

A Mosoni-Duna-holtág horgászrendje szerint
március 31-ig tilos a horgászat a műszaki zsilip
és az 1-es számú  kikötő között, ez az előttünk álló
napokra is igaz. Ezen a szakaszon mélyebb a víz,
ezért hideg, hűvös időben a halak is szívesebben
keresik fel ezt a részt, védelmük érdekében pedig
szükséges biztosítani a háborítatlanságot. Szin-
tén március utolsó napjáig nem szabad etető-
anyagot használni. Ennek oka a vízminőség vé-
delme. Mint minden horgászkezelésű vízre, így a
győri Mosoni-Duna-holtágra is igaz: a kifogott, a
szabályok szerint megtartott méretkorlátozás alá
eső halat azonnal be kell írni a fogási naplóba. A
fogási napló pontos vezetésével a horgászok
nagyban segítik az év végi statisztikák elkészíté-
sét – hívta fel a figyelmet Takács Antal.

A 2012-es FIFA-kongresszus után újabb rangos esemény otthona lesz Magyar-
ország, miután az UEFA végrehajtó bizottsága isztambuli ülésén úgy határozott,
hogy hazánk rendezheti meg a 2014-es U19-es labdarúgó Európa-bajnokságot.
A mérkőzéseket a budapesti Szusza Ferenc Stadionban, a székesfehérvári Sóstói
Stadionban, valamint a győri ETO Parkban és a pápai Perutz Stadionban játsszák
majd 2014 júliusában. Az UEFA döntése azért hatalmas elismerés a Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ) számára, mert a döntő rendezési jogáért számos eu-
rópai ország harcba szállt, és a magyar szakmai pályázat ezeket megelőzve nyerte
el a döntéshozók bizalmát. A rendezés egyben azt is jelenti, hogy a magyar csapat
automatikusan résztvevője lesz az Európa-bajnokságnak.

– Győr egy sportos város, a labdarúgásnak pedig óriási hagyományai vannak.
Az ETO, a Gyirmót és a többi klub utánpótlása is nagyszerűen dolgozik, továbbá
létesítmények terén is jól állunk. Győr megérdemelten lett az Európa-bajnoki
mérkőzések egyik helyszíne, a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy még
több rangos nemzetközi eseménynek adjon otthont a város – reagált a hírre Bolla
Péter, az MLSZ megyei igazgatóságának társadalmi elnöke. 

Az utolsó selejtezős versenyen
nem tudott megfelelő ered-
ményt elérni, így nem vehet
részt a londoni olimpián a ma-
gyar férfi kardválogatott. Mos-
tanáig nem fordult elő, hogy
magyar kardválogatott nélkül
rendezzenek olimpiai vívóver-
senyt, amikor volt magyar kül-
döttség a játékokon. A piros-
fehér-zöld színek képviselői
eddig tíz alkalommal arany-
éremmel tértek haza az olim-
piáról. Londonban férfi kard-
ban – Szilágyi Áron révén –
egyetlen magyar induló lesz. A
moszkvai Vk-versenyen a ma-

szerző: bögi viktor
fotó: illusztráció

Állóképességi sportolók étrendjének
fontos összetevőjét képezik a szén-
hidrátban gazdag ételek, melyeket
mind edzés előtt, mind közben, és
utána is ajánlott fogyasztani.

A magyarázat egyszerű: a huzamos
időn keresztül végzett aerob tevékeny-
ség – futás, úszás, evezés, kerékpáro-
zás – a szervezet glikogénraktárait le-
meríti, melyeket fel kell tölteni az opti-
mális teljesítmény fenntartásához, el-
éréséhez. A kutatások szerint edzés, il-
letve verseny előtt 3-4 órával ajánlott
összetett szénhidrátokat szerveze-
tünkbe juttatni. Ezek forrásai lehetnek
a teljes kiőrlésű gabonából készült tész-
tafélék, rizs, burgonya. Edzés (verseny)
közben egyszerű szénhidrátok bevitele
ajánlott. Szóba jöhetnek a ma már szé-
les körben kapható izotóniás-energi-
záló italok, energiaszeletek, gélek, me-
lyek a már említett szénhidrátok mellett
optimális arányban tartalmazzák a leg-
fontosabb ásványi anyagokat, vitamino-
kat, nyomelemeket. Az adagokat a test-

Teke. Bábolnai 6:2-
es győzelmével meg-
erősítette második
helyét a tabellán a
GYŐR-SZOL TC te-
kecsapata (Babos
Tamás 557 fa, ifj.Hor-
váth Péter 536 fa,
Kristyán István 524
fa, Szőke Gábor 514
fa, Gosztola Gábor
532 fa, Kázár Tibor
491 fa). Az ifjúsági
csapat újabb sikeré-
vel a hátralévő fordu-
lók eredményétől füg-
getlenül már meg-
nyerte a bajnokságot.
A női Szuperligában
a Pannon-Flax SE
csapata szoros mér-
kőzésen szenvedett
5:3-as vereséget a
szintén győri Dyna-
mic TSK otthonában.
Az ifjúságiak mérkőzé-
sén fölényesen, 4–0-
ra nyertek a vendégek.

Korosztályos labdarúgó Európa-bajnokság Győrött

Telepítés
és halőrzés 

A férfi kardcsapat
lemaradt Londonról

gyarok végül a 11. helyen zár-
tak. A viadal honlapja alapján a
győzelmet óriási meglepetésre
a kínaiak szerezték meg, mi-
után az elődöntőben az ameri-
kaiakat, majd a fináléban –
egytusnyi különbséggel – a
házigazda oroszokat is legyőz-
ték. A magyar válogatott ezzel
egy időben hetedik lett a férfi
párbajtőrözők párizsi Világkupa-
fordulójának csapatversenyén.
A férfi párbajtőr csapatverseny
nem szerepel az olimpia műso-
rán. Egyéniben Imre Géza har-
colta ki az olimpiai részvétel
jogát.

A szénhidrátok fogyasztásáról
tömeg, sporttevékenység, anyagcsere
gyorsaságának függvényében érde-
mes „beállítani”. Edzés (verseny) után
megint csak gyorsan felszívódó, egy-
szerű szénhidrátokat ajánlott fogyasz-
tani, melyek hozzájárulnak a szervezet
megfelelő regenerálódásához. Nagyon
jó eredményeket hoznak az egyszerű
szénhidrátok és gyors felszívódású fe-
hérjék kombinációi, mint például a sző-
lőcukor–tejsavófehérje turmix.

Várjuk szeretettel stúdiónkban! Bő-
vebb információt a www.speed-fit.hu
honlapon talál! Speedfit – Fitnesz min-
denkinek! 



Nyerjen jegyet 
a Goya-kiállításra!
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

KOS
Figyeljenek nagyon párkapcsolatukra a héten.
Kerüljenek el minden veszekedést, mert végzetes
lehet kapcsolatukra,nem biztos, hogy sikerül kibékül-
niük. Munkájukban sikeresek, ezért meg is tesznek
mindent. Ha túl feszültek, inkább sportoljanak.

BIKA
Zárják el maguk elől is pénztárcájukat. Ne
fektessenek be semmibe, inkább tervezgessenek, hagy-
ják történni a dolgokat maguk körül. Szenteljenek
több időt a pihenésnek és a párkapcsolatuknak, jobban
járnak most.

IKREK
A héten nem nagyon pihenhetnek, és ettől fe-
szültté is válhatnak. Rendezzék le minél előbb a hiva-
talos és munkabeli ügyeiket. Erre most nagyon jó ez az
időszak. Szerencsére családjuk önök mellett áll. Szá-
míthatnak erre a segítségre.

RÁK
Lelkük nagyon érzékeny most. Ne vegyenek
mindent a szívükre, ez felesleges veszekedést szül
csak. Zárják ki azokat ez embereket az életükből, akik
nem az önök javát akarják, úgyis ennek van most itt
az ideje. Szerencsére családjuk önök mellett áll.

OROSZLÁN
Nagyon pozitív időszak vár önökre, sikeresek
munkájukban. Új lehetőségeket is kaphatnak, gondol-
ják végig, hogy tudják ezt életükbe beilleszteni. Gon-
doljanak itt családjukra és párjukra is, nehogy az ő ro-
vásukra menjen a dolog. 

SZŰZ
Komoly lépéseket tehetnek most a magánélet
területén, ami hosszú távra meghatározza életüket.
Szelektáljanak, zárják ki rosszakaróikat most életük-
ből. Munkájuk sikeres, új feladatok várnak most
önökre. Vigyázzanak egészségükre.

MÉRLEG
Kerüljék a türelmetlenséget, a félreértése-
ket. Nézzenek a dolgok mélyére, kutassák fel a miér-
teket, csak utána döntsenek. Párjukkal beszéljenek
meg mindent. Több szem többet lát, előbb rájönnek
így a csalásokra.

SKORPIÓ
Most várjanak kicsit, gondolják meg jól, mit
döntenek. Kerüljék a félreértéseket, inkább szánja-
nak több időt a beszélgetésekre. Itt az ideje változ-
tatni kicsit munkájukon, többre is képesek ennél a
helyzetnél.

NYILAS
Munkájukban most a csúcsokat döngetik, na-
gyon sikeresek. Nagyon jó ismeretségekre tesznek
szert, későbbi munkájukban is becsüljék meg ezeket.
Párjukra is figyeljenek, hogy ő is részesülhessen az
önök boldogságából.

BAK
Életük most nehéz egy kicsit, ne bonyolítsák
túl a dolgokat. Álljanak meg, készítsenek egy tervet, és
így mindenre jut elég idejük. Ne döntsenek hirtelen,
maradjanak nyugodtak. Párkapcsolatukban is konflik-
tusok várhatók.

VÍZÖNTŐ
Nagyon sikeresek a héten. Anyagilag egy jó
időszak kezdődik, osszák be erejüket. Párkapcsolatuk-
ban inkább beszélgessenek sokat, kerüljék a félreérté-
seket, így elkerülhetik a szakítást is. Vezessék le fölös
feszültségeiket.

HALAK
Lehetőség szerint üljenek le beszélgetni pár-
jukkal, gyerekeikkel, munkatársaikkal, különben fel-
őrli önöket a sok félreértés. Sok jó változtatást élhet-
nek meg ezen a héten, döntsenek jól, okosan, életüket
ezzel könnyebbé teszik. 

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.

Horoszkóp

kép és szöveg: xantus-állatkert  

A csuklyáspatkány a vándorpatkány laboratóriu -
mi célokra kifejlesztett változata, főként színé-
ben tér el a vadon élő rokontól. Ez a 250-300
grammos, 20-25 centiméteres, hosszú farkú
rágcsáló rosszul lát, de hallása rendkívül éles.
Metszőfogai olyan erősek, hogy akár a betonon
is képes átrágni magát. 

A patkányok háziasítása az 1800-as években
kezdődött. A városokban elszaporodó rágcsáló-
kat akkoriban úgynevezett patkányfogó em-
berek irtották, akik azzal egészítették ki kerese-
tüket, hogy élő példányokat árusítottak. Ma már
azt is tudjuk, hogy a régebben sok áldozatot kö-
vetelő pestist nem a patkány, hanem a benne élő
bolha terjesztette. Napjainkban már nem ritka,
ha valaki csuklyáspatkányt választ háziállatként.
Kevésbé fertőzésveszélyes, mint egy kutya vagy
egy macska, s rendkívüli intelligenciájának kö-
szönhetően remek barát. Imád „mesterének”
vállán ülni, trükköket tanulni, kötélen mászni. To-
vábbi előnye, hogy nem válogatós, a családi
ebéd maradékával is megkínálhatjuk. A belvá-
rosi Füles Bástyában három szelíd, kézhez szo-
kott nősténypatkány várja a vendégeket. 

Az intelligens
rágcsáló 

Gyilkosaira hivatkozott a betörő
Hajnal volt. A város komposztálójának riasztója jelzett. A Patent Távfelügyeleti
Központjában a diszpécserek azonnal riasztották a járőröket. A kiképzett patentos
elfogók pillanatok alatt kiértek Likócsra. Azonnal meglátták, hol hatolt be a betörő
az épületbe: üvegszilánkok hevertek az egyik ablak alatt. Nem tétováztak, ők is be-
mentek. A betörő már a látványuktól, határozottságuktól megdöbbent. Szinte
kiesett a kezéből a talán védekezésre szánt poroltó és a hegyes konyhakés. Miközben
elfogták, zavarodottan mesélte, ő nem betörő, csak az őt üldöző gyilkosok elől me-
nekült az épületbe. És a férfi valóban vérzett!  Ám kiderült, a betörésnél az ablaküveg
vágta meg. A Patent járőre átadta a férfit a hamarosan megérkező hatóságnak.
Ma már egy teljesen zárt és biztonságos helyen van, ahol nem kell tartani az őt ül-
döző gyilkosoktól. Igaz, sem be-, sem kitörni nem tud onnan.

PATENT SZTORIK

Legmegbízhatóbb védelem otthonoknak,
vállalkozásoknak! Patent Távfelügyelet. 
Érdeklôdjön most! +36 30/203-222

A Városi Művészeti Múzeum Goya-kiállítására
nyerhet jegyet, aki velünk játszik. Nem kell mást
tenni, csak helyesen válaszolni három kérdé-
sünkre, melyhez segítséget ad a Goya rézkarcai
a városi múzeumban című cikk.
1. Mennyi rézkarcot mutat be a kiállítás?
2. Mire hívják fel a figyelmet a metszetek?
3. Mikor nyílik meg a kiállítás?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk
március 28-ig. A Magyar Vilmos Uszodába
szóló belépőjegyeket Horváth Glória nyerte.


