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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal Borkai Petrával, az Alpok–
Adria szépségkirálynőjével is megismerkedhet-
nek Hölgyvilág mellékletünkben, de olvashat-
nak a masszázsról és a húsvéti itókákról is.

3. oldal János időről időre rémülten fedez fel foltokat emberi 
kapcsolatain. Egy sértő megjegyzést, amit talán nem is annak szánt.
Egy barátságtalan pillantást, ami pedig csak fáradtságából fakadt.
Egy ingerült választ, pedig nem is a kérdező tette ingerültté. És ilyen-
kor kétes értékű műalkotásokat akaszt a foltok elé. Egy kincstári 
mosolyt, egy rosszul elsült poént, egy suta ebédmeghívást. 

28. oldal Kovacsics Anikót, a Győri Audi ETO KC
irányítóját is jelölték a Bajnokok Ligája legjobb 
23 éven aluli játékosának címére. A válogatott 
kézilabdázó örül az elismerésnek, de inkább a Val-
cea elleni visszavágóra koncentrál, aminek négy-
gólos hátrányból vág neki a zöld-fehér csapat. 

5. oldal Elkészült a 2010
őszén átadott, Szigetet Révfalu-
val összekötő Jedlik Ányos hídhoz
kapcsolódó úthálózat. A beruhá-
zást kedden jelentette készre a
kivitelező. 

4. oldal Önálló, egyszeri és
megismételhetetlen estre készül
Szikra József, a Győri Nemzeti
Színház művésze, Miért szere-
tem Győrt? rovatunk e heti 
főszereplője.

Harmadnapon
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munkatársa van már az Audi Hungaria Kft.-nek.
Mindössze hét hónappal azután, hogy bejelentették,
elérték a hétezres létszámot. A győri gyár legújabb,
8000. dolgozója az új járműszereldében kezdte meg
munkáját teamkoordinátorként. Januártól eddig
több mint 600 új munkahely létesült a vállalatnál. 

8000 6497 bűncselekményt regisztráltak tavaly Győrben, ez
azt jelenti, hogy nem csökkent, de nem is nőtt a
bűncselekmények száma a korábbi évekhez ké-
pest. A rendőrség tájékoztatójából kiderült az is,
városunkban döntően a könnyű drogok vannak
jelen, és 2011-ben nem történt túladagolás okoz -
ta haláleset.

NAPRÓL NAPRA

Március 30.

Március 31.
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Április  4.
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IPOSZ. A munkahelyi képzéseket se-
gíti az Ipartestületek Országos Szö-
vetsége. Ennek kapcsán tartottak or-
szágos nyitó konferenciát a Győri
Ipartestület épületében, ahol beszá-
moltak a projekt eddigi eredményei-
ről és a következő lépésekről.

Rétesrekord. Az Arrabona Nyugdí-
jas Egyesület tagjai arra vállalkoztak,
hogy megdöntve az eddigi Guinness-
rekordot, 100 méter hosszú rétest
nyújtanak, töltenek és sütnek meg a
látogatók és a bírálók szeme láttára
Győrben. A kísérlet sikerült, 100,5
méter rétest nyújtottak az asszonyok.

Szél. A viharos szél miatt tizenkét
esethez vonultak a megyei katasztró-
favédők a hétvégén. Jellemzően ki-
dőlt fákhoz és épületkárhoz riasztot-
ták őket. Az erős szél megbontotta a
győri fellebbviteli főügyészség tetejé-
nek bádogzatát is.

Konzul. Győrben járt Magyarország
antalyai tiszteletbeli török konzulja. A
látogatás célja a török és a magyar
médiaklubok közös kapcsolatának
fejlesztése. 

Gyűrűzés. Madárgyűrűzést tartottak
a Gyirmóti Művelődési Házban. A már
hagyományosnak mondható prog-
ramra kicsiket és nagyokat egyaránt
vártak. A befogott madarakat a szak-
értő alapos bemutatásuk közben gyű-
rűzte meg, majd szabadon engedte. 

Buszok. Útmutatót adott ki a Kisal-
föld Volán az intelligens utastájékoz-
tatási berendezések használatához.
Tavaly év vége óta működnek élesben
a buszmegállókba kihelyezett totem-
oszlopok és a jegykiadó automaták is.
Az utóbbi napokban többször panasz-
kodtak üzemzavarra az utasok.

Ellenőrzés. A Nemzeti Adó- és Vám -
hivatal munkatársai a húsvéti ünne-
pekhez, tavaszi rendezvényekhez kap-
csolódóan fokozott ellenőrzéseket
tartanak a nyugat-dunántúli régióban
is. A razziák április 10-éig tartanak.

szerző: zoljánszky
alexandra
fotó: o. jakócs péter

Győr is csatlakozott
az autizmus világ-
napján tartott ese-
ményekhez: többek
között kék sétát ren-
deztek, és kék fény -
be burkolózott a vá-
rosháza hétfőn, a
Baross úti Látogató-
központban pedig
fo gyatékkal élők al-
kotásait kezdték áru -
sítani.

Az autizmus egy olyan
idegi-fejlődési rendelle-
nesség, amely által az
autista emberek nehe-
zen alakítanak ki kapcso-
latokat, kommunikációs
képességeik alulmarad-
nak az egészséges tár-
sakétól. Nem észlelik
megfelelően a másik
ember érzéseit, szokat-
lan mozdulataik, kitöré-
seik lehetnek.

A nyúli Márton Lakó-
otthonban élő autista és
Down-szindrómás fiata-
lok – mint már egy ko-

Fogyatékkal élők
alkotásait is árusítják 
a Látogatóközpontban

rábbi riportunkban be-
számoltunk róla – mun-
karehabilitációs foglal-
kozáson is részt vesznek.
Saját kezűleg készítenek
például szőtteseket,
gyer tyákat, papírvirágo-
kat és fadobozokat is de-
korálnak: szép, egyedi
ajándékok születnek a
szorgos kezek között.

A gyönyörű alkotá-
sokra Bolla Péter, a pol-
gármester kabinetfő-
nöke is felfigyelt. A világ-
napon elmondta, a Győri
Nemzeti Színházban
futó darab, A Gézagye-
rek teljesen magával ra-
gadta. A főszereplő au-
tistát alakít, és játékára a
Márton Lakóotthonban
készült fel, ezért a szín-
ház emeletén egy kiállí-
tást rendeztek az otthon
lakóinak portékáiból, ezt
látván jutott eszébe az
ötlet, hogy a Látogató-
központban kezdjék áru-
sítani az alkotásokat.

A kabinetfőnök sze-
rint rohanó világunkban
nem figyelünk sérült em-
bertársainkra, és arra
buzdítja a győrieket,

hogy vásárlásukkal se-
gítsék az otthon lakóit.

A befolyt összeg tel-
jes egészében a „Híd a
jövőbe” Értelmi Sérülte-
ket Segítő Alapítvány
számlájára kerül.

Dr. Fekete Gáborné,
az otthon koordinátora
kifejtette, örül, hogy
ilyen frekventált helyen
árusíthatják a szép, igé-
nyes, minőségi termé-
keket.

„Nemcsak az intéz-
ményünkben folyó szak-
mai munka visszaigazo-
lása ez, hanem bizonyí-
ték arra, hogy a sérültek
is képesek értékteremtő
munkát végezni” –
mondta, és hozzátette,
azért is fontos ez, mert a
fogyatékos embereknek
alig van önbizalmuk, na-
gyon lényegesek szá-
mukra a visszajelzések.
Az előítéletek azonban
még mindig falat emel-
nek a fogyatékkal élők
és az egészséges em-
berek közé, de Győrben
A Gézagyerek című da-
rabbal elindult az előíté-
letek lerombolása.
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szerző: kelemen áron osb
fotó: marcali gábor

János akkor már a lépcsőházban járt,
de még mindig azon bosszankodott,
hogy hogyan tudta így rászedni az az
utcai árus. Pedig ő nem is akarta
megvenni azt a képet. Nem is na-
gyon illik a lakásába. És különben is:
most még ráadásul fél kézzel kell ki-
vennie táskájából a kulcsot. De sebaj,
bejutott, a sebtiben becsomagolt – fi-
noman szólva is kétes értékű – műal-
kotást pedig hanyag óvatossággal ej-
tette az előszoba padlójára. Össze-
törni semmiképp sem akarta, hiszen
pénzt adott érte, és már azon gondol-
kodott, honnan keríthetne egy magá-
hoz hasonló alakot, akire kis veszte-
séggel, vagy jobb esetben szerény
haszonnal rá tudná sózni. Nem vá-
gyott másra, csak hogy leheveredjen
a kanapéra, és ne kelljen semmire
sem gondolnia. Épp nekilátott a lehe-
veredésnek, amikor nappalijának
falán egy tenyérnyi foltot pillantott
meg. Azonnal megfejtette: csőrepe-
dés. Először legyintett. „Nem is lát-
szik annyira.” Aztán, ahogyan ter-
vezte, elnyújtózott, és néhány perc
múlva el is szunyókált. 

Már alkonyodott, amikor felriadt.
Sebtében felkelve és feledve a történ-
teket lámpát gyújtott. Hamarosan ér-
keznek a vendégek, elő kell készülnie.
De ahogyan az alkonyat szelíd világos-
ságát hirtelen felváltó mennyezeti
lámpa erős fénye fölfedte a szoba fa-
lának titkait, újra feléje kiáltott a folt!
Nem lett nagyobb, de ahogy jobban
megvizsgálta, észrevette, hogy a fes-
tés is fölhólyagosodott már. „Milyen
kínos” – gondolta. – „Éppen most,

amikor vendégeket várok...” És akkor
eszébe jutott a kép. A folt jól látható
helyen volt, nagy, üres, szépen festett
falon. „Miért is ne tehetném ide azt a
képet?” – tanakodott magában. „Talán
nem is véletlen, hogy hagytam
magam rászedni.” Néhány percig me-
redten bámulta a falat, hiszen súlyos
döntés előtt állt: a folt a kínosabb vagy
a kép? Ha valaki lett volna még a szo-
bában, biztosan megrettent volna
János hirtelen támadt határozottsá-
gától, amellyel a fiókos szekrény felé
indult. Néhány szempillantás, és már
a kezében is volt a kalapács, és egy jó-
kora szeg, olyan, ami még ezt a ször-
nyű giccset is elbírja. Néhány jól ki-
mért ütés a gondosan felhordott fes-
tékrétegek alatt amúgy is megviselt
vakolatba, és már rohan is vissza az
előszobába, hogy lerángassa a cso-
magolópapírt. Íme, kész a
mű! A kép jóval nagyobb,
mint a folt. Jöhetnek a
vendégek! 

Másnap csak akkor ju-
tott eszébe az eset, és az
aggasztó kérdés, hogy
vajon mi lehet most a kép
mögötti folttal, amikor ha-
zatért a munkájából. Elő-
ször azt gondolta, meg-
nézi. Meg szerelőt is kel-
lene hívni. Aztán gyorsan
meggyőzte magát: „Most túlságosan
fáradt vagyok. Inkább majd holnap.
Majd holnapután. Majd a jövő héten.
Majd két hét múlva, ha leadtam a ha-
táridős munkámat. Egyébként sem
látszik...” És a képpel is egészen meg-
barátkozott. Már nem neheztelt az
utcai árusra. És nem törte azon a fejét,
hogy kinek is adhatná tovább. Egyik

reggel, amint kilépett a hálószobája aj-
taján, kellemetlen szagot érzett. A
képre pillantott. A kép elé szerelt üveg-
lapon párát és vízcseppeket látott, és
ahogy vizsgálódva közeledett, észre-
vette a vászon szélére ült penész félre-
érthetetlen fekete foltjait. Aznap a
munkahelyén is gyakran eszébe jutott
a nappali, a tenyérnyi folt és a kép. Dél-
után a szokottnál is jobban sietett. Be
sem csukta maga mögött a bejárati
ajtót, egyenesen a nappaliba rohant.
A folt addigra jókora udvarként fonta
körbe a kép keretét, az alakok szinte a
felismerhetetlenségig átáztak, kontúr-
jaik feloldódtak, a kanapé alól pedig
egy pimasz kis tócsa apró víznyelvei
feleseltek. És amit már egy hónapja
csak tervezgetett: most gyors elhatá-
rozással leemelte a képet a szögről. A
kép mögött több helyütt a meztelen

tégla meredt vörös tekintettel Já-
nosra, a meggyötört vakolat pedig víz -
esésként hullott alá a kanapé gondo-
san rendben tartott kárpitjára. János
dermedten állt. Ma estére is vendége-
ket hívott...

János időről időre rémülten fedez
fel foltokat emberi kapcsolatain. Egy
sértő megjegyzést, amit talán nem is

Húsvéti mese

Igen, fájdalmas 
azt mondani, hogy 

hibáztam, hogy 
bűnt követtem el

annak szánt. Egy barátságtalan pil-
lantást, ami pedig csak fáradtságá-
ból fakadt. Egy ingerült választ, pedig
nem is a kérdező tette ingerültté. És
ilyenkor kétes értékű műalkotásokat
akaszt a foltok elé. Egy kincstári mo-
solyt, egy rosszul elsült poént, egy
suta ebédmeghívást. De a mosoly, a
poén, a meghívás mögött a folt dol-
gozik, növekszik, rombol, a mosoly, a
poén, a meghívás pedig csak elta-
karja a pusztulást, ami már csak
akkor válik láthatóvá, amikor nagy baj
van. Igen, fájdalmas azt mondani,
hogy hibáztam. Hogy bűnt követtem
el. Hogy ne haragudj, csak most bánt
valami. Hogy valami nincsen rend-
ben az életemben. János úgy érzi,
ilyenkor valami meghal benne. Mint
a véső a nappali szépen rendbetett
falán. De ha nem vállalja a vésőt és a
halált, akkor, mint az el nem vetett bú-
zaszem, önmaga karikatúrájává lesz.
Egyre nagyobb giccsekkel kell elta-
karnia az egyre fokozódó konfliktust.
De ha vállalja a búzaszem halálát,
ami a földbe hull, az élete, a kapcso-
latai, a hite új életre támadnak és bő-
séges termést hoznak.

János azon az első délutánon
másként is dönthetett volna. Miután
letette a képet az előszobában, mi-
után felfedezte a foltot a falon, leül a
kanapéjára, és rövid megfontolás
után felhív egy vízvezeték-szerelőt,
időpontot egyeztet, elviseli, hogy a
szerelő vésni kezd, elszenvedi, hogy
rövid időre porban úszik gondosan
rendben tartott lakása, és hogy ven-
dégei egy foltot látnak aznap este a
falon, ami vélhetően egyébként sem
érdekelte volna őket. És néhány nap
alatt már túl is lenne az egészen...
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Egy kósza interjúnál nyomósabb oka volt annak, hogy
Szikra József az első hívó szóra becsomagolta Ropi kutyáját
és Győrbe autózott. Ha valamikor, hát most nagy szüksége
van reklámra, a Budapesten élő színész azt szeretné, ha áp-
rilis 20-án telt ház lenne a győri teátrum Kisfaludy-termé-
ben. Önálló, egyszeri és megismételhetetlen estre készül,
a műsor arra a harminc évre emlékezik, amit a színész a vá-
rosban töltött. Azért írok műsort, mert Szikra József maga
sem tudja, miféle műfaj lesz, ami kikeveredik majd a szö-
vegkönyvből.

Annyi biztos, ötvenévesen írt egy önéletrajzi regényt,
amit eddig négy ember olvasott el. Köztük volt Benkő József,
akinek mindenről, így erről az írásról is a színpad jutott az
eszébe. Dramatizálta, megrendezte, a színész meg azt
mondja, úgy fog beszélgetni a nézőkkel, mintha otthon, a
nappalijában üldögélnének. Elhangzik majd néhány dal,
vers, monológ, ha ott lesz egy-két régi barát, mondjuk Ko-
csis Rozi, ők is bizonyára beszállnak majd a játékba. Jó
darab lesz. Szikra József négy évtizedes pályafutása és
három évtizedes győri élete nem volt unalmas. 

A színész fiatalon, Pétervári István színidirektor hívására
cserélte le Veszprémet Győrre. Azt meséli, amikor először
látta a város akkor még vadonatúj, Vasarely-mintás teátru-
mát, úgy érezte magát, mint az a falusi lakatos, akit a párt át-
helyezett a téesz gépműhelyéből a Csepel Művekbe. Volt fé-
lelem, izgalom, remegés, de az első olvasópróba remekül si-
került. Ezt onnan lehetett tudni, hogy Áts Gyula biccentett,
közölte, hogy kisfiam, te tudsz olvasni, majd arra utasította
az új fiút, hogy menjen a nyolcasba. Ez volt Áts, Sipka, Perédy
öltözője. Szikra Józsefet befogadták, komoly feladatokkal ter-
helték, évadonként négy-öt premierje volt. 

A színész három évtizedes győri mérlege több száz sze-
rep és három rendezés, a magánemberé egy fél élet, tele
örömmel és bánattal, millió pocsék és még több édes pil-
lanattal. Szikra József háromszor nősült, egyszer örülhetett
gyereknek, kezdetektől barátja a Vaskakas Bábszínháznak,
bábáskodott a város első kereskedelmi rádiójának születé-

sekor, sajátjának mondhatta a Maskara gyerekteátrumot,
s itt jelentek meg versei először kötetben. Még újságot is
írt, nem akármilyen eredménnyel. Az illetékesek megváltoz-
tatták a forgalmi rendet, ki tudja már, melyik utcában. 

Látható, hogy Szikra József, a győri színház örökös tagja
nem bohém művészvendége, hanem rendes, adófizető, köz -
élet iránt érdeklődő polgára volt a városnak, egyszer még ki-
tüntetést is kapott az önkormányzattól. Megkérdeztem, ő
meg elmondta, máig szereti Győrt. Szép és élhető hely, s ami
egy színész számára fontos, a nézők szeretik a színházukat.
Nem kérdeztem, de azt is elmondta, hogy Budapestet, a
csúf és élhetetlen nagyvárost ugyancsak szereti. Sok szín-
háza van, ami ugye egy színész számára szintén nem utolsó
szempont. Költészet napja lesz, engedtessék meg egy prog-
ramajánlat. Szikra József a múlt héten látta Nagy Balázst a
Madáchban, aki teheti, nézze meg. A darab a József Attila
musical, sok szerelemmel. 

Ropi kutya jelezte, hogy az interjúnak vége, ideje a kávé-
házi fecsegésnél lombosabb elfoglaltság után nézni. A bú-
csúzásba azért még belefért egy kötelező kérdés, neveze-
tesen az, hogy na és most min dolgozik a művész úr. A vá-
lasz az, hogy fest. Egy éjszaka álmában látott egy képet
arany, barna és fekete színekben. Másnap megvette a

három tubus festéket. Azóta fest. Azt mondja, minden szí-
nész életében vannak olyan időszakok, amikor nem jönnek
szembe a szerepek. Ezeket túl kell élni. A művészember
ilyenkor ír, fest vagy főz. Szikra József ötvenhét évesen, pá-
lyájának negyvenedik évfordulóját ünnepelve ír, fest, főz és
tervez. Szerepálma az, hogy szeretne mindent eljátszani,
rendezői ambíciója konkrétabb: az Athéni Timon.  

Szikra József: A győriek
szeretik a színházukat 

Névjegy

Önálló, egyszeri 
és megismételhetetlen

estre készül

Válság

Szikra József 1955-ben
született Budapesten.
Középiskolás évei alatt
a Kassák Ház Stúdió-
ban és az Egyetemi
Szín padon, Halász
Péter, Ruszt József és
Zsámbéki Gábor keze
alatt ismerkedett a
szín házzal. Ami a szak-
mából tanulható, azt a
Nemzeti Stúdióban,
Bodnár Sándor tanítvá-
nyaként tanulta meg.
Segédszínészkedett
Mis kolcon, szerkesztő
volt a Magyar Televízió
szórakoztató osztályán,
majd elvégezte a színi
főiskolát. A Győri Nem-
zeti Színház 1982-ben
szerződtette, ma itt örö-
kös tag. Több száz sze-
repe közül Ibsen Nórá-
jának Rank doktora áll
a szívéhez legközelebb.
Há rom rendezését
láthat ta a győri közön-
ség Capek: Végzetes
szerelem játéka, Ru-
zante: Csapodár ma-
dárka, Csukás–Darvas:
Ágacska. 

„Bőven akadtak ma -
gán életi problémáim,
ilyenkor a színház hú-
zott ki a gödörből. Es-
ténként játszanom
kellett. Mindig akadt
egy barát, aki elmagya-
rázta, miért.”  
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KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

TAVASZI 
SZERVIZAKCIÓ

www.inicial.hu

Nálunk vásárolt gumiabroncs esetén ingyenes gumihotel szolgáltatás!

175/65 R14 82T      
17950 Ft

195/65 R15 91T      
22450 Ft

185/65 R15 88T     
22450 Ft

205/55 R16 91H     
29450 Ft

215/60 R17 96H     
58950 Ft

155/70 R13 Viaxer
9990 Ft

175/65 R14 82T      
12950 Ft

195/65 R15 91H     
16950 Ft

175/65 R15 84T     
17990 Ft

06-20/472-7000

További gumiabroncs-
méretekre kérjen
egyedi ajánlatot!

A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben! Az
akció kizárólag a készlet erejéig érvényes. A gumihotel
szolgáltatás korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.

Olajcsere Futómû-ellenôrzés

Akciós gumiszerelés

8990 Ft
+áfától

4000 Ft
+áfa

1200 Ft
+áfa

Tartalmazza: 
• Olaj 4l 10W40
• Olajszûrô
• Munkadíj

fémfelni 16”-ig bezárólag

Iniciál Autóház • Tel.: 96/583-520
Gyôr, Külsô Veszprémi u. 6. 

Ajánlatkérés:
szerviz@inicial.hu

Az olajcsere-akció 4 vagy 4 évesnél idô-
sebb gépkocsikra érvényes. A részletek-
rôl érdeklôdjön árkakereskedésünkben.
Az akció 2012. 04. 30-ig érvényes

NYÁRIGUMIABRONCS-AKCIÓ

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Elkészült a 2010 őszén átadott,
Szigetet Révfaluval összekötő
Jedlik Ányos hídhoz kapcsolódó
úthálózat. A beruházást kedden
jelentette készre a kivitelező. 

Az ünnepélyes eseményen Borkai
Zsolt polgármester elmondta, az el-
múlt évtizedek legnagyobb szabású
vállalkozása volt ez a beruházás az ön-
kormányzat részéről, hiszen az 5,6 mil-
liárd forintos projekt teljes egészében
önerőből valósult meg. A városvezető
hangsúlyozta, az építkezés nem volt
egyszerű feladat, hiszen egy másik
nagyberuházással, az egyetemi fej-
lesztéssel együtt, lényegében egy he-
lyen zajlott. Az összefogás és a gon-
dos egyeztetések révén azonban

Átadták a Jedlik Ányos hídhoz 
kapcsolódó úthálózatot

össze tudták hangolni a két fejlesztést.
A beruházás leglátványosabb eleme a
140 méter hosszú Jedlik híd, amely
két, korábban egymástól elszigetelt
városrész között teremti meg a for-
galmi kapcsolatot. A projekt jelentő-
sége, hogy nem csupán az új hidat, de
a komplett kapcsolódó úthálózat
megépítését, fejlesztését is tartal-
mazta. A közel 5 km hosszan érintett
úthálózaton végig kerékpárutak is
épültek, megújultak a járdák burkola-
tai és a környező zöldterületek is. Tel-
jes mértékben átépítették a közvilágí-
tási hálózatot, az energiaellátási rend-
szereket és a távközlési hálózatokat.
Az érintett közműveket is korszerűsí-
tették. Sziget városrészben és Újvá-
rosban 4 új körforgalmú csomópont
és egy jelzőlámpás csomópont ké-
szült el. Komplett utak, útszakaszok
újultak meg a kapcsolódó gyalogos,

kerékpáros és forgalomtechnikai fej-
lesztésekkel. Révfalu városrészben a
Hédervári út egy jelentős szakasza
épült át a Széchenyi István Egyetem
mentén. A Kálóczy téren egy kisebb,
valamint a Rónay Jácint és Szövetség
utcai kereszteződésben egy nagyobb
méretű körforgalmú csomópont léte-
sült a csatlakozó útszakaszok átépíté-
sével, a kapcsolódó gyalogos, kerék-
páros és forgalomtechnikai fejleszté-
sekkel. 

A kivitelező KSM 2008 Konzor-
cium képviseletében Szigeti Ferenc je-
lentette készre a beruházást, amellyel
egy 2008-ban kezdődött nagyprojekt
zárult le, és amely az új híddal és az út-
építésekkel jelentősen megkönnyíti a
közlekedést a két városrész között, il-
letve infrastrukturális szempontból
még inkább bekapcsolja az egyete-
met a város vérkeringésébe.
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A 2010-es önkormányzati választáso-
kon új képviselőként került a városi köz-
gyűlésbe Radnóti Ákos, aki Adyváros
keleti és Jancsifalu déli részén szerezte
meg a szavazatok többségét. 

– Már a kezdetektől szoros kapcsola-
tot alakítottam ki a városrész intézmé-
nyeivel, a közös képviselőkkel, a hatósá-
gokkal, a szolgáltatókkal és a helyben
élőkkel. Azon voltam, hogy minél több
tapasztalatot gyűjtsek a problémákkal
kapcsolatban – mond ta Radnóti Ákos.
2011 januárjában új zajvédő falat ad-
tunk át a vasút és a lakótelep között a
Leier cég jóvoltából, májusra pedig
megvalósult a csaknem 200 lakásos,
Kodály Zoltán u. 34–44. közötti lakóhá-
zak szigetelése, felújítása. Az egész év
során kiemelt figyelmet fordítottunk a
zöldterületek és a játszóterek felújítá-
sára és karbantartására az Ifjúság kör-
úton, a Földes Gábor utcában, az ady-
városi tónál, a Kodály Zoltán úti üzletköz-
pontnál és a Bán Aladár utcában. Meg-
valósult a városrész kutyafuttató terüle-
tének további fejlesztése és szabályo-
zása is, melyet megköszöntek nekem
és a polgármesternek is, aki támogatta
a fejlesztéseket. Há rom helyen ivókuta-
kat helyeztünk ki és nyolc helyszínen tör-
téntek a forgalmat biztonságosabbá
tévő közlekedésfejlesztési beruházások.
A kamionokat éjjelre kitiltottuk a Szi-
gethy Attila útról, az Ifjúság körúton sza-
bályoztuk a parkolást és tükröket helyez-
tünk ki a kereszteződésekben, to-
vábbá megállást tiltó táblákat helyez-
tünk ki a Körkemence utcában. Útépí-
tési munkákat végeztünk a Tihanyi
Árpád úton, és a Kodály utcában meg-
valósult a vízelvezetés. Felújítottuk a Sza-
uter utca melletti sportpályát, és több
helyen is modernizáltuk a közvilágítást.

Szebb környezet, fejlesztések
és erősödő közbiztonság

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

A teljes Ifjúság körút esténként több
mint 30 százalékkal világosabb lett, ér-
demes este megnézni, és a közepén át-
adott megvilágított gyalogátkelőhelyet
is, mennyire látványos a javulás. 2011
szeptemberére megvalósult a Móra Fe-
renc-iskola komplex felújítása, ami az
egyik legnagyobb büszkeségünk. Ta-
valy őszre befejeztük az Ipar u. 84–102.
szám alatti panellakások felújítását. Ami
az idei évet illeti, megvalósult a Barátság
Sportpark parkolási szabá lyo zá sának
egy része, és a közösségi autóbusz-köz-
lekedés fejlesztése. Emel lett útépítési,
szegélyezési munkák kezdődtek a Szi-
gethy Attila úton.

Ahhoz képest, hogy fiatal és
újonc képviselő, igen komoly
eredményeket tud felmutatni…

A jobboldali önkormányzat felis-
merte, hogy a lakótelepen élő emberek
számára is biztosítani kell a kényelme-
sebb, jobb minőségű élet
feltételeit. Nagy lépés volt
még az előző ciklusban a Ba-
rátság Sportpark 800 millió
forintos felújítása. A tömbhá-
zak közül nagyon kevés volt
felújítva, szerencsére a pá-
lyázatok kiírásával több pro-
jekt is indult, és az energeti-
kai korszerűsítés terén Győr az egyik
legsikeresebb az országban. Az épüle-
tekben nem csak komoly kiadásokat
tudnak megtakarítani a lakók, de eszté-
tikailag is jobban néznek ki. Az is bántja
az ember szemét, ha elhanyagolt a kör-
nyezete. Nekiláttunk a zöldterületek kar-
bantartásának, mert volt olyan pad, ami
ki sem látszott a gaz alól. Ülőhelyeket,
szemetesedényeket helyeztünk ki.  

Adyvárosban minden generá-
ció megtalálható az idősektől a
fia tal családosokig. Nem lehet
könnyű minden elvárásnak meg-
felelni.

Az emberek többsége nem sze-
retne mást, mint nyugalmat és bizton-
ságot. A fiatalok jobbára a játszótér-
felújításokat kérik, sokaknak pedig
aktív kikapcsolódást jelent a kutyasé-
táltatás. A Barátság Sportpark után a
Szauter utcai sportpálya is biztonsá-
gosabbá vált. Új ját szó te ret adtunk át
7 millió forintból az Ifjúság körút mö-
gött, igényes közvilágítással, ivókúttal,
a gyermekek bizton sága érdekében
körbekerítve. Idén minden játszótér a
körzetemben új játékokat is kap. Az
időseknek a közbiztonság a legfonto-
sabb: javítottunk a közvilágításon, el-
értük, hogy az autóbusz ismét megáll-
jon a Petz Aladár-kórháznál. Bővítjük
a térfigyelő kamerarendszert, kettővel
több lesz már idén, és a jövőben újabb
kettőt szeretnénk kihelyezni, és foly-
tatjuk a közlekedés biztonságosabbá
tételét a Szabolcska utcában.  

Önről az a hír járja, hogy rend-
párti…

Nézze, apróságnak tűnhet, de száz
parkolóhelyet festettünk fel a körzet-
ben, amire 30 éve nem került sor, és
több helyen fizikai elzárások épültek ki
a szabálytalanságok elkerülésére, Így
kevesebb a tilosban parkolás, és ren-
dezettebb is a környezet. Idén még
többet meg fogunk csinálni. Köztisz-
tasági programot indítunk, még több
pad és szemeteskuka lesz kitéve. Ke-
rékpárutat építünk, és további utca-
szakaszokat fogunk felújítani a követ-
kező időszakban. 

Csengeri Mária főigazgató,
Adyvárosi Főigazgatóság:
– Radnóti Ákos 2010 óta képvi-
selő, és ez idő alatt Adyváros
látványos fejlődésen ment ke-
resztül. Megválasztása után
azonnal felvette velem a kap-
csolatot, tevékenységét és
személyiségét a sokoldalúság
jellemzi. A lakótelepi környe-
zetben sok a kisgyermekes
család, így munkáját a család-
barát környezet megvalósí-
tása határozza meg. Különös
figyelmet fordít a közvilágí-
tás felújítására, a közbizton-
ság erősítésére, a biztonságos
gyalogos közlekedés megte-
remtésére. Játszótereket újít-
tatott fel, nagy hangsúlyt ka-
pott a parkosítás, az új parko-
lási lehetőségek kialakítása, a
lakótelepi panelépületek esz-
tétikusabbá tétele, az ener-
giatakarékosság. Szociális ér-
zékenységét mutatja, hogy
húsvétra csokitojásgyűjtő ak-
ciót szervezett. Nyomon kö-
veti a főigazgatóság életét, er-
kölcsi és anyagi támogatást
nyújt, és segítsége nem áll
meg a választókörzet ha-
tárán: intézményünknek, a
Vuk Óvodának ágyneműgar-
nitúra beszerzésében segí-
tett. Támogatja a kulturális
programokat, jelenléte biz-
tonságot ad az intézmények
számára. 

Büki Lajos ’56-os szabadság-
harcos, Győr díszpolgára, If-
júság körúti lakó: – Adyvá-
rosi lakosként maximálisan
meg vagyok elégedve Radnóti
Ákos képviselői munkájával.
Megválasztása óta folyamato-
san tájékoztat a körzetet
érintő terveiről, munkájáról.
Tehetséges fiatalember, aki
eredményesen oldja meg a
közösségért végzett felada-
tait, és amit 2010-ben ígért,
következetesen be is tartja.
Külön öröm számomra, hogy
fiatal kora ellenére fontosnak
tartja az 1956-os győri esemé-
nyek felidézését, és sokat tett
azért, hogy városunk már-
tírja, Török István születésé-
nek 80. évfordulóján a Móra-
iskolában felejthetetlen em-
lékműsorra kerülhetett sor.  

A helyiek
szemével

Elértük, hogy a busz
ismét megálljon 

a kórháznál
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A „Győr stratégiai zajtérképének és
zajcsökkentési intézkedési tervének
elkészítése” című (KEOP-
6.3.0/Z/10-11-2011-0001) pályáza-
tával a győri önkormányzat 63,1 mil-
lió forintot nyert a Környezet és
Energia Operatív Programon belül,
melyhez mintegy 3,3 millió forint ön-
részt biztosít. A projekt megvalósí-
tása során a KTI Nonprofit Kft. és a

Tisztelt Győri Polgárok!
Pro Urbe Kft. együttműködésében
2012 tavasza során felmérésre ke-
rülnek a lakosság utazási szokásai,
igényei, ami a város zajcsökkentési
intézkedési tervének megalkotásá-
hoz szükséges.
Ennek keretében áprilisban kérde-
zőbiztosok keresik meg a lakossá-
got telefonon keresztül, akik az elő-
zetesen összeállított kérdőív alapján

a lakosság személygépkocsi-hasz-
nálati szokásairól fognak érdeklődni. 
A valós utazási igényeket figye-
lembe vevő zajcsökkentési intézke-
dési terv megalkotásához kérjük
Önöket, segítsék a kérdezőbiztosok
munkáját!

Dr. Lipovits Szilárd 
Győr Megyei Jogú Város jegyzője

A közigazgatási és igazságügyi
miniszter szerint Magyaror-
szág bebizonyítja az Európai
Bizottságnak, hogy a költség-
vetési hiányt a kívánt szint
alatt fogja tartani, és lesz meg-
állapodás az IMF-fel is. Navra-
csics Tibor a Győr Plusznak
adott interjújában kiemelte: ez
hazánk érdeke. 

Magyarország mindent megtett a tár-
gyalások érdekében, és kompromisz-
szumkész. Olyan megállapodásra
lenne szükség az IMF-fel, amely egy-
fajta „garanciakeretet” jelent. Ez
azért lenne fontos, hogy olcsóbban
tudjuk finanszírozni az adósságunkat
– kezdte Navracsics Tibor. 

Az IMF mellett bírálattal il-
lette a kormányt a Velencei Bi-
zottság is a magyar bírósági re-
form kapcsán. Azt mondják, túl-
zott az Országos Bírói Hivatal
elnökének a hatásköre. Hogy
látja ezt?   

Ne fogjuk fel tragikusan a dolgot,
fogjuk fel úgy, hogy minden egyes
magyar törvényt meg kell védeni.
Persze bántó az igazságtalanság. A
Velencei Bizottság véleményét tiszte-
letben tartjuk, és módosító indítvá-
nyaink jórészt kezelik is az észrevéte-
lek 80%-át. Ugyanakkor vannak
olyan megállapítások is, amelyek
nem állják meg a helyüket, azaz tár-
gyi tévedések. Ezek mellett pedig elő-
fordulhat az is, hogy a bizalmatlan-
ság fogalmaztatta meg a Velencei Bi-
zottsággal azt a véleményt, amit leírt.
Én abban bízom, hogy javaslataink
kezelni tudják az aggályaikat. Igazá-
ból koncepcionális területet ez nem
érint, vagyis a bíróságoknak az az ön-
igazgatási rendszere, amelyet kitalál-
tunk, és az eredeti törvényben szere-
pel, az a jövőben is ugyanúgy fog mű-
ködni. Ez egyébként sokkal áttekint-
hetőbb rendszert alkot, mint ami a
korábbi volt, amikor a Legfelsőbb Bí-
róság elnöke egyben az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is

Navracsics Tibor: Az új közigazgatás
célja a nemzet szolgálata

volt. Akkor valóban úgy tűnt, hogy
egy kézben összpontosul jóval több
hatáskör, ehhez képest most azzal,
hogy különválasztottuk a kúriaelnöki
pozíciót és az Országos Bírósági Hi-
vatal elnöki pozícióját, a feladatok is
decentralizáltabbak lettek. 

Készülőben van az új büntető
törvénykönyv. Változnak a jogos
védelem szabályai, a paragrafu-
sok az eddiginél jobban figye-
lemben tartják majd az áldoza-
tok és a gyermekek jogait. Az új
Btk.-val szemben azonban
sokan megfogalmazzák, hogy
elsődlegessé vált a szabadság-
vesztés alkalmazása. Visszatart-
hatja az elkövetőket, hogy ki-
sebb súlyú bűncselekmények-
nél is börtönbe kerülhetnek?

Én politikusként mindig azzal talál-
kozom, különösen ha az ország
északkeleti részére megyek, de itt a

Dunántúlon is, hogy az emberek elé-
gedetlenek. Elégedetlenek a bünte-
tőjog szigorával, érzik, hogy túlságo-
san gyengekezűek a bíróságok, s ez
különösen a látszólag kis értékű bűn-
cselekményeknél látható. Hiszen az,
hogy valakinek a veteményét feldúl-
ják, ellopják, hogy valakitől apróbb

értéktárgyakat ellopnak – és ezáltal
nem érzi magát biztonságban –, ez is
lényeges tényező lehet. Az új Btk. bí-
rálói szerint konzervatív, én ezt nem
érzem különösebb bírálatnak. Egy

szigorú büntető törvénykönyv lesz,
pontosan arra tesz kísérletet, hogy
visszaállítsa a közbiztonságba vetett
bizalmat, a rendőri jelenlét is erre
tesz kísérletet, az a célunk, hogy az
emberek biztonságban érezzék ma-
gukat Magyarországon. Legyen szó
ennek akár jogszabályi hátteréről,
akár a rendőri jelenlétről.      

Úgy fogalmazott, hogy 2010
szeptembere óta a közigazga-
tásban – és azon belül az állam-
igazgatásban – történt a leg-
több lényegi változás Magyaror-
szágon. Ezek szerint elégedett? 

Nézze, létrejött a kormányhivata-
lok hálózata, az eddigi 30-35, egy-
mástól elválasztott államigazgatási
intézmény egy keretbe került, így
egy összehangoltabb működés
alapjait teremtettük meg. Létrehoz-
tuk a kormányablakok hálózatát,
megvalósítva az egyablakos ügyinté-
zést. 2013 januárjában utolsó nagy
lépésként a járási és körzeti kor-
mányhivatalok elindítását jelöltük
meg célként. Közkeletű tévedés,
hogy az átalakítások kapcsán meg-
szűnnének az önkormányzatok. Min-
den területi közösségnek alkotmá-
nyos joga van az önkormányzatiság-
hoz, így a jövőben is lesz képviselő-
testület és polgármester. Ahol válto-
zás lehet – de ez még egyeztetés
alatt áll –, az az, hogy mely feladatok
kerülnek államigazgatási hatás-
körbe. Ha jól építjük fel, és szervez-

zük a közigazga-
tást, akkor a leg-
hatékonyabb esz-
köz lehet a közjó
eléréséhez, fenn-
tartásához és
szolgálatához. A
nemzeti közigaz-
gatás értékelvű
k ö z i g a z g a t á s ,

amelynek legfőbb értéke a nemzet
szolgálata. A polgárok elégedettsé-
gét szeretnénk a középpontba állí-
tani, hogy ésszerű határidőn belül el
tudják intézni az ügyeiket.

A polgárok 
elégedettségét állítjuk
a középpontba
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HIRDETÉS VÁROSSZÉPÍTÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat idén is meg-
hirdette a helyi környezetszé-
pítő versenyt a családi házak, il-
letve a társasházak számára.
Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester a versennyel kapcsolat-
ban elmondta, a kezdeménye-
zés már hagyománnyá vált, hi-
szen sok győri számára fontos
a lakókörnyezetének szebbé té-
tele. „Szeretnénk, ha a minden-
napjaink felelősségéből váro-
sunk polgárai még nagyobb
részt vállalnának, közvetlen
környezetük ápolásával és még
szebbé tételével” – tette hozzá

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET” 2012
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY, GYŐR

NEVEZÉSI LAP
Kategória: Családi ház – Társasházi/Lakásszövetkezeti lakótömb 
(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

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

Tulajdonos – Közös képviselő/Elnök: .......................................................

Kapcsolattartó személy neve:....................................................................

Cím (irányítószám, utca, házszám):...........................................................

.......................................................................................................................

Telefon:..........................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

.....................................
dátum

...........................................
aláírás

Tulajdonos – Közös képviselő/Elnök

Szép környezet – Jó közérzet 2012
az alpolgármester. A versenybe
kizárólag magánszemélyek és
lakóközösségek jelentkezését
várják családi ház, illetve tár-
sasház/lakásszövetkezeti lakó-
tömb kategóriákban. Utóbbiak
esetében egy háztömb vagy
legalább két lépcsőház lakói-
nak összefogása szükséges a
jelentkezéshez.

A versenybe nevezni április
5-től május 15-ig lehet. 

A nevezési lapot a városháza
portáján lehet kérni, valamint a
www.gyor.hu honlapról lehet le-
tölteni, illetve a Győr Pluszból ki-
vágni. A nevezést a Polgármes-
teri Hivatal Településfejlesztési
Főosztályára kell eljuttatni:

9021 Győr, Városház tér 1.,  II.
em. 237.

A zsűrizést a szakemberek-
ből álló szemlebizottság végzi
májustól júliusig.

A kategóriák 1–3. helyezett-
jei az önkormányzat által fel-
ajánlott díjban részesülnek. A
legszebb családi ház 150 ezer, a
második 125 ezer, a harmadik
100 ezer forint értékű vásárlási
utalványt kap. A legtakarosabb
társasház pedig 300 ezer, a má-
sodik 200 ezer, a harmadik 150
ezer forint értékű vásárlási utal-
ványban részesül. A nyertes in-
gatlanok a „Szép környezet – Jó
közérzet 2012” tábla  kihelyezé-
sére jogosultak.
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EGÉSZSÉG HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra

Az „idősödés és egészség” jegyé -
ben rendezik meg idén 18. alkalom-
mal az Egészségpiac lakossági
egészségmegőrző programsoroza-
tot az április 7-i egészség világnap-
hoz kapcsolódóan. Ez szinkronban
van az Európai Bizottság döntésé-
vel, miszerint 2012 az aktív idősö-
dés és a generációk közötti szolida-
ritás európai éve.

Győr 1989-től tagja a WHO
Egészséges Városok mozgalomnak,
amely mára világméretűvé vált.
1994 óta pedig részt vesz egy szű-
kebb, európai projektvárosi hálózat-
ban is, és közvetlenül kapcsolódik a
WHO Európai Regionális Irodájához.

Az Egészségpiac célja a lakos-
ság figyelmének felkeltése a saját
egészségük fontosságára, a részt-
vevők egészségi állapotának felmé-
rése, tájékoztatás az egészség
megőrzésének lehetőségeiről,
mód szereiről, a leggyakoribb meg-
betegedések megelőzése, az

egészség világnap aktuális témájá-
nak megismertetése, a célkitűzé-
sek megvalósításának elősegítése
és egészséges termékek bemuta-
tása, ajánlása.

Az Egészségpiacon különböző
szűrővizsgálatokkal várnak minden-
kit, lesz például testzsírmérés,
csontsűrűség-vizsgálat, ortopédiai
szűrővizsgálat, szem- és hallásvizs-
gálat, légzésfunkciós vizsgálat,
szén-monoxid-mérés, emlőönvizs-
gálat és koleszterin-, vércukorszint-
mérés. A résztvevők előadásokon
vehetnek részt, illetve különböző
életmódprogramokon, többek kö-
zött gyógytornán, aerobikon, étel-
készítésen, kóstolókon és relaxá-
ciós gyakorlatokon.

Nagykorú lett 
az Egészségpiac

Az alábbi időpontokban és helyszíneken tartanak Egészségpiacot:
Április 13. (péntek) 10–18 óráig: Szent-Györgyi Albert Egészség-
ügyi és Szociális Szakképző Iskola, Győr, Cuha utca 2. Április 13.
(péntek) 10–12 óráig gyerekeknek, 16–19 óráig felnőtteknek: Likócsi
Művelődési Ház, Likócs, Esztergető u. 12. Április 14. (szombat) 10–
15 óráig: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, Sportcsarnok,
Győrszentiván, Váci M. u. 3. Április 14. (szombat) 13–18 óráig: Beze-
rédj-kastély Győr-Ménfőcsanak, Győri út 90. Április 14. (szombat)
14–18 óráig: József Attila Művelődési Ház, Győr, Móra tér 1. Április
21. (szombat) 8–14 óráig: Radó Tibor Általános Iskola és Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény, Győr, József A. u. 56. Április 21.
(szombat) 11–15 óráig: Móra Ferenc Általános Iskola, Győr, Kodály
Z. u. 20–24. Április 28. (szombat) 9–13 óráig: Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház, Győr, Árpád u. 44. Április 28. (szombat) 14–18 óráig: Piny-
nyédi Művelődési Ház, Győr, Napfény u. 1.

Ahogy a győri diákok körében már szinte mindenki
értesült róla, a Pálffy Miklós Kereskedelmi Szak-
képző Iskola 17 éves diákja, Andorka Vivien január
végén váratlan, súlyos agyvérzést kapott. Az orvosok
sokáig küzdöttek érte, nem hiába: Vivien életben van
és napról napra keményebben harcol a javulásért.
Ám ehhez a küzdelemhez komoly anyagi háttérre van
szükség, amelyet családja erején felül próbál előte-
remteni. Most mindenki segíthet Vivinek, aki szívén
viseli sorsát, aki szorít érte, és akinek hiányzik!
Gyertek el április 13-án a 232 Music Clubban meg-

rendezendő buliba, és az 500 forintos belépő megvásárlásával támogas-
sátok Vivi gyógykezelését! A szervezők a teljes nettó jegybevételt Vivien
gyógykezelésére ajánlják fel! A rendezvényen fellép Venczel-Kovács Zoltán
színész, énekes, aki pár dallal teszi érdekesebbé a szórakozást, ezzel is elő-
segítve azt, hogy még többen jöjjenek el és segítsenek Vivinek a gyógyu-
lásért folytatott harcban. 

Jótékonysági buli Viviért!
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szerző: fölvári gabriella
fotó: illusztráció

A Győri Polgári Szalon soron
következő estjén a magyar
vívók régi dicsőségéről és szo-
morú jelenéről esik szó, az író
és rendező Szigethy Gábor
három vendéget hívott meg a
kedden hat órakor kezdődő
beszélgetésre. Masz lay István
színművész és Kő András
sportújságíró mellett ott lesz
a Zichy-palota szalonjában
Sákovicsné Dömölky Lídia,
Tokió olimpiai bajnoka, aki
sportolói pályafutását befe-
jezve edzőként és szakíróként
is hírnevet szerzett magának.
A hetvenhat éves tőrvívóbaj-
noknő a keddi eszmecsere
előzeteseként szívesen vállal-
kozott egy kis múltidézésre.  

Alig múlt tizennyolc, amikor
egyéniben és csapatban is vi-
lágbajnoki aranyérmet nyert.
Nagyon fiatal lányként miért
pont a vívás vonzotta? 

A bátyám gimnazistaként a BEAC
vívószakosztályának kardvívó re-
ménysége volt, én meg, mint a bá-
tyám rajongója, mindig azt szerettem
volna csinálni, amit ő. Szerencsére si-
került legyőznünk édesanyánk ellen-
állását, aki szerint a vívás nem nőknek
való sport, s így 1950-ben én is el-
kezdhettem az edzéseket a Semmel-
weis utcai vívóteremben. 

Ha megkérik, hogy meséljen
a sikereiről, mi jut az eszé be,
miről beszél legelőször? 

Nagyon furcsa dolog. A sikerek
csodálatosak, felejthetetlenek, de az
ember a balsikerekre, kudarcokra éle-
sebben emlékszik. De talán ez így van
rendjén, ezért vagyunk képesek a ku-
darcaikból tanulni. 

Az 1964-es tokiói olimpián
ön vitte be Sisova ellen a ma-
gyar csapat győztes találatát.
Ezzel férje, Sákovics József ka-
pitány csapatának tagjai egy

szerző: fodor lászló

A világhírű Budapest Fesztivál Kürt-
kvartett fellépésével koronázza meg
a Varga Tibor bérlet hangversenyeit
a Győri Filharmonikus Zenekar. Ez a
koncert lesz ugyanis annak a nagy si-
kerű sorozatnak az utolsó előadása,
ahol olyan kiváló művészek léptek fel
a győri zenekarral, mint Illényi Katica,
Dolhai Attila, Janza Kata vagy a Mu-
zsikás együttes. Az április 27-i bérlet-
záró koncert is egyfajta unikum, hi-
szen amennyire megszokott a vonós-
négyes, annyira ritka a kürtkvartett.
Vannak ugyan erre irányuló alkalmi
próbálkozások, de rendszeresen kon-
certező profi együttes a Budapest
Fesztivál Kürtkvartetten kívül csak
egy amerikai van. Így nem csoda,

Kürtkvartett 
a Richter Teremben 

Bajnoknő a szalonban 
olimpián négy bajnoki címet
szereztek. Mi volt a siker titka?

Világhíres elődeim, remek ed-
zőim és csodálatos csapattársaim
voltak. Szerettem vívni, versenyezni.
Sohasem jelentett áldozatot az
edzés, felkészülés. Azt hiszem, ak-
koriban az egész hazai vívógárda
így érzett, és mindenfajta egyéni
torzsalkodást félretéve egy ember-
ként küzdöttünk a magyar sikere-
kért. A csapatban egymásért is vív-
tunk. Tokióban nekem pluszerőt
adott, hogy férjemért, az akkori ka-
pitányért is küzdhettem. Valóban én
vittem be a győztes találatot, de ezt
azért tehettem, mert egy olyan, már
világbajnok csapat tagja voltam,
mint a Rejtő, Juhász, Ágoston, Ma-
rosi összeállítású gárda.

Ön szerint mi az oka annak,
hogy a sportág magyar csapa-
tai nem jutottak ki az idei lon-
doni olimpiára?

Megszakadt a szívem az összes
magyar vívóért, a kardozókért és a
lányokért egyaránt. Biztos, hogy
nem jó a jelenlegi rendszer, a kvali-
fikáció és a versenyszabályok sem,
de csak azt tudom mondani, amit
utánpótlásedzőként a lányaimnak
szoktam. Először magadat kell le-
győzni, azután az ellenfelet, de ha
nem hiszel benne, nem sikerülhet!
A győzelemhez önbizalom kell, amit
a szívesen elvégzett munka és a
sok-sok gyakorlás biztosít.

Ön nagymamaként is aktív,
tevékeny szerepet vállal a
MOB munkájában. Milyen fel-
adatok találták, találják meg? 

Évekig dolgoztam a Képes
Sportnál, ahol a torna volt az egyik
szakterületem. Amikor az újságírást
abbahagytam, éppen Borkai Zsolt
volt a nagy várományos, a feltö-
rekvő fiatal tehetség. Aktív pályafu-
tásom befejeztével fiatalokat oktat-
tam a Központi Sportiskolában.
Most, mint agg bajnoknő, az olim-
piai eszme terjesztésében és az ifjú-
ság mozgásra buzdításában tevé-
kenykedem.

hogy Németország, Franciaország,
Svájc, Japán és számos hazai hang-
verseny után a Nagy Miklós, Rákos
László, Gál László, Maruzsa Tibor al-
kotta együttes a győri közönség szá-
mára is egyedülálló élményt ígér. 

A Budapest Fesztivál Kürtkvartett
repertoárja többféle stílust ölel fel a
barokktól a kortárs művekig, győri
fellépésükön egy Schumann-darab-
bal állnak a Richter Terem színpa-
dára.  A hangverseny műsorában fel-
csendül még egy Schubert- és egy
Haydn-szimfónia, valamint egy
Brahms-mű. Az est karnagya ezúttal
is az együttes művészeti vezetője, a
Liszt-díjas Berkes Kálmán. A Kürtös
című koncertet a Magyar Televízió
rögzíti, és egy későbbi időpontban
tűzi műsorára.

szerző: földvári gabriella 
fotó: németh alíz

A Győri Balett hazaérkezett, a
táncosok kilenc német és oszt-
rák városban tízszer léptek szín-
padra a Hódolat Chaplinnek és a
Magyar rapszódia című dara-
bokkal. Kiss János balettigaz-
gató szerint a siker óriási volt,
mindenütt telt ház fogadta, a kö-
zönség felállva ünnepelte a tár-
sulatot. 

A márciusi nyugat-európai turnét egy
kipróbált, a társulatot tizennyolc éve
utaztató impresszárió szervezte, de
ettől még a tét, a felelősség óriási volt.
Kiss János úgy fogalmazott lapunknak,
hogy egy ilyen turnén csak a győzelem
az elfogadható eredmény, a táncosok-
nak minden este, minden városban
meg kell győzniük, el kell varázsolniuk
a közönséget. A Győri Balett ezúttal is
sikerrel járt, az igazgató gyűjteményét
gyarapító friss újságcikkek, kritikák fel-
sőfokon írnak az együttesről, az előadá-
sokról.  A tíz városból nyolcban már ko-
rábban is fellépett a Győri Balett, a leg-

Hódított a Chaplin 
és a Magyar rapszódia 

hűségesebbek a neuburgiak, akik
2002 óta minden évben visszahívják az
együttest. Kiss János szerint ez nagy
szó, mert a műfaj európai kínálata rend-
kívül gazdag, a táncszínházak komoly
harcot vívnak egymással egy-egy ven-
dégszereplésért. Az igazgató örömmel
jelentette be, hogy a turné során már a
következő évadokra is meghívásokat
kapott a társulat.

A táncosok a taps és a hangos ün-
neplés mellett szeretetet is kaptak
közönségüktől. Kiss János mesélte,
hogy az egyik előadás után egy idő-
sebb magyar hölgy bement a lányok
öltözőjébe és tizenkét Szűzanya-me-
dált ajándékozott nekik. A hölgy hét -
éves kora óta él Németországban és
imádja a balettet. 

A társulat teljes gőzzel készül a kö-
vetkező feladatokra. Néhány táncos a
jövő héten Kínába utazik a Győri Filhar-
monikus Zenekarral, májusban a
Queen-balettet viszik Székelyföldre,
Kolozsvárra, május végén Szíj Melindá-
val mutatják be a Rózsaszínházat. S a
legnagyobb erőpróba: júniusban a Ma-
gyar Táncfesztivál házigazdája lesz a
Győri Balett.
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szerző: földvári gabriella 
fotó marcali gábor

Szebbnél szebb festett, batikolt,
karcolt, írott, patkolt, metszett
és levélrátétes tojásokat látha-
tott és vásárolhatott a Gyer-
mekek Házában megrendezett
tojásfesztivál közönsége. A kiál-
lítók a határon inneni és túli,
magyar tojásművészek javát
képviselték. Bemutatta porté-
káit Kóczánné Ács Szilvia, váro-
sunk népi iparművésze is. 

Szilvia asszony negyven évvel ez-
előtt, barátnői társaságban kapott
rá a festésre, műkedvelőként hagyo-
mányos kalocsai pingált tojásokat
készített. Később Hopp Erzsébet
győri népművésztől eltanulta a bati-
kolást, ma már ezt az ősi díszítési
technikákat alkalmazza, az erdélyi
mintákat használja.

A tojás díszítése több évezredes
szokás, a munka terméke a világ ke-

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztricó

A költészet napját József Attila
születésnapjára emlékezve,
április 11-én ünnepeljük, min-
den évben irodalmi előadások-
kal, könyvbemutatókkal, költő-
találkozókkal, verses estekkel
tisztelgünk a magyar líra előtt. 

Lackfi János költővel találkozhatnak
a diákok április 10-én a városi könyv-
tárban. A költő tíz órától játékos iro-
dalomórát tart, majd a magyar nyelv-
ben rejlő lehetőségek felfedezésére
invitálja a nagyobbakat. Öt órától Élő
halak, nehéz kabátok címmel Lackfi
János közös verses-zenés estet tart

Török Mátéval, a Misztrál együttes
vezetőjével. Költészet napi retró cím-
mel másnap, szerdán 17 órától P.
Nagy Gabi előadóművész a ’60-as,
’70-es évek legnevesebb magyar köl-
tőinek műveiből válogat. 

szerző: mobilis
fotó: o. jakócs péter

Április 6-án és 7-én különleges szel-
lemi és fizikai edzőtábort szervez-
nek 11.30-tól és 15.00 órától locsol-
kodóknak, meglocsolandóknak és
„bátor" nyulaknak. Április 7-én 10–
16 óráig ingyenes interaktív játékbe-
mutató várja az érdeklődőket, április
9-én, húsvét hétfőjén pedig locsol-
kodási praktikákkal lehet ismer-
kedni tudományosan, tojásos és
vizes kísérletek segítségével 10,
11.30, 13.30 és 15 órakor. Április 8-
án, húsvét vasárnapján a Mobilis

Írott tojást húsvétra!

letkezésének, a természet újjászüle-
tésének jelképe. A győri iparművész
méhviasszal írt motívumai a keresz-
ténység előtti időre vezethetők vissza,

a tojás termékenységvarázsló, gyó-
gyító, bajelhárító szerepét erősítik.
Mindegyik jelnek, motívumnak üze-
nete van, az élet, a szeretet, a feltá-
madás, a termékenység, a rontás
szimbólumai.

Ács Szilvia szívesen mesél a rész-
letekről, a hímes tojások üzenetéről,
de hozzáfűzi, hogy a mai vásárlókat
mindez kevésbé érdekli, többnyire
elég, ha jól néz ki a portéka. Új motí-
vumokat illene kitalálni, de a terve-
zésre Szilvia asszonynak nincs ideje,
főállásban útépítő technikusként, az
ország egyetlen olyan laboratóriumá-
ban dolgozik, ahol a hidak minőségét
vizsgálják.

Ami viszont nem maradhat ki egy
elfoglalt, de lelkes tojásfestő életéből,
az a gyűjtés és a tanulás, a motívu-
mok szüntelen fejlesztése. Győr kör-
nyékén nincs komoly múltja a tojás-
írásnak, így Szilvia asszony szívéhez
az erdélyi minták és a piros szín áll a
legközelebb. Kedvence az úgyneve-
zett maratott tojás, amihez nincs

szükség a bizonytalan minőségű fes-
tékekre. 

Egész éven át, folyamatosan
gyűjti a tojásokat. A maratotthoz a
barna héjú alkalmas, a festett annál
szebb lesz, minél fehérebb a héj. Az
ítészek a vásárlók, de Szilvia asszony
ősi motívumokkal díszített munkái
rendszeresen megjelennek az orszá-
gos pályázatokon, kiállításokon. Je-
lenleg egy székesfehérvári tárlaton
csodálhatják legszebb alkotásait.

A gyakorlott alkotó harminc perc
alatt készít el egy festett tojást, ami
egyedi termék, nincs párja, nincs belő-
lük két egyforma. A vásárlók ennek el-
lenére egyre kevesebben vannak, az
embereknek nincs pénzük efféle aján-
dékra, dísztárgyakra. A népi iparmű-
vész reméli, hogy a locsolók azért nem
maradnak hoppon, otthon minden
hölgy fest egy kosárnyi vendégváró
piros tojást. Kóczánné Ács Szilvia az el-
múlt évtizedekben számtalan érdeklő-
dőnek megmutatta, megtanította már
az ősi művészet alapvető fortélyait.   

Költészet napi
programok a városban

A Kicsi Hang felvidéki verséneklő
együttes tart előadást április 10-én 18
órakor a győrszentiváni Kossuth Lajos
Művelődési Házban. Az együttes ma-
gyar költők verseit zenésíti meg.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház
ünnepélyes könyvbemutatót tervez a
költészet napja alkalmából. A progra-
mon részt vesz dr. Barsi Ernő néprajz-
kutató, Móser Zoltán fotóművész, író,
Virág László énekmondó, Zádori
Mária operaénekes, Tőzsér Árpád
Kossuth-díjas szlovákiai magyar író
és Villányi László, a Műhely folyóirat
főszerkesztője. A program április 11-
én 18 órakor kezdődik.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tárban a hagyományokhoz híven civil
olvasók olvassák fel kedves versüket
szerdán 17 órától. 

A Kaméleon Színjátszó Egyesület
és a Csörgősipka Színház József At-
tila verseiből összeállított programmal
emlékezik a költészet napjára szerdán
fél kettőkor a Jereváni és Zöld utca
sarkán álló József Attila-emlékműnél,
ahol ünnepi beszédet mond Simon
Róbert Balázs alpolgármester. A prog-
ram esőhelyszíne a szervező szabad-
hegyi művelődési ház. 

A Kultúr Mentor Egyesület szerdán
19 órától a Színhely kultúrpincében
(Komédiás étterem) mutatja be Illyés
Gyuláné: József Attila utolsó hónapjai-
ról című előadását Miksi Attila rende-
zésben. Az előadás után a versrajon-
gók elmondhatják kedvenc versüket.  

Játék, élmény, felfedezés:
húsvéti programok
a Mobilisban

zárva tart. A különleges programo-
kon túl a Mobilis tudományos játszó-
háza a megszokott nyitva tartással,
kedd kivételével mindennap 9–17
óráig várja látogatóit. A járművek és
a közlekedés izgalmas összefüggé-
seit bemutató interaktív eszközök,
valamint 11.30-tól és 15 órától lebo-
nyolított látványos természettudo-
mányos kísérleti bemutatók különle-
ges családi szórakozást, 2-3 órás
garantált élményt biztosítanak. 

A programokról, valamint a belé-
pődíjakról a www.mobilis-gyor.hu
oldalon kaphatnak részletes tájé-
koztatást.
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A HÉT EMBERE INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Mindig érdekes, hogy mi motivál egy 16-18
éves fiút arra, hogy a papi hivatást válasz-
sza. Életrajzából kiderül, hogy annak idején
sem a családja, sem a társadalmi berendez-
kedés nem támogatta, hogy erre a pályára
lépjen. Ahogy ön fogalmaz, ez sem karrier-
nek, sem dicsőségnek, sem jó választás-
nak nem tűnt. Ezek szerint valóban volt egy
hívó szó, amelyik utat mutatott? 

A klasszikus kamaszkor 13-15 évesen világra
nyílást hozott nekem: elmélyültebb vallási megta-
pasztalást és nagyon sok olvasást. Ugyanakkor bi-
zonyos értelemben magányt, és – hadd mondom
ki így utólag – istenkeresést. Mi az életem értelme,
célja? Ezek a kérdések foglalkoztattak. Közben jár-
tam Osliban, egy KISZ-táborban csatornát építet-
tünk, és megrettentett a kortársaim viselkedése,
ezért volt bennem egyfajta visszahúzódás is. Ebben
a lelkiállapotban 1962. augusztus 20-án elmentem
Sopronban a Szent István-templomba. Az emberek
sokaságától nem is nagyon láttam a misét, arra
sem emlékszem, hogy mi történt ott pontosan, de
úgy jöttem el, hogy valami átalakult bennem, és
megfogalmazódott, hogy szeretnék én is bencés
szerzetes lenni. Ez az akkor megfogalmazódó vágy
nem hagyott el azóta sem. Még mindig nem adtam
fel, hogy bencés szerzetes legyek. Ez érési folyamat.

Hogy érti ezt?
Amikor a rendszerváltás idején egy sajátos egy-

házpolitikai szituációban a Szentatya váratlanul esz-
tergomi segédpüspökké nevezett ki, engedelmes-
kedtem az egyházamnak, de belül mindig tudtam,
hogy ez nem az én igazi hivatásom. Három éve szol-
gáltam segédpüspökként, amikor a rendtársaim fő-
apátot választottak, és így kerültem vissza Pannon-
halmára. A kívülállóknak úgy tűnik, hogy már egy
megállapodott, mintegy „nyugdíjas pap” vagyok. A
hivatás olyan, mint a szerelem, ami beteljesül, és el-
mélyül: én nem adtam fel, hogy az Istennel való kap-
csolatomat a továbbiakban is elmélyítsem, erre töre-
kedjek. Az elmúlt két és fél hónapot például Jeruzsá-
lemben töltöttem, ahol Jézus nyomait kerestem.

Így húsvét előtt pár nappal, egy átalakuló-
ban lévő civilizáció hektikus mindennapjait
élve engem az a kérdés foglalkoztat, hogy ki
volt a maga korában Jézus Krisztus, aki egy
a messiás utáni felfokozott várakozással teli
közegben kezdett tanítani a római fennható-
ság alatt élő zsidó nép körében?

Ha jól megnézzük Jeruzsálemben az ő életét –
próbáltam jól megnézni az akkori szituációkat, élet-
helyzeteket –, akkor azt kell, mondjam, hogy értünk
valóban az emberi sorsot vállaló Isten küldötte volt,
Megváltó, aki a végsőkig elment az Istentől való elha-

„Nem a föntről szervezett 
jövője, hanem az egymásra
közösségeknek”

Az embernek életében
az Istennel való 
kapcsolatát kell 
elsősorban rendeznie

Meggyőződésem, hogy a Bibliának,
az Isten szavának kulcsfontosságú
kifejezése a szabadság. Ez adott eset -
ben azt is jelenti, hogy az em ber bi-
zonyos megfogalmazásoktól szabad,
és megpróbálja az igazságot meg-
élve, újrafogalmazva úgy elmon-
dani, ahogy az a másiknak is elfo-
gadható – ad magyarázatot a 66 éves
főapát arra, hogy miért tartják
sokan az egyik legszabadabban gon -
dolkodó és fogalmazó magyar egy-
házi vezetőnek. Várszegi Asztrik Sop -
ronban született Várszegi Imre
néven. Édesanyja könyvtáros volt,
édesapja pedig a sopronkőhidai bör-
tönvállalatnál dolgozott. Szülei,
nagyszülei példája még ma is meg-
határozza lelkipásztori munkáját.
„Nyíltan, sokoldalúan és fegyelme-
zetten neveltek.” Az Állami Berzse-
nyi Dániel Gimnáziumban megszer-
zett érettségi után, 1964-ben lépett
be a pannonhalmi Szent Benedek-
rendbe. „18 évesen nagyon függ tem
a környezetemtől, ez merész elhatá-
rozás volt.” Szülei ellenezték a dönté-
sét, mégis kitartott a hívó szó mel-
lett. Felvette az Asztrik nevet, és teo-
lógiát tanult a főapátság Szent Gel-
lért Hittudományi Főiskoláján. 1971-
ben szentelték pap pá. Később törté-
nelem-német szakos középiskolai
tanár diplomát is szerzett, majd tör-
ténelemből le is doktorált. 1976–88
között a pannonhalmi gimnázium-
ban tanított. Itt érte az újabb hívó
szó: II. János Pál pápa culusi címze-
tes püspökké és esztergomi segéd-
püspökké nevezte ki. Ezt követően
volt a Budapesti Köz ponti Papne-
velő Intézet rekto ra és a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia titkára
is. 1991-ben került a főapáti székbe,
posztján azóta kétszer megerősítet-
ték. Szabadidejében szívesen van a
természetben, olvas, zenét hallgat,
de ideje nagy részét szolgálatával
tölti. „Boldogságomnak és emberi ki-
teljesedésemnek forrása a hivatá-
som és az ebből fakadó öröm.”
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Fontos, hogy kihozzuk a saját válságából az
egyházat mint intézményt, vagy inkább az a
lényeg, hogy az emberek megtalálják a helyes
útjukat? A rendszer megreformálása lehet a
megoldás, vagy az, ha kinő ebből valami új?

Az egyház struktúrája adva van, nehezen változ-
tatható. De emberek képviselik ezt az intézményt
is, tehát mindenképpen a szívek, a mentalitás, a
gondolkodás átalakítására lenne szükség. Ha az
egyházon belül többségbe kerülnek majd azok,
akiknek a szíve „másképp ver”, akkor hosszú távon
elindul egyfajta megújulás. A kereszténység törté-
netét nézve kimondhatjuk, hogy az Urat feltáma-
dásakor egy maroknyi apostol vette körül, és azért
egy maroknyinál ma többen vagyunk.

Bár ehhez kellett a konstantinuszi fordulat is.
A konstantini fordulattal előtérbe került az intéz-

ményesített egyház. De pontosan azt élem meg a mi
világunkban, hogy a fehér ember kultúrája, amelyet
jelentős mértékben a kereszténység is hordozott,
most éppen szétesőben van. Ez azt jelenti, hogy a ke-
resztényeknek is új formákat, új kifejezésmódot kell
találniuk. Tovább konkretizálom. Megcsodáljuk
Szent Istvánt, mint államalapítót és egyházszervezőt.
A maga korában, a kor adta lehetőségekhez képest
zseniálisan építkezett. Az anyanyelvi misézést vagy
az ökumenikus nyitást eredményező, 1965-ben lezá-
rult II. Vatikáni Zsinat után azonban, a 21. században
azt gondolom, hogy nem a felülről szervezett egyház-
nak van esélye, hanem az egyházközségi szinten új-
jászerveződő, egymást kereső, egymásra épülő kö-
zösségeknek, hogy a társadalomban elvégezzék a
maguk küldetését és szolgálatát.

És föntről engedik kibontakozni ezeket a
közösségeket?

Az átalakulás kikerülhetetlen, mert az élet hozza
magával. A keresztény közösségben egyfajta minő-
ségi átalakulás megy végbe. A világnak olyan kíná-
lata és elszívó hatása van, hogy ez többeket elvisz,
mert ma sem könnyű kereszténynek lenni, és ma-
radni. Akik maradnak, azok tudatosan maradnak ke-
resztények, mert ez nemcsak elmélet, hanem élet-
gyakorlat is. A kereszténység mindig konkrét, sok-
szor azon múlik, hogy vasárnap felkelsz vagy nem
kelsz fel. Mi az, ami a zsidóságot megtartotta? A
szombat. Mi az, ami a keresztényeket megtartja? A
vasárnap. De miről szól a vasárnap? Nem csak arról,
hogy el kell menni templomba, hanem az ünneplés-
ről, az Istennel való kapcsolatról, az emberekkel való
közösségvállalásról, a töltekezésről, a családi kötelé-
kek megerősítéséről, és a pihenésről. Egy ilyen ha-
gyomány, amelyik befelé építkezik, és az Isten felé
építkezik, meg tudja tartani a családot és a közössé-
get. Nálunk meg mindenki ezerfelé fut, és sír azért,
hogy szeressék. A vallási parancs azért van, hogy az
embert megőrizze, az isteni parancs pedig azért,
hogy az embert szolgálja. 

egyháznak van
épülő, megújuló

gyatottságában és magányosságban. Pontosan
azért, hogy mindazok, akik az életüknek kapaszkodót
és értelmet keresnek, megtalálhassák ezt a teljessé-
get a vele való kapcsolatban. Jézus a zsidó nép fia és
Isten fia. Zseniális és érzékeny az istenkapcsolata.
Fölfogja a saját korának vallási hagyományait. Ami-
kor az olajfák hegyéről leereszkedik, és látja a gyö-
nyörű templomot, akkor megsiratja azt.  Ebben a sí-
rásban valószínűleg benne van az ő vallásához és a
templomhoz való viszonya is. Az is benne van a sírás-
ban, hogy vallási vezetők elítélik, kitaszítják.

Mert ellenfelet látnak benne.
És kiszolgáltatják a politikai hatalom kezébe.

Azt a Jézust, akit mi az Isten fiának vallunk, a saját
vallási hagyományán, a templomon, sőt, a város fa-
lain kívül adják halálra. Bizonyos értelemben sem
életében, sem halálában, elítélésében nincs köze
ahhoz, ami körülötte van. Kitaszított. Ha a mai
ember vergődését nézzük, lehet, hogy nem gyöt-
rődünk úgy, mint Ő, de hányszor éljük meg a ma-
gányunkat, a kitaszítottságunkat, a sehova se tar-

tozásunkat. Ha erről az oldalról nézem, akkor
Jézus tanítása valóban út, igazság és élet. Megmu-
tatja azt, hogy az embernek életében az Istennel
való kapcsolatát kell elsősorban rendeznie, utána
a másik emberhez való viszonyát, és ugyanígy az
önmagával való kapcsolatát. Erre kell választ adni
a főapátnak, az újságírónak, a traktorosnak és a di-
áknak, aki még nem tudja ezt, mert fiatal. És ha
lehet ezt mondani, akkor éppen ez a kitaszított
Jézus Krisztus ad példát, mintát, tanítást ehhez. 

Nem lehet, hogy ezeket a fontos alapel-
veket a történelem során maga a keresz-
tény egyház is elfelejtette?

Dehogynem, ez mindig kísértés. Amikor már a
második pápa beszél arról, hogy újra kell fogal-
mazni az evangéliumot, a jó hírt az embereknek,
az nemcsak a kívülállóknak szól, hanem a keresz-
tényeknek is. Mert nekünk is meg kell szabadul-
nunk egy hamis istenképtől, és fel kell ismernünk
Jézus Krisztus atyját, mert így talán újra rálelünk
az élet forrására. Ez a kihívása ma az egyháznak.

Interjú Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapáttal



14 / + / 2012. április 6.

FELHÍVÁS JÓTÉKONYSÁG

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

Kedvenc plüssmedvéjét szo-
rongatja Hanna, mikor megér-
kezem hozzájuk, percek alatt
feloldódik és már zenéért kö-
nyörög, hogy egy-két lépést
táncolhasson. Apukája tele-
fonján azt imitálja, hogy
éppen a keresztanyukájával
beszélget, közben nagy puszi-
kat küld neki. A gombok nyo-
mogatása közben készít né-
hány fényképet is. Míg szülei-
vel beszélgetek, az ölembe ül
és ceruzájával széles piros vo-
nalakat rajzol. A két és fél éves
kislány súlyos táplálási ne-
hézségekkel küzd, egy német-
országi kezelésnek köszön-
hető, hogy ugyan a társaitól
kicsit lemaradva, de folyama-
tosan fejlődik.

A győr-ménfőcsanaki Burján Hanna
születése óta egy súlyos betegség-
gel, az úgynevezett Smith-Lemli-
Opitz-szindrómával küzd, vagyis a
rengeteg műtét ellenére normál
úton táplálhatatlan, hasi szondán
keresztül jut élelemhez. Szülei min-
den lehetőséget megragadnak,
hogy a kislány esélyt kapjon a nor-
mális életre. Így kerültek még tavaly
ősszel Németországba is, ahol spe-
ciális kezelésen esett át. A három-
hetes terápia, az ott tanult feladatok
folyamatos gyakorlása látható ered-
ményeket értek el a kislánynál.
Hanna étkezésenként már elfogad
néhány korty folyadékot, ismerke-
dik az ízekkel, felolvasztja szájában
a kukoricapelyhet és a kiflit, így le-
nyeli őket. Elkezdett önállóan mo-
zogni, egyensúlyérzéke javult, mivel

Eredményes összefogás: 
Hanna a fejlődés útján

szereti a zenét, néhány tánclépést is
tesz. Finommozgása is fejlődött: uj-
jacskáival vidáman nyomkodja szü-
lei telefonját, nagy színes ceruzájá-
val pedig ügyesen rajzolgatja a vo-
nalakat. Ha egyik keze elfárad, a má-
sikkal folytatja.

Szülei büszkék a hihetetlen erő-
ről tanúbizonyságot tevő kislányra.
A további fejlődés érdekében vi-
szont a külföldi terápiát újra meg
kell ismételni. A központban na-
ponta háromszor foglalkoznak Han-
nával, hogy az evés összetett folya-
mata automatikus legyen nála, a
nyelésreflex tovább fejlődjön.

A család kiutazása már biztosí-
tott, azonban tolmácsra van szüksé-
gük, hogy minden információt és di-
agnózist pontosan megértsenek.

– Tavaly egy nyugdíjas bácsi kí-
sért el minket, de ő nem ér rá, ezért
keresünk mást, aki tolmácsolni tud
nekünk. Fizetni sajnos nem tudunk
a fordításért, de az utazással, ellá-
tással kapcsolatban felmerülő költ-
ségeket át tudjuk vállalni – fogal-
maz Burjánné Farkas Zsuzsanna.
Az édesanya azt mondja, a három
hét nem jelent napi 24 órás szolgá-
latot, kísérőjüknek sok szabadidő
jut, a kezelések utáni orvosi utasítá-
sokat, tanácsokat viszont meg kel-
lene hallgatni, és pontosan közvetí-
teni a szülőknek.

Az édesapa, Burján Zoltán hoz-
zátette, azt szeretnék, hogy Hanna
felnőttkorában normális életet él-
hessen, el tudja látni önmagát. A
kislányt április 16-tól fogadja újra a
központ, ezzel közelebb kerülhet-
nek a kitűzött célhoz. Szülei azt
mondják, nagyon hálásak minden-
kinek, aki segítette őket, a támoga-
tások, a segítő szándékú emberek
nélkül ez nem sikerülhetett volna. 

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 34/1999. (XI. 1.) sz.
rendeletével „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díjat
alapított, mely elismerésben Győr város környezetvédelméért
kimagasló munkát végzett természetes vagy jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ré-
szesíthető. 
A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV polgármestere, képvi-
selői, városstratégiai bizottsága, az önkormányzat intézményei, a bejegy-
zett pártok és társadalmi szervezetek.
Az indoklással alátámasztott írásos javaslatokat legkésőbb 2012. ápri-
lis 27-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Fő-
osztályához (9021 Győr, Városház tér 1.).
A díjat a városstratégiai bizottság állásfoglalása alapján Győr Megyei
Jogú Város polgármestere adományozza, amelynek immár tizenkettedik
alkalommal történő átadására 2012 júniusában, a környezetvédelmi vi-
lágnap alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az 50/1995. (XI. 1.) 
Önkormányzati rendelet alapján
„GYŐR OKTATÁSÜGYÉÉRT” és „GYŐR SPORTJÁÉRT”
kitüntető díjakat adományoz 2012-ben is.

„Győr Oktatásügyéért”-díj azoknak a pedagógusoknak és oktató-nevelő
munkát segítő személyeknek adományozható, akik kiemelkedő munká-
jukkal, példamutatásukkal pedagógustársaik, a diákok és a szülők, szű-
kebb és tágabb környezetük előtt megbecsülést szereztek. A díjat
évente 3 fő kaphatja.
„Győr Sportjáért”-díj adományozható azoknak a személyeknek, akik
Győr város sportéletében, az intézmények, az egyesületek és szakosz-
tályok tevékenységében végzett kiemelkedő munkájukkal, eredménye-
ikkel szűkebb és tágabb környezetükben megbecsülést szereztek, Győr
hírnevét gyarapították. A díjat évente 2 fő kaphatja.
A kitüntetettek díszes oklevelet kapnak és pénzjutalomban részesülnek.
A díjak átadására 2012. június 15. napjáig bezáróan, ünnepélyes keretek
között kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselők, az ön-
kormányzat intézményei, azok kollektívái, a bejegyzett pártok, győri székhe-
lyű társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai munkaközösségek.
A javaslatokat a javasolt személy adataival és részletes indoklással áp-
rilis 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Fő-
osztályára (Győr, Városház tér 1., fsz. 10.), illetve a Városmarketing és
Sport Főosztályára (Győr, Városház tér 1. I/38.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 35. § (2) alapján meghirdetett ÚSZT-
2011-KÉMÉNY pályázatához kapcsolódva pályázatot hirdet a lakóépületek
üzemelő, fűtő- és/vagy vízmelegítő berendezések égéstermékeinek elveze-
tésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújí-
tásának, vagy korszerűsítésének önkormányzati támogatására.
A támogatás célja
A támogatás célja a lakóépületek üzemelő, fűtő- és/vagy vízmelegítő be-
rendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűj-
tőkéményeinek  biztonságtechnikai felújítása vagy korszerűsítése.
A pályázati felhívás és útmutató, valamint mellékletei az önkormányzat
internetes honlapjáról (http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/palyazati_fel-
hivas_10.html ) közvetlenül letölthető, vagy a kinyomtatott pályázati do-
kumentáció Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Település-
fejlesztési Főosztály, Városépítési Osztály Győr, Városház tér 1., II. em.
60. sz. irodájából elvihető.
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ÁPRILIS 6., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Elcserélt lányok 
10:55 Tetőtől talpig
11:30 Múzeumtúra 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:30 Passió – Munkácsy Mihály 

Trilógia
14:00 Marslakók 
14:35 Telesport
16:35 MM
17:40 Everwood
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók
20:40 Páduai Szent Antal – A szó, 

mely éget 
22:25 Az Este 
23:00 Négy szellem
23:55 Everwood 
00:45 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 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy – A szerelem diadala 

Bernarda felhívja Victoriát, és
Juan Miguelnek utal arra,
hogy mostohaanyjának sötét
titkai vannak. Victoria érzi,
hogy dona Bernarda ismét
há borút hirdetett ellene. Ro-
xana unszolására Victoria
megígéri, hogy mindent elkö-
vet azért, hogy fia kibéküljön
Ximenával. 

17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: Miami helyszínelők 
22:25 Gyilkos elmék 
23:25 Gyilkos elmék 
00:25 Reflektor
00:40 Törzsutas 
01:10 Kemény zsaruk 
02:05 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Barátom, Charlie Brown 
14:10 La Pola 
15:15 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Megasztár 

00:05 Grimm 
01:05 Aktív
01:35 Tények Este
02:10 EZO.TV
03:10 Alexandra Pódium
03:35 Vers éjfélkor - magyar versek

05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A kifutó 
07:15 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok   
10:00 Columbo: Ölj meg, ölelj meg! 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás
13:55 Monk - Flúgos nyomozó

Mr. Monk a rendőrséggel kar-
öltve sikeresen kap el egy
gyilkost. Azonban az örö-
mükbe üröm keveredik,
ugyanis míg az ügy a bíró-
ságra kerül, egy rámenős
ügyvéd megdönti a vádat.

14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:50 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Higgy neki, hisz zsaru 
23:30 CSI: A helyszínelők  
00:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:25 Jackie nővér 
01:55 Higgy neki, hisz zsaru 
03:50 Dawson és a haverok

ÁPRILIS 7., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Hasítsatok bele! 
10:25 Asztro Show 
11:20 Házon kívül
11:50 Autómánia
12:25 Amerika legkeményebb melói 
13:25 Lost - Eltűntek  
14:25 Lost - Eltűntek 
15:25 Hetedik érzék 
16:30 Pokolba a szerelemmel 

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

A válogatás 2012 
21:05 Féktelenül 2. 
23:35 A nagy hajcihő
01:20 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Babavilág 
10:25 9 hónap 
10:55 Tűsarok 
11:25 Bajnokok Ligája magazin 
11:55 Én is szép vagyok 
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 Producerek 

22:10 John Rambo 
23:45 A fehér sárkány 
01:30 EZO.TV
02:30 Kalandjárat 
02:55 Teleshop 
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek

06:15 A kifutó 
07:10 Zsírégetők 
07:55 Dawson és a haverok 
08:50 Halottnak a csók  
09:40 Columbo: Az ínyenc gyilkos 
11:10 Sunday School Musical 
12:55 Szívek szállodája 

Rory és Paris versengenek a
megtiszteltetésért, hogy be-
szédet tarthassanak a Chil-
tonban. Mikor Lorelai és Max
véletlenül egymásba  botla-
nak, mindketten érzik: még
nem teljesen közömbösek
egymás iránt.  Parist teljesen
lehangolja, hogy elutasítják a
Harvardról és abban sem biz-
tos: hányadán áll a kapcso-
lata Jamie-vel...

13:50 Szex és New York light 
14:25 Szex és New York light  
14:50 Éden Hotel 2. 
15:50 Éden Hotel 2. 
16:50 Duma - A vadon hívó szava
18:55 Kapás van 
21:00 Nincs kiút  
23:15 Bűvölet 
01:10 Ádám és Éva 
02:55 Az utolsó órában 
03:40 A szépség és a szörny

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó
06:35 Alpok-Duna-Adria
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó
07:35 Kultikon
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:05 Hogy volt!?
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Vannak vidékek 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka! Megtaláltam! 
16:10 Ízőrzők: Pánd 
16:40 Nagypénteki passió
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
21:00 Via Crucis - XVI. Benedek 

pápa keresztútja a 
Colosseumból 

22:40 Haydn: A Megváltó hét szava

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Angi jelenti
10:30 KorTárs
11:00 Tér és idő keresztjén
11:30 Most a Buday! 
12:01 Hírek
12:05 Székelyföldi húsvét
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig
13:35 Telesport 
15:30 Giotto és Assisi Szent Ferenc 
16:35 A Szövetség
17:30 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Ben Hur 
23:05 A Bécsi Filharmonikusok 

koncertje Madridban
00:45 Giotto evangéliuma –

a padovai Scrovegni kápolna

06:00 Gazdakör
06:25 Nagyszombati körmenetek 

régen és most 
06:45 Családi krónikák 
07:25 Heuréka! Megtaláltam! 
07:50 Sírjaik hol domborulnak... 
08:20 Talpalatnyi zöld
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 Lyukasóra
12:40 Mindennapi hősök
13:10 Önök kérték! 
14:05 Pannon expressz 
14:35 Jézus
16:05 Magyar elsők 
16:25 Leányvásár 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 A Megfeszített 
21:20 Napok, évek, századok 
22:15 Dunasport
22:30 Lajkó Félix a Művészetek 

Palotájában 
00:10 Túlparton
01:40 Húsvét szent Tavasza 
02:10 Vers
02:20 Himnusz 
02:25 Duna anzix 

M1, április 6., péntek, 20:40

Páduai Szent Antal –
A szó, mely éget
Olasz életrajzi dráma

Ez a gyönyörű és elgondolkoztató olasz
játékfilm Páduai Szent Antal (1195–1231)
életének főbb eseményeit kíséri végig,
az 1221-es szicíliai partoknál történt ha-
jótörésétől kezdve egészen haláláig.
Antal egy portugál szerzetes, aki Olasz-
országban keresi Szent Ferencet. Szó-
noki képességére egy véletlen folytán
derül fény. Életének legnagyobb részét
Padova városában és annak környékén
tölti, mely akkoriban az „uzsorások vá-
rosa" néven volt ismert. 

TV2, április 6., péntek, 12:30

Barátom, Charlie Brown Amerikai animációs vígjáték

Szegény kis Charlie Brown! Nem elég ügyes ahhoz, hogy
sárkányt eregessen, és mindig veszít baseballban is. De
talán most végre eljött az ő ideje! Charlie ugyanis, az osz-
tálytársai csúfos megjegyzései ellenére, jelentkezik az
osztály betűzőversenyére, és nyer. 

Viasat3, április 7., szombat, 11:10

Sunday School Musical Amerikai zenés film

Mikor Zachary és családja más városba költözik, a fiúnak el kell
válnia barátaitól, és a távolság miatt az állami bajnokságra be-
nevezett kórusban sem énekelhet tovább. Eleinte nem találja helyét az új iskolá-
ban, ám hamarosan itt is barátokra tesz szert, és meghívják a helyi kórusba is. 

Duna Televízió, április 7., szombat, 16:25

Leányvásár
Fekete–fehér, magyar romantikus vígjáték

Készül a híres leányvásár az
erdélyi Palánkon. Gergely
János épp most érkezett
haza Kanadából a gyám-
leányával, Lukréciával. Kiss
doktor közben Hadai Péter
jogi képviselőjeként Lukrécia apjának korábbi
tartozását hajtaná be, de Gergely elzárkózik a
követelés teljesítésétől. A leányvásár helyszíne
a kocsma. Biri szolgálóval Lukrécia is ellátogat
ide népviseletben. Hadai parasztlegénynek öl-
tözik, s elveszi Lukréciát. Pesten derül csak ki,
hogy a házasság érvényes.

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

• április 16-tól 40 órában 
• napi 4 óra, délelôttönként, több szinten is  • 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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ÁPRILIS 8., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub

Benne:
- Garfield
- Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
- Yakari
- Dini, a kis dinoszaurusz
- Tűzoltó mesék
- Tom és Jerry új kalandjai
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki

10:00 Kaland a szavannákon 
11:55 Fekete szépség 
13:45 Egy zseni, két haver, egy balek 
16:20 A szomszéd nője mindig 

zöldebb 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Marley meg én 
21:20 Két hét múlva örökké 
23:20 Édes november

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
08:35 Nagy Vagy! 
09:30 Őslények országa 11. - A 

pöttömszauruszok támadása 
11:05 Egérmese 3 - A Manhattan 

sziget kincse 
12:40 Röfitábor 
14:25 Szegény embert az Amish 

húzza 
16:40 Papák a partvonalon 
18:30 Tények
19:00 Shrek

Hol volt, hol nem volt, egy
messzi mocsárban, meghitt
magányban élt egyszer egy
morcos ogre, akit Shreknek
hívtak. Ám a zöld szörny nyu-
galmát és életét egy napon
fenekestül felbolygatta egy
különös esemény: mesebeli
lények lepték el a mocsarat -
és lepték meg gyanútlan hő-
sünket.

20:45 Lara Croft: Tomb Raider 2. - 
Az élet bölcsője 

23:00 A kábelbarát 
00:50 A.I. - Mesterséges értelem 
03:10 Vers éjfélkor - magyar versek

05:30 Smallville 
06:15 Columbo: Ölj meg, ölelj meg! 
08:05 Véznák kontra dagik 
09:05 EgészségŐr 
09:35 A nagy házalakítás 
10:30 A nagy házalakítás 
11:25 Trendközelben
11:50 Duma - A vadon hívó szava 
13:55 Szex és New York light  
14:25 Szex és New York light 
14:55 Éden Hotel 2. 
16:00 Éden Hotel 2. 
16:55 Krokodil Dundee 

18:55 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 A célszemély 
21:55 Állj, vagy lő a mamám! 
23:45 Golfőrültek 
01:35 Trendközelben
02:00 EgészségŐr 
02:25 Célkeresztben 
03:10 A szépség és a szörny

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Húsvéti készülődés Baranyában 
06:40 Szent Kristóf kápolnája 
08:25 Magyar elsők 
08:40 Akadálytalanul 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében  
11:00 Húsvéti református istentisztelet 

közvetítése Körösfőről 
12:00 Kapcsoljuk Rómát - Húsvéti 

„Urbi et Orbi” áldás közvetítése 
12:30 Híradó - Déli
12:40 Vers
12:45 Élő népzene 
13:15 Csellengők
13:45 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek 
14:40 Jézus 
16:10 Hazajáró 
16:45 Elcserélt ember
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
20:00 Quo Vadis?
22:50 Dunasport
23:05 Száz szög 
00:40 Haydn-emlékkoncert 2009 –

A teremtés 
02:30 Vers
02:35 Himnusz 
02:40 Határtalanul magyar 
03:05 Világ-nézet 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Megszentelt tér 
05:55 Magyar gazda
06:25 Esély 
06:55 Ma Reggel
09:00 A sokszínű vallás 
09:15 Evangélikus magazin 
09:40 Református ifjúsági műsor 
09:45 Krisztus feltámadt 
10:25 Tanúságtevők 
10:55 Húsvétvasárnapi római 

katolikus ünnepi szentmise
12:00 Kapcsoljuk Rómát!
12:40 Hírek 
12:45 Szellem a palackból... 
13:15 Anno
13:45 Húsvét Görög Földön 
14:00 Julianus barát 
15:05 Út Londonba
15:35 Telesport 
16:10 Endemica Hungarica 
16:50 Telesport 
18:45 „Imádságos harangozással..."
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Így készült
21:55 Lóvátett lovagok 
23:30 Fausztina – Az irgalmasság 

üzenete 
00:50 Rohmann Ditta (cselló) és 

Mali Emese koncertje a Párizsi 
Nagyáruház Lotz-termében

ÁPRILIS 9., HÉTFŐ
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:30 Mai Krisztusok
05:55 Roma Magazin 
06:25 Domovina
06:55 Ma Reggel
09:00 A majmok kastélya 
10:20 Rudi malac újra száguld 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Ennio Morricone Krakkóban 
13:05 Zöld Tea
13:35 Gombold újra! Divat a magyar! 
14:30 Macskafogó

16:10 Limonádé 
17:55 Szent Péter esernyője 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Nim szigete
21:45 Caramel koncert 2011
22:45 Egy bolond százat csinál 
00:25 My Blueberry Nights –

A távolság íze

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
09:05 Micimackó és a Zelefánt 
10:10 Míg a halál el nem választ 
10:40 Élet vagy valami hasonló 
12:35 Defektes derbi 

14:35 Mars a Marsra 
Miután az első emberi Mars-
expedíció kudarcot vall, a
NASA számára már csak két
űrhajós maradt, aki vissza
tudná hozni a leszállóegysé-
get. Fred egy szerencsétlen
véletlen következtében kerül
az expedícióba. Julie, a szexis
űrhajós parancsnok és egy
csintalan űrmajom társaságá-
ban indul a vörös bolygóra.

16:25 Még zöldebb a szomszéd nője 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Az arany iránytű 
21:10 A bakancslista
23:05 Családi ügy 
01:20 Hülyeség nem akadály

04:00 CSI: Miami helyszínelők 
05:00 Műsorszünet 
05:55 Gyilkos sorok  
06:50 A kifutó 
07:40 A nagy házalakítás 
08:35 Gyilkos sorok 
09:35 Gyilkos számok  
10:30 Fedőneve: Pipő 

12:05 A dzsungel könyve 2. 
13:30 Kapás van 
15:35 Állj, vagy lő a mamám! 
17:15 Krokodil Dundee 2. 
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 Krokodil Dundee 
00:10 A végzet asszonya 
01:55 Dawson és a haverok 
02:40 A kifutó 
03:25 A nagy házalakítás

VIASAT3
06:00 Tv2 matiné
09:55 Barbie - A Hercegnőképző 
11:35 Zoom kapitány kalandjai
13:02 Don Quijote szamarancsa 
15:00 Sárkányszív 2. - Egy új 

történet 
16:40 Miss Potter

18:30 Tények
19:00 Irány Eldorádó
20:45 Szahara 

Dirk (Matthew McConaug-
hey), a tapasztalt és híres fel-
fedező egy rejtélyes törté-
nelmi legendához kapcso-
lódó pénzérmét talál. Nincs
semmi, ami visszatarthatná
attól, hogy belevágjon élete
kalandjába.

23:10 Vaklárma 
01:05 A szerelem tengere 
03:00 Vers éjfélkor - magyar versek

05:25 Gazdakör
05:40 Kultikon
06:35 Vannak vidékek 
07:30 Élő népzene 
08:00 Élő egyház 
08:30 Isten kezében 
09:00 Világ-nézet 
10:00 Család-barát
11:00 Jel a világ számára 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 A Budapesti Tavaszi Fesztivál 

nyitókoncertje 
16:15 Főhajtás 
16:50 A Feltámadott- A feltámadás 

története a Szentírás alapján
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Univerzum 
19:30 Hagyaték
20:00 Teréz anya - A sötétség szentje 
21:00 Karol - Az ember, aki pápa lett 
22:30 Karol - Az ember, aki pápa lett  
00:10 Liszt Ferenc: Missa Solemnis - 

Esztergomi mise 
01:15 Vers
01:20 Himnusz 
01:25 Élő népzene 
01:50 Magyar elsők 
02:05 Élő egyház 
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

ÁPRILIS 10., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Családi asztal - Az ötgyer-

mekes Lackfi család története
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Fábry 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Magyar elsők 
13:45 Marslakók 
14:15 A Szövetség
15:15 Angyali érintés
16:00 Veszélyes szerelem 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Hofélia
22:00 Az Este 
22:35 Tudorok 
23:30 Barangolások öt kontinensen 
00:00 Angi jelenti 
00:30 Everwood 
01:15 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája
09:30 Babapercek
09:35 Teleshop 
10:40 EZO.TV
12:15 Vásott szülők 
14:20 La Pola 
15:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 

Kardos nem tudja feldolgozni,
hogy Betty átverte őt. Hiába 
a lány minden próbálkozása,
a Barbara-Roland románc
miatt szakít a pár. Eközben
Emil és az egész Bodolai 
család a könyvbemutató 
bankettre készülnek...

20:40 Jóban Rosszban 
21:20 A Bourne-csapda 
23:25 Aktív
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Tiszta lap 
02:30 TotalCar
02:55 Vers éjfélkor - magyar versek

04:15 Dawson és a haverok 
05:00 Műsorszünet 
05:20 Gyilkos sorok 
06:10 A kifutó 
07:05 A nagy házalakítás 
07:50 Gyilkos sorok 
08:45 A nagy házalakítás 
09:45 Krokodil Dundee 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:30 Gyilkos számok  
18:30 A nagy házalakítás 
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 CSI: A helyszínelők 
23:20 Doktor House 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Doktor House  
01:55 Dawson és a haverok 
02:40 A kifutó 
03:25 A nagy házalakítás

VIASAT3
06:30 Híradó
06:35 Domovina
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó
07:35 Csécs - Cecejovce  
08:00 Akadálytalanul 
08:30 Híradó
08:35 Önök kérték! 
09:30 Élő népzene 
10:00 Család-barát
11:00 Kulisszatitkok 
11:30 Sírjaik hol domborulnak... 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Talpalatnyi zöld
12:45 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 A levendula 
16:30 Utazás a Marsra 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Múzeumtúra - Francia módra
20:00 Kultikon
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport
21:05 A nap vége 
22:35 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
23:20 Malczyk Károly angyalai 
00:15 Vers
00:20 Himnusz 

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 Az éden titkai 
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 A mentalista

22:30 A Grace klinika 
23:35 Reflektor
23:50 Vészhelyzet 
00:50 Vészhelyzet
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ÁPRILIS 11 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Magyar elsők 
13:45 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 
21:25 Becsengetünk és elfutunk
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:30 Mellbevágó 
00:25 Szellem a palackból... 
00:55 Everwood 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Gyilkos sorok 
06:30 A kifutó 
07:20 A nagy házalakítás 
08:10 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok  
10:00 A múzsa csókja 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  

A helyszínelők felfedezik,
hogy két látszólag teljesen 
elkülönülő bűntény ugyanan-
nak a ravasz bosszútervnek 
a része.

16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 
szándék 

17:30 Gyilkos számok  
18:30 A nagy házalakítás 
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 CSI: A helyszínelők  
23:15 Shameless - Szégyentelenek 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Shameless - Szégyentelenek 
02:05 Dawson és a haverok 
02:50 A kifutó 
03:40 A nagy házalakítás

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 Winnetou és a félvér 

Apanatschi 
14:20 La Pola 
15:20 Csoda Manhattanben 
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
07:05 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó
07:35 Kultikon
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 1 könyv 
16:15 Vers 
16:20 A szabadság keserű íze - 

Márai Sándor és Nápoly 
17:10 Vers 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Múzeumtúra - Francia módra
19:55 Vers
20:00 Kultikon
20:50 Hírek 
21:00 Dunasport
21:05 Kaland
22:30 Vers 
22:35 Márai naplói 
23:35 Új régi hang 
00:30 Vers
00:40 Beszélő emlékházak 
01:10 Himnusz 
01:15 Térkép
01:40 Chaplin szereti a zenét 
02:10 Arcélek 
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 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 

Victoria és Rodolfo találkoz-
nak Bernarda házában. Victo-
ria azonnal felismeri Fer-
nanda óráját Bernarda karján,
és tajtékzik a dühtől, amikor
Rodolfo azt hazudja, hogy ők
ketten szeretők voltak. Mari-
chuy is összefut Bernardánál
Victoriával, és nem érti, miért
gyűlölik egymást ennyire.  

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!
22:35 Házon kívül
23:05 XXI. század – a legendák 

velünk élnek
23:45 Reflektor
00:00 Ments meg!

ÁPRILIS 12., 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 Az éden titkai 
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 Daredevil, a fenegyerek 
23:30 Tudorok 
00:40 Reflektor
00:55 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este  
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Növények és emberek 
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Magyar elsők 
13:45 Marslakók 
14:15 Négy szellem
15:15 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 Elcserélt lányok 
21:30 DTK
22:25 Az Este 
23:00 Feltépett szerb sebek 
00:40 Everwood 
01:25 MM

06:00 Gyilkos sorok 
06:50 A kifutó 
07:40 A nagy házalakítás 
08:30 Gyilkos sorok 
09:25 Gyilkos számok  
10:25 Columbo: Gyilkosság 

telefonhívásra 
Dr. Eric Mason ismert pszi-
chológus egy  érdekes, ám
nehezen bizonyítható teóriát
állít fel. Az állatok hipnotizálá-
sának új módszere hozzáse-
gíthetné az összes nemzet-
közi díj besöpréséhez, ám bi-
zonyítási eljárás nélkül ez kép-
telenség. Ezért dönt úgy,
hogy módszerével tökéletes
gyilkosságot követ el. 

11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:30 Gyilkos számok 
18:30 A nagy házalakítás 
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 CSI: A helyszínelők  

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A jamaicai kalóz 
14:20 La Pola 
15:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Amerikai pite 2. 

23:20 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Amerikai pite 2. 
02:40 Segíts magadon! 
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
06:30 Híradó
06:35 Ecranul nostru
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó
07:35 Kultikon
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Világ-nézet
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
10:55 Pannon expressz 
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Hagyaték 
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra
15:35 Hazajáró 
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:20 Kalandozó magyarok Kínában 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Múzeumtúra - Francia módra
20:00 Kultikon
20:50 Hírek 
21:00 Dunasport
21:05 A kőszívű ember fiai 
22:30 Haydn-est 
23:25 Magyar építész Sanghajban 

Duna Televízió, április 11., szerda, 16:20

A szabadság keserű íze –
Márai Sándor és Nápoly
Magyar dokumentumfilm

A portréfilm azt igyekszik bemutatni, hogy Márai
miképpen próbált otthonra lelni önkéntes emig-
rációja első állomásán, Nápolyban. Követi azokat a
helyeket, melyekben leginkább kedvenc budapesti
helyszíneire ismert: a Rózsadombra, a Margitszi-
getre. Márai az önkéntes emigráció vállalásával til-
takozott a szovjet megszállás ellen. A II. világhá-
ború után nagy szegénységben élő, de nemes lelkű,
emberséges nápolyiak iránti szeretetéről vallott az
olasz nyelven 2010 karácsonyán megjelent San
Gennaro vére című regényében, a Naplókban pedig
aprólékos képet rajzolt a korabeli városról.  

TV2, április 12., csütörtök, 12:25

A jamaicai kalóz
Amerikai kalandfilm

A XVIII. században Jamaicában a zsarnok
kormányzó sorra börtönbe záratja politikai
ellenfeleit és rettegésben tartja a szigetet.
Egyedül a Vörös Kalóz mer szembeszállni, aki
az elnyomott nép segítségére siet. A nép hős-
ként tekint rá, és soha nem látott tisztelet-
ben és szeretetben részesíti. Természetesen
az igaz ügyért harcoló bátor kalóznak az iz-

galmas párvia-
dalok között ma -
rad azért ide je
szerelme meg -
hódítására is.

Duna Televízió, április 12., csütörtök, 21:05

A kőszívű ember fiai
Magyar filmdráma

A császárpárti Baradlay Kázmér özvegye, szembe-
szegülve férje végakaratával, jó magyarnak, boldog embernek szeretné
látni a fiait, akik a forradalmár lelkületű Baradlayné biztatására, apjuk
végakarata ellenére 1848 ügye mellé állnak. A leggyengébbnek tűnő, fé-
nyes pálya előtt álló Jenő az életét is feláldozza bátyjaiért.

Viasat3, április 11., szerda, 10:00

A múzsa csókja Amerikai vígjáték

Mit tehet egy hollywoodi forgatókönyvíró, ha néhány sikeres mű
után nem jut semmi eszébe? A jószerencsében csak a naivok bíznak.
Steven Phillipsnek már több vígjátékát megfilmesítették, de most
annyira nincs ihlete, hogy még az állása is veszélybe kerül. 
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

A VÁROSI MŰVÉSZE TI
MÚZEUM húsvéti nyitva
tartása az alábbiak szerint
alakul: április 8-án és 9-
én az Esterházy-palota 10
és 18 óra között látogat-
ható. Látható a Radnai-
gyűjtemény, Goya Réz-
karc ciklusok című kiállí-
tása és Pottyondy Ákos
fotóművész tárlata. A
Napóleon-ház, a Bor-
sos-ház, a Kovács Mar-
git Kiállítás, az ispita és a
volt zsinagóga is zárva lesz
az ünnepek alatt.

A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ Kisfaludy-
termében kedden és szerdán 19 órától a Por-
tugált játsszák bérletszünetes előadásban. Az
Aranycsapat című musical premier előtti be-
szélgetésére csütörtökön 17 órakor várják az
érdeklődőket az alkotók a csillárszinten. A Car-
men utolsó előadása szombaton este hétkor
lesz, az operát a Csengery-bérletesek láthat-
ják utoljára.  

MÁTÉ GÁBOR FOTÓMŰVÉSZ kiállítása
nyílik április 14-én 16 órakor a Magyar
Ispitában. A három fotósorozatból álló
tárlatot Rechnitzer János egyetemi
tanár, műgyűjtő ajánlja az érdeklődők
figyelmébe. A képek Makovecz Imre
szakrális épületeit mutatják be, illetve
egy kubai eredetű valláshoz és a görög
katolikus egyházhoz kapcsolódnak. A
tárlat május végéig látogatható.

PÁPATESZÉRI VÍZIMALMOK címmel
nyílik kiállítás április 6-án, pénteken 17 óra-
kor a József Attila Művelődési Házban. A fo-
tókat és dokumentumokat bemutató tárla-
tot Lajtmann József, a Reflex egyesület el-
nöke nyitja meg, közreműködnek Baranyai
Renáta és Fekete Róbert népdalénekesek.
Az anyag korábban Őriszentpéteren és Bu-
dapesten is komoly népszerűségnek ör-
vendhetett, a győri közönség most Nagy
Péter legújabb levéltári kutatásainak ered-
ményeit is láthatja. A művelődési ház elő-
csarnokában Kalas György üveggyűjtemé-
nyéből állítottak össze kamarakiállítást.
Ennek címe: „Marha – miért nem iszol Gott -
schlig rumot?”

JANICSÁK VECA ad lemezbemutató kon-
certet a Bartók Béla Művelődési Központban
április 15-én 18 órakor. A 2010-ben feltűnt
énekesnő számos díjjal, platinalemezzel és slá-
gerlistás első hellyel rendelkezik. A koncerten
hallható lesz többek között a Most múlik pon-
tosan, a Kék angyal és a Labirintus című dal.

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
április 7-én, szombaton 17 órától
húsvéti esti mesével, a Bob és
Bobek című előadással várja a gye-
rekeket. Vasárnap 11 órakor hús-
véti családi matiné, a Hófehérke,
avagy a varázstükör meghasad
című bábjáték kezdődik.  

A COUNTY TIPPERARY RYAN YOUTH
ORCHESTRA mutatkozik be a volt zsina-
gógában április 12-én 18 órától. Az ír ifjú-
sági zenekar műsorán ír táncok, polkák,
valamint Bizet, Strauss és Brahms művei
szerepelnek.

NŐMŰVÉSZET itthon és másutt cím-
mel művészettörténeti előadást tart N.
Mészáros Júlia művészettörténész az
Esterházy-palotában április 11-én, szer-
dán 16 órakor. Az élet magasiskolája
című sorozat április 25-én 16 órakor a di-
gitális művészet hajnaláról szóló elő-
adással folytatódik.  

A FORGÓSZÉL, avagy a képzelet cso-
dája című mesebalettet csütörtökön 15,
pénteken 11 és 15, szombaton 11 órától
láthatják a családok a színház Kisfaludy-
termében. A táncjáték koreográfiáját Ve-
lekei László készítette az Óz, a nagy va-
rázsló című mese alapján. Fellépnek a
Győri Balett ifjú táncosai és a tánc- és
képzőművészeti iskola növendékei. 

SZÍN ÉS FORMA címmel nyílt kiállítás a Ko-
vács Margit Szakképző Iskola diákjainak
munkáiból a ménfőcsanaki Bezerédj-kas-
télyban. A tárlat április 19-ig látogatható. 
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PR-CIKK  HIRDETÉS

Bölcsődét nem nehéz manap-
ság találni. De olyat már nehe-
zebb, ahol olyan programokat
kínálnak a piciknek, amik kor-
osztályuknak, érettségüknek,
egyéni fejlettségi szintjüknek fi-
gyelembevételével megfelelnek
a kor és a szülők igényeinek. Bi-
zony a követelmény sok, a gye-
rekek pedig játszani szeretné-
nek, így a kettőt ötvözve kell a
napi programot kialakítani.

A Kölyökcentrumban mű-
ködő Tappancs és Nook angol-
magyar nyelvű családi napközi-
ben színes programokkal várják
a kicsiket. 

A gyerkőcöknek 1,5-2 éves
koruk körül társaságra van szük-
ségük, barátokra, gyermeki „vi-

Hova tegyem a picit? Kiben bízzak meg? 
tákra” és ezt az igényüket a fel-
nőttek már nem tudják kellőkép-
pen kielégíteni. Kétéves kor
után ez már valós probléma
lehet: egyszerűen a közeli ját-
szótér már nem elég, rohamo-
san okosodik a poronty és új ka-
landokra vágyik. Kellene egy
hely, ahol aranyos gondozó
nénik foglalkoznak velük, ahol
találnak maguknak barátokat és
jó játékokat.

A Kölyökcentrum Minibölcsi-
jében minden napra jut 1-1 fog-
lalkozás a tornától a zenéig,
krea tív foglalkozástól az angol -
óráig, az ÉSZ-kuckóban az
egyénre szabott fejlesztő játéko-
kon keresztül a csoportos fej-
lesztésig. A 3 éves kor alatti gye-
rekeknek nincs szükségük sok
és hosszú kötött programra, így
a legfontosabb mindig a játé-
kosság, az életkoruknak megfe-
lelő figyelemfenntartó, izgalmas
játék. Nekik még nagyon fontos
a szabad játék, illetve a friss le-
vegőn való tartózkodás: homo-
kozás, kismotorozás, futkározás,
a kisházban való szerepjáték.

Az alvás is sarkalatos pont
lehet, hiszen egy 2-3 év közötti

gyerek akár 2-3 órát is szívesen
alhat délutánonként, a kis lét-
számú csoportok egyik előnye,
hogy van rá bőven idő.

A rendszeres étkezés kialakí-
tására is nagy figyelem jut, oda-
figyelnek rá, hogy a gyerekek
minden étkezésnél egyenek, ha
kell, segítenek nekik, ha önálló-
sodnak, azt támogatják.

A Tappancs és NOOK csa-
ládi napközikben családias kö-
rülmények között, kis létszámú
csoportokban élvezhetik a gye-
rekek egymás társaságát, igazi,
angol nyelvi közegben tanulják
meg észrevétlenül a napi élet
dolgait. A betegségektől is ke-
vésbé kell tartani, hiszen a kis
gyereklétszám miatt itt keve-
sebb a járvány.

Érdemes 1-1 napot eltölteni
a bölcsisek között, hogy lássuk
a napi programjaikat, érezzük
azt a könnyedséget, örömet,
ahogy a picik élik meg a napjai-
kat. Ha nem maradnak kételyek
bennünk a tekintetben, hogy jó
lesz-e a picinek a bölcsiben,
akkor neki is és nekünk is sok
örömet okozhatnak a közösség-
ben töltött évek. (X)

GYŐR, JÓKAI U. 1. 96/423-611, 20/805-1356
WWW.VIDAMKOLYKOK.HU

Koczkás Patrícia,
a Kölyökcentrum vezetője
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A húsvét elmaradhatatlan
itala a tojáslikőr, ami Orbán
László mixer szerint akkor a
legfinomabb, ha otthon, há-
zilag készítjük el. 

Orbán László mixer szerint a to-
jásból a húsvéti ételek mellett
finom és egészséges italokat is
készíthetünk, ha betartjuk a
műfaj három alapszabályát. Az
első, hogy mindig friss tojást
használjunk, a második meg az,
hogy tojáskoktéljainkat ne díszít-

sük, legfeljebb kevés reszelt sze-
recsendióval szórjuk meg. 

Tojásos italt aperitifként ne
kínáljunk, ezek az ebéd, a va-
csora utáni meghitt beszélgeté-
sek kísérői.

összeállította: zoljánszky alexandra

A masszázs olyan fizikai relaxáció,
amely szükséges a kiegyensúlyozott
idegrendszerhez és a gyógyuláshoz.
Hajlamosak vagyunk az érintés fontos-
ságának alábecsülésére, pedig min-
denkinek szüksége van rá. Az alábbiak-
ban néhány masszázsfajtát mutatunk
be röviden.

Frissítő
Általános felfrissülés testnek és léleknek. Vita-
lizál, oldja az izomfeszültséget, fokozza az
anyagcserét és a vérkeringést.
Relaxáló vagy aroma
E masszázsfajta nyugtat, pihentet, kiegyensú-
lyozottabbá tesz és ellazítja a feszült izmokat. A
stressz oldásában is segít a lágy, simító mozdu-
latokkal, aromaterápiás olajjal végzett kezelés.
Cellulit és alakformáló
Segít eltüntetni a narancsbőrt, karcsúsít és fe-
szesít. Gyorsítja az anyagcserét, a vérkeringést,
így az elraktározott méreg- és salakanyagok ha-
marabb kiürülnek a szervezetből. A vákuum-
technika alkalmazásával a bőr alatt lévő zsírsej-
teket összetöri a masszőr, és a felhalmozott zsír
a benne tárolt salakanyagokkal együtt a nyirok-
rendszeren keresztül távozik a szervezetből. 
Csokoládé
A minimum 75 százalékos kakaótartalmú cso-
koládéval végzett masszázs feltölt, relaxál, ella-
zít, a testet és lelket egyaránt megszabadítja
minden feszültségtől, esetleges fájdalomtól. A
csokoládé antioxidáns, bőrsimító, méregtele-
nítő hatású, így gátolhatja a szervezet sejtjeinek
károsodását, valamint az öregedést is lassít-
hatja. Emellett hidratálja, feszessé és bárso-
nyossá teszi a bőrt.
Hawaii lomi-lomi
A lomi-lomi a Hawaii-szigetekről származó, kü-
lönleges technikát igénylő, alkarral végzett
masszázs. Stresszoldó hatású, a test, az érzel-
mek és a lélek szintjén is segítséget nyújt, a bio-
energia áramlása akadálytalanabbá válik, mély
relaxált állapotot idéz elő. Aromaterápiás olajjal,
kellemes zenével segíti a masszőr az ellazulást.

(Forrás: fit-mix.gportal.hu)

A Napsugár koktélbár házi to-
jáslikőrje úgy készül, hogy a
mixer hat személy részére hat
deci tejet felforral, majd lehűt,
miközben hat tojássárgáját 25
deka kristálycukorral és két va-
níliás cukorral habosra kever.
Összeönti a tejet és a tojást,
majd hat deci alkoholt ad hozzá.
Ez lehet vodka, fehér rum vagy
gin, a lényeg, hogy ne aromás rö-
viditalt válasszunk. Végül az egé-
szet felrázza, fogyasztásig hűtő-
ben érleli.

Nem tudni miért, de a diplo-
matakávé nevet viseli az a finom
és látványos koktél, amelynek

alapanyaga lehet
házi tojáslikőrünk.
Egy adaghoz 4 cl
likőrt öntünk a
pohárba, hozzá -
adunk ugyanany-
nyi feketekávét,
végül tejszínhab-

bal és szerecsendióval ízesítjük.
Hazánkban kevésbé ismert ital a
flipp és az eggnog, ezek alapja a
tojássárgája és a cukor. A flipp
magyar módra készülhet tokaji-
val. Egy tojássárgáját egy kávés-

kanál
c u k o r r a l
és egy deci
édes tokaji bor-
ral alaposan ösz-
szerázunk, sok
jéggel kínál-
juk.

Az 
eggnog
a l k o h o l
hozzáadása nélkül, reggeli ital-
ként is fogyasztható. Az Old Man
eggnog hozzávalója 2 cl Baileys,
2 cl barna rum, egy tojássárgája,
egy kávéskanál cukor, 8 cl tej. A
hozzávalókat shakerben össze-
rázzuk és jéggel kínáljuk. Ha sha-
kerünk nincs, megteszi a befőt-
tesüveg vagy a turmixgép is.

Masszázs 
a testnek 
és a léleknek

A hailshami magániskola növendékei
nem csupán egyszerű diákok, ők
azért születtek, hogy mások éljenek.
Bizonytalan tárgyak kémcsövekben?
Nem, ők is hús-vér emberek, csak
éppen a nagyvilágban mindegyikük-
nek létezik egy „lehetségese”, akire
megszólalásig hasonlítanak. Minden-
napjaikat a külvilágtól teljesen elszige-
telve élik elrendelt küldetésük tudatá-

Könyvajánló

Kazuo Ishiguro: Ne engedj el…
ban, de kétségek között. Kathy har-
mincas évei elején járva szembesül
igazán a sötét titkok övezte múlttal,
miközben felidézi gyermekkori emlé-
keit két egykori diáktársával, Ruth-szal
és Tommyval. Sorsuk újra összefonó-
dik, közösen kutatják tovább létezé-
sük valódi értelmét. Élhetnek-e teljes
életet a klónok, miközben arra várnak,
hogy donorrá váljanak?  

Húsvéti itókák 

Tojásos italt ne 
kínáljunk aperitifként

Nyerjen masszázst!
Masszázsutalványt nyerhet, aki velünk játszik.
Nem kell mást tenni, csak helyesen válaszolni
három kérdésünkre, melyhez segítséget ad la-
punk Hölgyvilág rovata.
1. Hány százalékos csokoládéval 

végzik a csokoládémasszázst?
2. Mire jó a cellulit- és alakformáló 

masszázs?
3. Melyik masszázsfajta nyugtat, 

pihentet?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk
április 11-ig.
A GYŐR-SZOL-ajándékot Szédelyi Mária nyerte.
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A SZEBBIK NEM  HÖLGYVILÁG

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Az iskolából jött és beszél-
getésünk után matekta -
nárhoz igyekezett Borkai
Petra, aki nemrég a Miss
Alpok–Adria nemzetközi
szép ségverseny királynője
lett. Egyre több sikert ér el,
szépségével és magabiztos-
ságával sokakat elvarázsol,
nemrég az egyik ásványvíz-
márka arcává is megválasz-
tották, de számára az a leg-
fontosabb, hogy azt csinál-
hatja, amit szeret.

„Az életem olyan pontjához
értem, hogy komolyan el kell
gondolkoznom a jövőmön, a
karrieremen. Úgy gondoltam,
hogy fejest ugrom, és kipróbá-
lom magam a szépségiparban.
Ezért jelentkeztem a Miss
Alpok–Adria versenyre, és az ás-
ványvízmárka arcának is” – kez-
dett bele a mesélésbe Petra.
Nem bízta a véletlenre a sikert,
edzeni járt, kozmetikai kezelése-
ken vett részt, és sokat pihent.

„A nemzetközi verseny előtti
két hónapom csak a felkészü-
lésről szólt. Mindent beleadtam.
Még dietetikussal is egyeztet-
tem, hogy mit mivel ehetek. Ez
az egészségem miatt is fontos,
ugyanis előfordul, hogy egész
nap elfelejtek enni, mert olyan
sok mindent csinálok.”

Borkai Petra szereti, ha moz-
galmas az élete, ezért az érett-
ségi után andragógia szakon
tanul tovább, rendezvényszerve-
zéssel szeretne foglalkozni a jö-
vőben. De kanyarodjunk vissza a
versenyhez! „Úgy érkeztem Hor-

Alpok–Adria királynője
vátországba, hogy én leszek a
győztes, a színpadon is ezt érez-
tettem a zsűrivel. De a legfonto-
sabb, hogy magammal is elhitet-
tem, hogy én nyerek, és jól érez-
tem magam, ez pedig kisugár-
zást adott” – meséli, és hozzáte-
szi, a lányok mo-
solyára, egyénisé-
gére nagyon oda-
figyeltek, nem
csak az esztétikai
szempontok szá-
mítottak.

Petra maga-
biztosságának
titka, hogy iga-
zán jól érzi magát a színpadon,
és imádja, ha fotózzák. Rutino-
san is mozog már a reflektor-
fényben, hiszen 13 évig verseny-
szerűen táncolt. „Jó lenne, ha
mindenki azzal foglalkozhatna,
amit szeret. Merjen mindenki
nagyot álmodni, mert ha elhisz-
szük azt, hogy meg tudjuk való-
sítani a célunkat, akkor sikerül-

het. De tennünk is kell érte, nem
csak mondogatni” – tanácsolja
a fiatal lány, aki szereti magasra
tenni a lécet, maximalistának
tartja magát. „Ebben apukámra
hasonlítok, ő is maximalista, na-
gyon sok mindenben kipróbálja

magát, sok mindent szeretne
megtanulni, megtapasztalni, én
is olyan szeretnék lenni, mint ő.
Ő a példaképem” – mondja
édesapjáról, Borkai Zsoltról,
Győr polgármesteréről, és azt is
bevallja, hogy nagyon szeretné,
ha nem édesapja által ismernék
meg, hanem azért, amit a saját
erejéből ért el.

A következő próbatétel az
érettségi lesz, ezért sok időt for-
dít a tanulásra.

„A matektól tartok a legjob-
ban, járok magántanárhoz is. A
magyartól viszont nem félek, az
a kedvenc tantárgyam” – árulja
el, és hozzáteszi, a rendezvény-
szervezésen túl a hobbijával, az
ékszerkészítéssel szeretne hiva-
tásszerűen foglalkozni a jövő-
ben. Petra több versenyre is je-
lentkezik majd, de egyelőre
azokkal a lehetőségekkel sze-
retne élni, melyeket a Miss
Alpok–Adria első helye nyújt
számára az elkövetkező egy
évben: jövőre például ő lesz az
egyik zsűritag a nemzetközi ver-
senyen.

A verseny előtti két
hónapom csak 

a felkészülésről szólt

http://fit-mix.gportal.hu
http://facebook.com/fitmixmasszazs

FIT-MIX

MASSZÁZS STÚDIÓ

Ne csupán úgy tekintsen a masszázsra, mint felesleges
luxusra, hanem mint az egészséget elősegítő,
hatékony befektetésre! Hagyományos nyugati,
különleges keleti és exkluzív polinéz masszázsok,
egészségmegőrző kezelések.

Bejelentkezés: +36-70/576-9497

Győr, m
arcalvárosi aluljáró

Győr Plusz-akció 2012. április 30-ig:

Relaxáló aromamasszázs

60 perc/3.200 Ft.

A részletekről érdeklődjön a kirendeltségeinken, ahol
dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

Győrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077
Győr, Buda u. 16. • 96/528-688
Győr, Lajta u. 33. • 96/518-460

Győr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357

TÁMOGATOTT 
LAKÁSCÉLÚ HITEL 

ÉVI 6%-OS KAMATRA

Új lakás építésére, vásárlásra 
(THM: 7,08 %)
Korszerűsítésre (THM: 7,13%)
• Épületek utólagos hőszigetelése 
• Ablakcsere 
• Tető cseréje, felújítása, 

szigetelése
• Központi fűtés kialakítása 

vagy cseréje
• Fürdőszoba létesítése

ISMÉT IGÉNYELHETŐ LAKÁSÉPÍTÉSI
KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE 

ÉS VÁSÁRLÁSRA!

9100 Tét, Fő u. 86.
Telefon:(96) 561-240
Fax:(96) 561-243
kozpont@tet.tksz.hu
www.tetitakarek.hu

Fotó: Alberto Zonta
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FELHÍVÁS KÖZÉRDEKŰ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet „Egyházak tá-
mogatására szolgáló pályázati” keretre.
A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft.
A pályázat célja: Győr város területén működő egyházi szervezetek –
kivéve alapítványok, egyesületek – a közösség érdekében végzett, köz-
célú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek
támogatása.
Támogatás igényelhető: (2012. évben megvalósított/megvalósítandó)

A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, 

rendezvények költségeire.
Benyújtási határidő: 2012. május 4.
Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehető: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal portáján, Győr, Városház tér 1., illetőleg
letölthető a www.gyor.hu című honlapról. 
Információ: Jogi és önkormányzati osztály, telefonon/e-mailen:
96/500-103; nemeth.angela@gyor-ph.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet „Társadalmi
szervezetek, alapítványok, stb. támogatására”.
A támogatásra fordítható pénzkeret: 25.000.000 Ft.
A pályázat célja: A Győr város területén működő társadalmi, civil szer-
vezetek, alapítványok, valamint közhasznú szervezetek, közösség ér-
dekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint mű-
ködési feltételeinek támogatása.
Támogatás igényelhető: (2012. évben megvalósított/megvalósítandó)

A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, ren-
dezvények költségeire,

B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) beruházásokra, felújításra vagy
D) kiadványok előállítására.

Benyújtási határidő: 2012. május 4. (péntek)
Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehető: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal portáján, Győr, Városház tér 1., illetőleg
letölthető a www.gyor.hu című honlapról. 
Információ kérhető: Jogi és önkormányzati osztálytól (telefon: 96/500-
103, illetve a nemeth.angela@gyor-ph.hu e-mail címen, valamint a
Civil Szolgáltató Központtól (telefon: 96/550-313, mobiltelefon: 06-
70/948-5730, illetve civilhaz@unitedway.t-online.hu e-mail címen).

MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a United Way Kisalföld Alapítvány által működtetett Győr-
Moson-Sopron Megyei Civil Szolgáltató Központ által szervezett in-
formációs fórumra, melynek témája:
Tájékoztató a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által
meghirdetett „Társadalmi szervezetek, alapítványok” 2012.
évi támogatására kiírt pályázatról.
Időpont: 2012. április 16. 16.00 óra
Helyszín: Győr Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala – Díszterem
9021 Győr, Városház tér 1.

További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Németh Angéla – Győr MJV Önkormányzati és Szervezési Osztály
(96/500-103), Fülöp Mónika – GyMSM Civil Szolgáltató Központ
(70/948-5730)

A 16. Győri Tavaszi Fesztivál nyeremény-
játékának nyertesei és nyereményei:

1. nyeremény – FŐDÍJ: Egyhetes üdülés Balatonfüreden, apartmanban,
az ÉTK Print Utazási Iroda felajánlásával – Keszthelyi Luca, Écs

2. nyeremény: 2 éjszaka szállás félpanzióval 2 fő részére a Colosseum
Hotel****-ban, a Vista Utazási Iroda Mórahalom felajánlásával – Bako-
nyiné N. Mária

3. nyeremény: 2 nap/1 éjszaka szállás 2 fő részére a Hotel Fonte felajánlá-
sával – Balogh Ferencné, Győr

4. nyeremény: 3 db-os borválogatás 10.000 Ft értékben a Bortársaság fel-
ajánlásával – Sárréti Attila, Győr

5. nyeremény: Frizurakészítés festéssel, vágással Sarkady Lívia felajánlá-
sával – Asbóth Nándor, Rábcakapi

6. nyeremény: 2 db színházbelépő a Győri Nemzeti Színház felajánlásával
– Lampért Beatrix, Győr

7. nyeremény: 2 db színházbelépő a Győri Nemzeti Színház felajánlásával
– Fejérpatalay Vilmosné, Győr

8. nyeremény: 2 db belépőjegy a Forgószél, avagy a képzelet csodája című
mesebalett előadásra a Győri Balett felajánlásával – Csapó Andrásné,
Győr

9. nyeremény: 2 db belépőjegy a Forgószél, avagy a képzelet csodája című
mesebalett előadásra a Győri Balett felajánlásával – R. Feketéné T. Erzsi,
Győr

10. nyeremény: Vacsorameghívás 2 fő részére a Hotel Famulus**** felaján-
lásával – Dr. Vámos Gábor, Bábolna

11. nyeremény: Vacsorameghívás 2 fő részére az Aranyszarvas Étterem fel-
ajánlásával – Maurer Mónika, Győr

12. nyeremény: Egész napos belépő 2 fő részére a Rába Quelle Fürdő fel-
ajánlásával – Hámori Sándor, Győr

A nyeremények a Győri Művészeti és Fesztiválközpontban (Zichy-palota,
Győr, Liszt Ferenc utca 20., 96/320-289, info@fesztivalkozpontgyor.hu) ve-
hetők át, vagy kérésre postázásra kerülnek.
Gratulálunk a nyerteseknek!

A polgármester nevében a Stratégiai,
Városfejlesztési és Városépítési Osz-
tály Főépítészi Csoport bemutatja az
épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. Trv.
9. § (2) értelmében Győr Város
1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfo-
gadott településrendezési tervének 

SZTM 2012-002 számú Győr-
Révfalu, Szövetség utca, Hédervári
út, 14. számú főút közötti szakasz.
Közlekedési terület szabályozási szé-
lességének pontosítása.

SZTM 2012-003 számú Győr-
Révfalu, Aranypart. Építménnyel kap-
csolatos szabályozás.

SZTM 2012-004 számú Győr-
Révfalu, Bárka út, Tutajos utca közötti
telektömb.  Kijelölt építési helyek mó-
dosítása.

SZTM 2012-005 számú Győr-
Ménfőcsanak, Szalvai Mihály út, Poór
Bertalan utca, vasút közötti telek-
tömb. Építési jogot adó vonal, beépít-
hetőségek módosítása.

SZTM 2012-006 számú Győr-
Ménfőcsanak, Győri úttól délre eső
Halom domb területe. Övezeti lehatá-
rolások módosítása.

SZTM 2012-007 számú Győr-
Ménfőcsanak, Koroncói út melletti
Bagóvári erdő (major) területe. Meg-
lévő gazdasági terület beépíthető-
ségi mutatójának módosítása.

SZTM 2012-008 számú Győr-Új -
 város, Gyepszél utca melletti Pannon-

Víz Zrt.-telephely. Telephelyen belüli te-
lekalakítás vizsgálata tulajdoni viszo-
nyok rendezhetősége céljából.

SZTM 2012-009 számú Győr,
Szúnyogsziget nyugati szigetvég.
Hétvégi házak elhelyezhetőségének
vizsgálata.

SZTM 2012-010 számú Győr-
szentiván, Árnyas utca, Poósa La jos
utca, sportpálya által határolt te -
lephely. Gazdasági terület funkcióvál-
tás célú vizsgálata.

SZTM 2012-011 számú Győr-
Révfalu, Kertész utca, Temető közötti
telektömb. Beépíthetőség módosí-
tása.

SZTM 2012-013 számú Győr-
Kismegyer, 8222. számú közlekedési
út déli oldalán meglévő mezőgazda-
sági telephely. Déli irányú bővítés le-
hetőségének vizsgálata.
tárgyú településrendezési eszköz mó-
dosítását. 

A tervmódosítási javaslat a 2012. ápri-
lis 6-i közlemény megjelenésétől szá-
mított 15 munkanapig tekinthető meg
az önkormányzat előcsarnokában, va-
lamint a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/.

Kérjük az érintetteket, hogy ha kíván-
nak, akkor a Győr, Városház tér 1.
9021 címen 15 munkanapon belül
írásban tegyenek javaslatokat, észre-
vételeket a tervmódosítási javaslattal
kapcsolatban. 

KÖZLEMÉNY
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EJTŐERNYŐ, JÁTÉK EGYETEM

A modernkori ejtőernyőzés anyagi hátterét – mint oly sok más találmá-
nyét is – a katonai célú alkalmazás teremtette meg. A kezdeti orosz né-
zetet – miszerint nem kell fejleszteni, mert az ejtőernyő arra ösztönzi a
pilótát, hogy otthagyja a gépet – hamar felváltotta az, hogy a pilótára
kell vigyázni, hiszen sokkal több idő „pilótát készíteni”, mint repülőgépet.
Készítsünk tehát biztonságos ejtőernyőt! A világ több országa is erre a
következtetésre jutott, így rohamos fejlődésnek indult az ejtőernyőzés.
A kezdeti próbálkozások három dologban megegyeztek: körkupolás er-
nyőt, bekötött rendszerű nyitást és légáteresztő anyagot alkalmaztak.
A körkupola nevét egyszerűen onnan kapta, hogy a földről nézve egy
szabályos kör alakú ernyőt látunk. Ezeknek az ernyőknek a mentés volt
a céljuk, kifejlesztőik nem fordítottak energiát arra, hogy irányíthatóak
legyenek. A bekötött nyitás azt jelenti, hogy az ugró egy zsinórral hozzá
van kötve a repülőgéphez, és amikor ugrik, a zsinór kinyitja az ernyőt,
és ottmarad a repülőgépen. A légáteresztő anyag kifejlesztésénél olyan
szövetek fejlesztésébe fogtak, amelyek elég erősek ahhoz, hogy kibírják
a terhelést, ugyanakkor elég könnyűek és elég sűrű szövésűek ahhoz,
hogy lassan érjen földet az ember. Szinte mindenhol a selyem váltotta
be legjobban a hozzá fűzött reményeket. (Forrás: Wikipedia)

Játék: 
Beugrunk Győrbe!

A modernkori ejtőernyők

Áldott, kegyeletteljes húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves olvasójának a Győr Plusz szerkesztősége!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Újabb lépcsőfokhoz érkezett a győri
egyetem fejlesztése. A kutatás-fej-
lesztést erősíti az az új projekt, amely-
nek középpontjában a gyakorlati kép-
zést és a kutatásokat támogató esz-
közök beszerzése, új belső terek és
funkciók kialakítása, illetve a kapcso-
lódó hálózatok kiépítése áll – erről dr.
Szekeres Tamás rektor beszélt la-
punknak. A Szimbiózisban a régiónk-
kal – Piacközeli kutatási és oktatási
kapacitások kiegészítő fejlesztése si-
keres multidiszciplináris műszaki és
természettudományi kutatásokhoz
kapcsolódóan a Széchenyi István
Egyetemen című projekt szorosabb
együttműködés kezdetét is jelenti a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház-
zal, hangsúlyozta a rektor.

Dr. Tamás László János (képünkön),
az intézmény főigazgató-főorvosa sze-
rint a beruházás lehetővé teszi a gaszt-
roenterológia és nőgyógyászati vizs-
gáló- és kutatótechnológia fejleszté-
sét, és a képfeldolgozás matematikai
háttérkapacitásainak megteremtését.
Meg valósul egy oktató- és kutatólabor
kialakítása a Petz Lajos Egészségügyi
és Szociális Intézetben (PLESZI), illetve
nagy sávszélességű adatkapcsolatot
alakítanak ki az egyetem és a PLESZI
között.

A projektnek köszönhetően a kór-
házban kutatói és gyakorlati képzési
helyeket alakít ki az egyetem.

A projektben az egyetem másik
együttműködő partnere az Audi Hun-
garia. Dudás Alexander, az Audi Hun-
garia Belső Égésű Motorok Tanszék

munkatársa arról számolt be, hogy új
laborberendezésekkel gazdagodik a
tanszék: többek között egy tribomé-
ter-laboratórium és egy mikroszkóp-
laboratórium felszereléseivel. 

A projekt célkitűzései összhang-
ban állnak a régió ipari és munkaerő-
piaci igényeivel. Ezzel kapcsolatban
Kara Ákos győri országgyűlési képvi-
selő kifejtette, a város, az egyetem, a
szakiskolák és egyes cégek összefo-

gása példaértékű az országban. Ezt
tovább kell erősíteni, a jövőben ez
nyújthatja a legnagyobb biztonságot
a munkavállalóknak.

A projekthez Európai Unió és a
magyar állam több mint 860 millió fo-
rint támogatást nyújtott.

Szimbiózisban 
a régiónkkal: újabb
tudáshidak épülnek

A címben szereplő mondat nem képletesen, hanem szó szerint értendő!
Sőt, akár ugorjon be ön is! Újra elérhető közelségbe került ugyanis az ej-
tőernyőzés a győriek számára. Elég csak a péri reptérre kimenni! A kö-
vetkező hetekben több írás lát napvilágot lapunk hasábjain az ejtőernyő-
zésről, a repülésről. Mindehhez a Hungary Skydive-nak köszönhetően
egy játék is kapcsolódik: március 30-tól négy héten át egy kvíz kitöltésére
invitáljuk olvasóinkat. A helyes megfejtők között a játék végén egy tan-
demugrást sorsolunk ki. A szerencsés nyertes a május elsejei péri repü-
lőnapon ugorhat ki profi társával egy repülőgépből, és ereszkedhet a
földre. A kvíz megoldásait összegyűjtve április 20–25-ig várjuk a szer-
kesztőségbe. Az utolsó kvíz megjelenését tartalmazó április 20-i szá-
munkból lesz kivágható az összesítő lap, amelyen a megfejtéseket várjuk.
A pontos e-mail- és postacímet is ebben a számban tüntetjük majd fel.
A péri reptéren történő ejtőernyőzési lehetőségekről érdeklődni a Hun-
gary Skydive Kft.-nél lehet a 06-70/4555-455-ös telefonszámon vagy
a foldvari.sandor@hungaryskydive.hu e-mail címen.

6. Mi teremtette meg a modernkori ejtőernyőzés
anyagi hátterét?

a. A repülést szerető bankárok összefogása
b. A katonai célú alkalmazás
c. A repülőn utazó magánemberek biztonságára figyelő kormányok

7. Honnan kapta a nevét a körkupolás ernyő?
a. Az ernyő a földről nézve szabályos kör alakú
b. Az ezzel ugrók kezdetben csoportosan, kört alkotva ugrottak
c. Mivel irányíthatatlan volt, csak köröket leírva lehetett leereszkedni vele

8. Milyen anyagot használtak leginkább
az ejtőernyők készítésénél?

a. Flanel
b. Pamut
c. Selyem

9. Mit jelent a bekötött rendszerű nyitás?
a. Az ugrónak bekötik a szemét ugrás előtt
b. Egy zsinór van a géphez kötve, ami kinyitja az ernyőt, és a géphez

rögzítve marad
c. Az ugró egy székbe kötve repül ki a repülőgépből

10. Hol lehet elérni az interneten a péri ejtőernyős csapatot?
a. www.tandem-ugras.com
b. www.hungaryskydive.hu
c. mindkettőn
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Szerző: Gaál József
Recept: Kozma Szabolcs
Fotó: O. Jakócs Péter

A húsvét előtti negyvennapos
böjtöt ma már néhány elszánt
fogyókúrázón kívül senki sem
veszi komolyan, de a nagyhét,
különösen a mai nap, a nagy-
péntek reguláit hajlamosak va-
gyunk betartani. Nem nehéz,
hiszen szó sincs kenyérről és
vízről, a hagyományok szerint
ehetünk zöldfőzeléket, tojást,
gombát, lencsét, babot, rántás
nélküli krumplilevest, mákos
tésztát, sőt, még valamelyik ha-
lászcsárdába is betérhetünk
egy jó halászlére.  
Nagypénteken már csak azért
is ajánlott koplalósra fogni a
dolgot, hogy jobban élvezhes-
sük a húsvét asztali örömeit. A
lakomára való felkészülést a
szombati piacon érdemes kez-
deni, ahol friss tojást, mézet, új-
hagymát, primőrzöldségeket,
virágokat és virágzó ágakat sze-
rezhetünk be. A húsvét vasár-
nap reggelije színes tavaszi terí-
téket kíván, megjelenhet aszta-
lunkon a fű zöldje, az ég kékje, a
festett tojás pirosa, a nap, az
aranyeső sárgája.
Nincs divatban, de máig élő szo-
kás a húsvéti ételszentelés, va-
sárnap reggel akár a káptalan-
dombi bazilika sekrestyéjét is
felkereshetik a hívők kaláccsal,
sonkával, tojással, tormával,
borral megpakolt kosaraikkal. A
húsvéti ételek mindegyikének
jelentése van. Áprilisi séfünk,
Kozma Szabolcs mesterszakács
húsvéti bemutatkozásként bá-
rányt sütött. Ez az állat az áldo-
zat jelképe, míg a tojás az újjá-
születés szimbóluma. Azért
festjük pirosra, hogy Jézus vé-
rére emlékeztessen bennünket.    

Hozzávalók négy személyre:
báránygerinc 60 dkg, fokhagyma,
rozmaring, só és olívaolaj ízlés sze-
rint. A zöldségtoronyhoz grillsajt 30
dkg, burgonya 2 db, paradicsom 2
db, padlizsán 1 db, zöldségfűszer,
kevés vaj. A gombamártáshoz erdei
gomba 10-15 dkg, kupica konyak,
csipet fehérbors, zöldségzöld.   

Húsvéti asztal

Fokhagymás, rozmaringos 
báránygerinc zöldségtoronnyal,
konyakos gombamártással

Hozzávalók négy személyre: ré-
teslap egy csomag, vaj, zsemlemor-
zsa, friss eper 20-30 dkg, erdei gyü-
mölcsök (szeder, áfonya) tetszés sze-
rint, egy evőkanál méz, porcukor.  

Elkészítése: A réteslapokat ol-
vasztott vajjal megkenjük, zsemle-
morzsával vékonyan megszórjuk,
kivajazott sütőlapon négy rétegben
egymásra fektetjük és 200 fokos
sütőben néhány perc alatt aranysár-
gára sütjük. Pogácsaszaggatóval
egyforma korongokat készítünk be-
lőle. A maradék olvasztott vajban
mézet karamellizálunk, hozzáadjuk
a friss epret és az erdei gyümölcsö-
ket. A béles összeállításakor alulra
helyezünk egy tésztakorongot, rá-
merjük a gyümölcsragut, majd le-
fedjük tésztakoronggal. Porcukrot
szórunk rá.  

Gyümölcsbéles

Április séfje: 
Kozma Szabolcs

Elkészítése: A báránygerincet olí-
vaolaj, fokhagyma, rozmaring és só
társaságában néhány órányit pácoljuk,
majd az olajat lecsepegtetve grillen
megsütjük. Mielőtt megfordítanánk a
tűz fölött, kenjük meg a hús felső olda-
lát kevés olívaolajjal. A zöldségtorony
hozzávalóit, a sajtot, burgonyát, para-
dicsomot és padlizsánt egyforma sze-

letekre, karikákra vágjuk és egymásra
halmozzuk úgy, hogy a grillsajt legyen
az alapzat. Zöldségfűszerrel ízesítjük,
olvasztott vajjal meglocsoljuk, rostla-
pon megsütjük. A gombamártáshoz
való erdei gombát leforrázzuk, konyak-
kal meglocsoljuk, csipet fehérborssal
és zöldségzölddel ízesítjük, végül méz
sűrűségűre forraljuk.  
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Kockás tojást követel tőlem az unió.
Nyertes: Buruzs András (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona
u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Nyuszi ül a fűben

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

SUDOKU+

SUDOKU++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

7 4 9 8
6 9 3

4
5 1 4 6 2
3 8 2 1

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

6 7 4 3 5
5 8 3

6 7 5 1
8 3 2 6 9

4 7 9 6 3
6 5 1

6 8 1 2
8

5 7
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ

SALAKOS
TENISZPÁLYÁK

BÉRELHETÔK!

Gyôr, Rozgonyi utca 44.

Foglalás: +36-20/515-1228
E-mail: baratsagsport@gyorszol.hu

Óránként akár

700 Ft-tól
Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Mindig találunk Önnek szabad pályát!

szerző: tóth lászló  

Megéri mérlegelni és számolni a ker-
tes házban lakóknak, mondja Karcsu
Szilvia, a Pannon-Víz ügyfélszolgála-
tának vezetője. A képlet egyszerű.
Minél több olyan vizet használunk,
ami nem kerül a csatornába, annál
gyorsabban térül meg a locsolómé-
rőnk. Egy átlagos kertes családi házat,
20 köbméternyi ellocsolt vizet alapul
véve már egy szezon alatt visszajöhet
a pénzünk. Aki kevesebb vizet használ,
annak inkább a locsolási kedvez-
ményt ajánlja a Pannon-Víz. 

A társaság az országban elsők közt vezette
be azt a kedvezményt, amely szerint a
május 1-jétől augusztus 31-ig elfogyasztott
víz 10 százalékára nem számol fel csatorna-
díjat. A kedvezményt az éves elszámoló
számlában érvényesítik. A vízmű feltételezi,
hogy ez a vízmennyiség nem kerül vissza a
közcsatornába, hanem a ház körüli kisker-
teket, virágágyásokat locsolják vele. 

Karcsu Szilvia elmondta, hogy a locso-
lási kedvezmény április 15-ig igényelhető a
vízmű ügyfélszolgálati irodáiban, a Bartók
Béla u. 10/C szám alatt, vagy a Jókai utcai
parkolóházban. A kedvezmény igénylőlapja
letölthető a társaság pannonviz.hu című
honlapjáról is. A kitöltött lapot aláírás után

szerző: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a lakókat, hogy a részvénytársaság műkö-
dési területén a lakossági hulladékszállítás április 9-én, húsvéthétfőn a 2012.
évi hulladéknaptárban meghirdetett módon változatlanul működik. A hulla-
dékszállításban érintett szolgáltatási helyeken a fenti napon a megszokottak
szerint reggel 6 órára kell az ingatlan elé ürítésre kitenni a kukákat, mert ér-
kezni fog a hulladékgyűjtő autó. A hulladékudvarok április 8-án, vasárnap
és április 9-én, húsvéthétfőn egységesen zárva lesznek. Ezeken a napokon
az utcai fizető parkolókat díjmentesen lehet használni, a Jókai úti és a Révai
parkolóház pedig a hétvégi tarifával üzemel, előbbiben 50, utóbbiban 30 fo-
rintért lehet parkolni óránként. Húsvétkor zárva lesz a vásárcsarnok és a vi-
rágpiac, a Magyar Vilmos Uszoda és a Barátság Sportpark, valamint az
ügyfélszolgálati irodák. Szünetel a telefonos ügyfélszolgálat is.

Rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatáskörébe tar-
tozó, leggyakrabban felmerülő kérdésekre vála-
szolnak a társaság munkatársai. Az e heti kérdés:
Ha van lakásbiztosításom, mi szükség van a tömb-
biztosításra?
A tömbbiztosítást még abban a ritka esetben is érde-
mes megkötnie egy társasháznak, ha valamennyi la-
kásnak van biztosítása. Előfordulhatnak ugyanis olyan
káresemények, amelyre a lakásbiztosítás nem terjed ki.
Kiemelten fontos a tömbbiztosítás azoknál a társas-
házaknál, ahol vannak olyan lakások, amelyeknek
nincs biztosítása. Ha egy ilyen háznál kár keletkezik, a
biztosítással nem rendelkezőknek saját maguknak kel-
lene rendezni a rájuk eső részt, de kérdés, hogy akinek
biztosításra nincs pénze, hogyan tudja a biztosítási
összeget akár százszorosan meghaladó kárösszeget ki-
fizetni. Az ilyen esetek kivédésére kiváló megoldás a
tömbbiztosítás.  A tömbbiztosítással komoly összeget
lehet megtakarítani, mert annál a háznál, ahol van tár-
sasház-biztosítás, ott a lakóknak elég az ingóságaikra
biztosítást kötniük, ráadásul a társasház lakásaira és a
társasházra egyben megkötött biztosítások jóval ol-
csóbbak, mintha a tulajdonosok külön-külön kötnek
biztosítást. 

Kérdezz, felelek:
Ha van lakásbiztosításom,
mi szükség van a
tömbbiztosításra?

Locsolási ajánlatok 

postán visszaküldheti, vagy az ügyfélszolgá-
lati irodákban leadhatja a fogyasztó.

Aki kertészkedik, medencéje, kerti tava
vagy automata öntözőberendezése van,
annak inkább a locsolómérőt ajánlja az iro-
davezető. Ilyenkor a locsolómérőn mért víz
mennyisége után nem kell csatornadíjat fi-
zetni. A locsolómérő a vízmérőaknába kerül,
a kialakításhoz érdemes több mesterem-
bertől ajánlatot kérni. Egy átlagos mérőhely
kialakítása két óra alatt, anyagárral együtt
20 ezer forintból megoldható, persze hely-
színe válogatja. Vízmérőt a Bartók Béla úti
ügyfélszolgálat árul, a plombálással együtt
bruttó 20 ezer 700 forintért.  

Ünnepi szolgáltatások 
és nyitva tartások

Április 13-án a Széchenyi-egyetem
aulájában tartják a harmadik Nyu-
gat-dunántúli Regionális Innová-
ciós Kiállítást és Találmányi Vásárt.
A gazdasági válság elhúzódása
miatt idén a szervezők – az Univer-
sitas-Győr Nonprofit Kft. és a Pan-
non Novum Nonprofit Kft. – a ta -
nács adásra és az elmélyült eszme-
cserére helyezik a hangsúlyt. Ezt
szolgálja a Széchenyi Programiroda
jelenléte, de a Tudásmenedzs ment

A válság ellenszere: kreativitás
Központ szervezésében Válság és
Kreativitás workshop is várja az ér-
deklődőket. Az egyik legérdeke-
sebb eszköz vélhetően az az intelli-
gens kapu lesz, amely a beérkező
labda pozícióját és sebességét
egyaránt képes mérni. A látogatók
próbára is tehetik ügyességüket,
cserébe értékes ajándékokkal gaz-
dagodhatnak. Aki részt vesz a ren-
dezvényen, biztosan nyer – tapasz-
talatot, élményt, új ötleteket.
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

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

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

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

LAKÁSCSERE

Szigeti, 52 m2-es, 2 szobás, 3. eme-
leti, erkélyes, távfűtéses, határozat-
lan idejű lakást cserélne kisebb la-
kásra Sziget, Belváros vagy Nádorvá-
ros területén (hird, szám: 268). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420. Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 45 m2-es, egyedi
fűtéses lakást cserélne kisebb, 1
szobás lakásra (hirdetési szám:
267). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 49 m2-es, 2 szobás,
távfűtéses lakást cserélne kisebb,
alacsony rezsijű lakásra (hirdetési
szám: 270). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, fél-
komfortos, szilárd tüzelésű, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 3-4 szobás bérleményre (hirde-
tési szám: 212). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 49 m2-es, 2 szobás, táv-
fűtéses lakást cserélne 2 kisebbre

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

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

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

ÜZLET 

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

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.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

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

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

(hirdetési szám: 269). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, gázfű-
téses határozott bérleti jogviszonyú
lakást cserélne 1+2 fél szobás vagy
2 szobás bérleményre Újváros, Szi-
get, illetve Bán A. u. kivételével, lehe-
tőleg négyemeletes épületben (hirde-
tési szám: 134). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 3 szobás, esetleg
1+2 fél, vagy 2+2 fél szobás lakásra
Nádorváros, Adyváros, Marcalváros
területére, maximum második eme-
letig (hirdetési szám: 199). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

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

Barnulj UV-mentesen!
Mindössze 2.500 Ft-ért gyö-
nyörű napbarnított szín! Gyöngyszem
Szépségstúdió, 70/383-3484.

ÁLLÁS

Érettségizett, telefonos
ügyfélkapcsolati munkatársat felve-
szünk. Rugalmas munkaidő, cafeté-
ria. 06-70/2678-190,   furyliza@
gmail.com

EGYÉB 

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

MINI-BIZI átvesz divatos baba-
kocsit, tulikocsit, utazóágyat, autó-
és kerékpárülést, járókát, etetőszé-
ket, légzésfigyelőt, babafelszerelési
cikkeket. ADÁS-VÉTEL! Győr, Déry T.
u. 16. 06-20/918-0643

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval vállalok.
20/593-6600.

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

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyveimet kedvező áron kí-
nálom. A könyvek nagyon jó állapot-
ban vannak. A tankönyvek listáját e-
mailben kérésre elküldöm. Érd.: 06-
30/40-33079.

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

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!

Edzések helye:
Hild József Építőipari Szakközépiskola (Győr, Szent István út 1.)

További felvilágosítás: Cser István, 06-30/650-7257
www.kisalfoldikungfu.hu

SHAOLIN KUNG FU
A győri Kung Fu iskola 
felvételt hirdet kezdők részére!

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

Üdülési csekket, OTP SZÉP-kártyát, Erzsébet utalványt, 
étkezési jegyet és bankkártyát is elfogadunk!

Minden szerdán és csütörtökön a következô ételek
50% kedvezménnyel kaphatók:

Gordon csirkemell: 1.300 Ft helyett 650 Ft
Cigánypecsenye: 1.300 Ft helyett 650 Ft
Óvári sertésszelet: 1.300 Ft helyett 650 Ft
Marcal-parti vegyes ízelítô: 1.600 Ft helyett 8.000 Ft
Májgombócleves: 400 Ft helyett 200 Ft

A 2 személyes Marcal-tál szerdán és csütörtökön 
3.500 Ft helyett 2.400 Ft!
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Kovacsics Anikót, a Győri Audi
ETO KC irányítóját is jelölték a
Bajnokok Ligája legjobb 23
éven aluli játékosának címére.
A válogatott kézilabdázó örül
az elismerésnek, de inkább a
Valcea elleni visszavágóra kon-
centrál, aminek négygólos hát-
rányból vág neki a zöld-fehér
csapat. 

A Győri Audi ETO KC 35–31-re kika-
pott az Oltchim Valceától a Bajnokok
Ligája elődöntőjének első mérkőzé-
sén. A győri lányok a szünetben még
négy góllal vezettek, a második félidő
azonban rémálomszerűen alakult. A
román együttes kihasználta a zöld-fe-
hérek negyedórás rövidzárlatát, és
hét találattal is elhúzott. Karl Erik
Böhn csapata kemény küzdelemben
felzárkózott, és végül négygólosra
csökkentette hátrányát. Nehéz dolga
lesz tehát a szombaton 16 órakor kez-
dődő veszprémi visszavágón az Audi
ETO-nak, de az áhított döntőbe jutás
korántsem elérhetetlen. Ezen a véle-
ményen van Kovacsics Anikó, a győ-
riek húszéves irányítója is. 

– Igyekszünk előretekinteni, így
főleg az első félidőre érdemes vissza-
gondolnunk. Persze tisztában va-
gyunk vele, hogy hibáinkat ki kell javí-

A fiatal győri tehetség
Európa legjobbjai között

tanunk, hiszen az első félidőben is el-
követtünk párat, attól függetlenül,
hogy ekkor még nekünk jött ki job-
ban a lépés. Hasonlót nem követhe-
tünk el még egyszer, mint ami a má-
sodik félidőben történt, a koncent-
ráltság hiánya látszott a teljes csapa-
ton. Úgy gondolom, ez a román kö-
zönségnek volt köszönhető, akik óriá -
si hangulatot teremtettek a csarnok-
ban, a saját hangunkat nem lehetett
hallani. Bízom benne, hogy ezt a tá-
mogatást mi is megkap-
juk a közönségtől, és
akkor minden esélyünk
meglesz a továbbjutásra.
Szerintem Veszprémben
is érezni fogjuk, hogy itt-
hon vagyunk, és egyálta-
lán nem jelent hátrányt,
hogy ezúttal nem a Mag-
vassyban játszunk. A vé-
dekezésre különösen
nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hi-
szen nagyon sok gólt kaptunk. Lőt-
tünk mi is eleget, hiszen a harminc -
egy gól azért nem kevés, ha hasonló-
képp tudjuk befejezni a támadásokat,
az elég lehet. Mindenképpen a véde-
kezés és a visszarendeződés az,
amire nagyon oda kell figyelnünk –
fogalmazott Kovacsics Anikó, akit
múlt héten jelöltek a Bajnokok Ligája
legjobb 23 éven aluli játékosának cí-
mére. Az európai szövetség tájékoz-
tatása szerint hatan versengenek az

elismerésért. A jelöltek csak a BL me-
zőnyének legjobb nyolc csapatából
kerülhettek ki, azok közül, akik már
meghatározó szerepet játszanak
együttesükben. Ezúttal a korábbiak-
tól eltérően nemcsak a szakemberek
véleménye dönt, hanem a szurkolók
is leadhatták voksaikat, a szavazás
lapzártánk után ért véget.

– Amikor megtudtam a hírt, na-
gyon örültem. Nagy megtiszteltetés-
nek is érzem a jelölést, de azóta

nem nagyon foglalkoztam vele. A
csapattársaim mellett többen is gra-
tuláltak, de már nem tulajdonítok
neki túl nagy jelentőséget, sokkal
fontosabb dolgunk van most, mint
hogy a szavazással foglalkozzak –
reagált szerényen az egyéni elisme-
résre az irányító, akit Amanda Kurto-
vic (Larvik), Krisztina Liszcsevics
(Metz), Fie Woller (Midtjylland),
Majda Mehmedovics (Buducnost)
és Tamara Mavsar (Ljubljana) társa-
ságában jelöltek a díjra. 

Kovacsics Anikó fiatal kora elle-
nére komoly tapasztalattal rendelke-
zik, hiszen tizenhat évesen már az
első csapatban szerepelt. Az irányító
Berzence, Csurgó és Nagyatád után
igazolt Győrbe 2006-ban, kizárólag
saját fejlődését tartva szem előtt. 

– Nagy utat jártam be az elmúlt évek
alatt, hiszen akkor csak belecsöppen-
tem ebbe a közegbe. Nagyon nagy elis-
merést jelentett számomra, hogy Győ-
rött kézilabdázhatok, és ezt a mai napig
így érzem. Örülök, hogy itt lehetek, és
arra törekszem, hogy ez így is maradjon,
hiszen hatalmas dolog ilyen játékosok-
kal egy csapatban játszani.

A Misinek becézett játékos tizen-
nyolc éves kora óta szerepel a felnőtt-
válogatottban. Nagy álma volt, hogy
részt vehessen a londoni olimpián, ez
azonban végül nem sikerült. Az Eu-
rópa-bajnoki selejtezőcsoportban vi-
szont jól áll a magyar csapat, és min-
den valószínűség szerint sikerrel
veszi a kvalifikációt.

– Új utat kezdtünk a válogatottal, mi-
után nem sikerült kijutnunk az olimpiára,
ami mindenkinek fájó volt. Az Európa-
bajnokság lesz az első versenyünk hosz-
szú idő után, hiszen korábban nem vol-
tunk ott a világbajnokságon sem. Pró-
báljuk összeszedni magunkat és egy
friss magyar csapattal kiállni. Ezen még
sokat kell dolgoznunk, de úgy gondo-
lom, hogy sikerülhet – zárta a beszélge-
tést Kovacsics Anikó. 

Örülök, hogy
itt lehetek, és arra

törekszem, hogy
ez így is maradjon 
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A vezetőedző, a játékosok és a
szurkolók is optimistán várják a
szombati Bajnokok Ligája-elő dön -
tő visszavágóját. Mindenki úgy
véli, a Győri Audi ETO KC képes
lesz ledolgozni a Romániában ösz-
szeszedett négygólos hátrányt. 

A csapat a héten többször is a vissza-
vágó helyszínén, a Veszprém Aréná-
ban edzett. A győri lányoknak így
nem lesz ismeretlen a környezet, ami-
kor szombaton kifutnak a pályára. Az
egyik tréning után megkérdeztük a
főszereplők véleményét.

– Szörnyű mérkő-
zésen vagyunk túl, az
első félidőben ugyan
vezettünk négy góllal,
de már akkor is rosz-
szul játszottunk. A
második félidőre a já-
tékunk még rosz-
szabbá vált, az ellenfél pedig nagyon jó
napot fogott ki. A visszavágón minden
téren fejlődnünk kell, elsősorban a vé-
dekezésen kell javítanunk. Vissza kell

Mindenki bízik a továbbjutásban
futnunk a labdavesztések után, és tá-
madásban egy kicsit egyszerűbben kell
játszanunk. A négygólos hátrány nem
olyan komoly, idegenben benne van a
pakliban egy ekkora vereség a Valcea
ellen. Szombaton ötezer ember áll
majd mögöttünk, és a segítségükkel
több mint négy góllal fogunk győzni –
mondta rendkívül határozottan Karl
Erik Böhn, a Győri Audi ETO KC vezető-
edzője. 

– Igazából min -
denben javulnunk
kell, támadásban és
védekezésben egy -
aránt. Fontos, hogy
a mi játékunkat tud-
juk játszani, rájuk

tudjuk erőltetni az akaratunkat, és mi le-
gyünk a főnökök a pályán. Mi jobb csa-
pat vagyunk, mint a Valcea, persze nem
becsüljük le az ellenfelet, hiszen bizonyí-
tották, hogy összeszedett társaság és
egyénileg is jó játékosok alkotják.
Abban bízom, hogy már a mérkőzés ele-
jén is keményebben védekezünk, és
nem lesz egy olyan tízperces rossz
perió dusunk, mint amit a kinti mérkőzé-
sen mutattunk – fogalmazta meg elvá-
rásait Pálinger Katalin. 

– Bízom benne,
hogy a veszprémi
aréna végre meg-
hozza a sikert. Ha-
talmas jelentősége
lesz, hogy ötezren
biztatnak majd min-
ket, remélem, hogy
ezt a román csapat is érzékelni fogja
és nyomasztóan hat rájuk a hangulat,
minket pedig felemel. Agresszív, kő-
kemény védekezésre lesz szüksé-
günk, amiből igyekszünk gyors indí-
tásgólokat szerezni. Amennyiben ez
párosul egy nagyon jó kapusteljesít-
ménnyel, mindenképpen le tudjuk
dolgozni a hátrányt. Nem foglalko-
zunk azzal, hogy ki áll az ellenfél ka-

pujában, nagyot hibáztunk az első
mérkőzésen, hiszen mindenki tudta,
hogy Dinunak nem szabad lefelé lőni,
mégis ezt tettük – jelentette ki Gör-
bicz Anita. 

A mérkőzés szombaton 16 órakor
kezdődik, és a csapat mellett a szur-
kolók is készülnek a mérkőzésre. A já-
tékosok szavaiból érezhető, hogy ren-
geteget jelenthet a közönség segít-
sége, és a győriek számítanak is tá-
mogatásukra. 

– Természetesen optimista va-
gyok a visszavágót illetően, hi-
szen elég régóta állok a csapat
mellett, amely sok szép ered-
ményt ért már el. A négygólos
hátrány sok és kevés is lehet, egy
esetleges idegenbeli siker sem je-
lentett volna garanciát a továbbju-
tásra. A játékosok produkáltak
egy kiváló első félidőt, és a máso-
dik játékrészben jelentős hátrány-
ból négy gólra csökkentették a
különbséget. Úgy látom, van ki-
tartás a csapatban, ami minden-
képpen biztató – fogalmazott Gel-
lért Tamás, a Győri ETO Kézi-
labda Szurkolók Egyesületének
elnöke. 

– Ledolgozható a négygólos hát-
rány, és a csapatot ismerve biztos
vagyok benne, hogy ez sikerülni is
fog. Még egyszer nem fordulhat
elő, hogy állva hagynak minket,
mint ahogy az a második félidő ele-
jén történt. Ilyen mérkőzésen
egyetlen ülő szurkoló sem lehet a
csarnokban, mindenkinek hozzá
kell tenni a hangját és a kezét a csa-
pat teljesítményéhez – tette hozzá
Győri Zoltán vezérszurkoló. 
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Több mint húsz évvel ezelőtt Jacques
Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság elnöke hívta életre az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált (EYOF)
annak érdekében, hogy lehetőséget
biztosítson az ifjúsági korosztályos
versenyzőknek az olimpiai játékok
eszmeiségének, egyetemlegesség-
nek és szervezési rendjének megis-
merésére. Hasonlatosan az olimpiai
játékokhoz vagy más kontinentális
bajnokságokhoz, az EYOF versenyeit
sem minden évben tartják. A négy -
éves olimpiai ciklushoz igazodva, és
az olimpiákat nem zavarva minden
páratlan évben rendezi az öreg konti-
nens az utánpótlás mára talán leg-
rangosabb seregszemléjét. A szerve-
zők kimagasló jelentőséget tulajdoní-
tanak a versenyek magas színvonalú
megrendezésének a 14–17 éves kor-
osztály kiválóságai részére.

A magyar sportolók büszkén vall-
hatják, hogy eddig minden téli és
nyári EYOF-versenyen részt vettek,
általában kis létszámú, de eredmé-
nyes delegációval.

Magyarország büszke lehet arra
is, hogy Győr városa eredményesen
kandidált a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál megrendezésére.
Arról, hogy a megyeszékhely elnyeri-e

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál:
gőzerővel készül a győri pályázat

a rendezés jogát, december 7-én Iz-
raelben születik majd döntés.

– Gőzerővel készül a pályázatunk, és
az ahhoz szükséges teljes prezentációs
anyag – tudtuk meg Bolla Pétertől, Bor-
kai Zsolt polgármester kabinetfőnöké-
től, akit a MOB-elnök–városvezető az
előkészítő bizottság vezetésével bízott
meg. – Minden törekvésünk, hogy el-
nyerjük a házigazda szerepét. Ha így
lesz, 2013 és 2016 között látványos
sportberuházásokba kezdünk, amelye-
ket összehangolunk a városfejlesztési
elképzelésekkel. Az állam 9,6 milliárd fo-
rintos kormányzati garanciát vállalt az új
sportlétesítmények kialakítására, a már
meglévők felújítására, továbbá a szerve-
zési feladatok biztosítására. Nagyon
szeretnénk elérni, hogy a kabinet ennek
a pénznek a folyósítását a jövő évtől
építse be a központi költségvetésbe.

Sikeres pályázat esetén négy
év alatt kell minden beruházást
elvégezni.

A győri önkormányzat a legjobb
megoldásokban érdekelt: a hatékony-
ságot össze kell kapcsolnunk a prakti-
kussággal és a gazdaságossággal. Új
csarnokokat építünk, atlétikai és tenisz-
centrumokat, valamint egy régóta várt
uszodát. A labdasportoknak a már
meglévő sportcsarnokok lesznek a ven-
déglátói. Létre kell hoznunk egy olim-
piai falut, amelynek lakásait, házait ké-
sőbb értékesíteni fogjuk. Az új infra -

struktúrával olyan, nemzetközi szinten
is modern objektum jön létre, amely a
külföldi és hazai sportolók majdani ed-
zőtáboroztatására is alkalmas.

Megéri-e majd Győrnek egy
ilyen nagy volumenű sportren-
dezvény szervezése?

Nem is vágtunk volna bele, ha
nem így lenne. Az épületek utóhasz-
nosításával, a fesztivál idején ránk
szegeződő nemzetközi figyelemmel
jól kell tudni sáfárkodni, és ha jól
használjuk ki a hírverésből adódó le-
hetőségeket, Győr nagyon komolyan

profitálhat majd a rendezésből. Azon
dolgozunk, hogy a győriek is magu-
kénak érezzék a versenyeket, meg-
szeressék a résztvevőket, és igazi
sportünnepként éljék meg ezt az
egyedülálló alkalmat. Fontos, hogy a
város utánpótlás-támogatási rend-
szerét is aszerint építsük fel, hogy
minél több győri fiatalnak szurkolhas-
sunk a 2017-es EYOF-on. Az ifjúsági
olimpia rendezése Győrt a gazdasági
élet mellett a nemzetközi sportélet
térképén is előkelő helyen pozicio-
nálja majd.

A Győri ETO FC tovább üldözi az éllo-
vas DVSC-t, Pintér Attila együttese
legutóbb Zalaegerszegen gyűjtötte
be a három bajnoki pontot. A tartalé-
kos zöld-fehérek számos helyzetet
dolgoztak ki a táblázat utolsó helye-
zettjének otthonában, ezek közül ket-
tőt értékesítettek is Kamber és Trajko-
vic révén. A győriek továbbra is a má-
sodik helyen állnak, hátrányuk négy
pont a hajdúságiakkal szemben. Az
ETO legközelebb pénteken 18 órakor
a Kaposvár csapatát fogadja. 

A zöld-fehérekkel kapcsolatos hír,
hogy a klub háromféle exkluzív kupont,
illetve bérletet kínál szurkolóinak. A térí-
tésmentes kölyökkupont az óvodások
és az általános iskolások igényelhetik,
akik szülői kísérettel látogathatnak ki a
mérkőzésekre. A diákkupon a középis-
kolásoknak szól, ez ugyancsak ingye-
nes. A felnőttek és szülők rendkívül ked-
vezményes Hajrá bérletet vásárolhat-
nak, mindössze kétezer forintért. Ezek a
Kaposvár, a Diósgyőr, a Debrecen és a
Pécs elleni mérkőzésekre érvényesek. 

Győzelem
tartalékosan

Teke. A GYŐR-SZOL
TC férfi tekecsapatata
a bajnokság záró for-
dulójában vereséget
szenvedett Ajkán. Ajka
Kristály SE–GYŐR-
SZOL TC 6:2 (3309-
3212). Ifj. Horváth
Péter 558 fa, Babos
Tamás 549 fa, Németh
Gábor 523 fa, Szőke
Gábor 546 fa, Pintér-
Péntek Imre 501 fa,
Kristyán István 535 fa.
A felnőttek vereségével
végződött a Pannon-
Flax SE női tekecsapa-
tának utol só mérkő-
zése Kunfehértón. KÖ-
SZOLG SC–Pannon-
Flax SE 7:1 (3326–
3155). Né meth Ildikó
512 fa, Kovács Réka
493 fa, Anduska Bea -
trix 563 fa, Csizmazia
Katalin 532 fa, Koppá-
nyiné Si mon Csilla 567
fa, Anduskáné Cseh
Anikó 488 fa.

Fél lábbal a bajnoki döntőben
Az UNI Seat Győr 82–74-re győzött a Pécs
2010 ellen a női kosárlabda-bajnokság
elődöntőjének első mérkőzésén. A talál-
kozó nagy csatát hozott, a harcos győriek
szoros küzdelemben diadalmaskodtak. A
siker értékét növeli, hogy a zöld-fehérek
mindössze egy nappal a mérkőzés előtt
tudták meg, hogy ki is lesz az ellenfelük. A
pályán ugyan a pécsiek vívták ki a négy
közé jutást, tartozásaik miatt azonban kér-
déses volt a további szereplésük. A szövet-

ség hosszas halogatás után végül úgy
döntött, pályára léphetnek a győriek ellen.
További érdekesség, hogy az UNI Seat
Győr csapatának a szerda esti elődöntő
volt a kétszázadik bajnoki mérkőzése, így
sikeresen jubilált a klub. A két győzelemig
tartó párharc második mérkőzését vasár-
nap 18 órakor rendezik Pécsett, amennyi-
ben szükség lenne harmadik összecsa-
pásra is, azt szerdán 18 órakor játsszák az
egyetemi csarnokban. 
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AJÁNLJUK
ÁPRILIS 6., PÉNTEK
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Kaposvár
(NB I-es mérkőzés, ETO Park)

ÁPRILIS 7., SZOMBAT
Női kézilabda
16.00 Győri Audi ETO KC–Olt-
chim Valcea (Bajnokok Ligája-
elődöntő, Veszprém Aréna)

Labdarúgás
16.30 Győri ETO FC B–Veszprém
(NB II-es mérkőzés, ETO Park)
18.00 Gyirmót–Baja (NB II-es
mérkőzés, Gyirmót)

ÁPRILIS 12., CSÜTÖRTÖK
Gyermeksport
16.00 Oviolimpia (döntő, Mag-
vassy-csarnok)

Röviden
Férfi kosárlabda. A GYŐR-SZOL–
Széchenyi Egyetem csapata kiüté-
ses győzelemmel zárta az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokság alapsza-
kaszát. Kozma Tamás együttese
hazai pályán 111–57-re győzött a se-
reghajtó Sárvár ellen, és végül az
előzetes várakozásokat felülmúlva
az ötödik helyen végzett. A ráját-
szás két hét múlva kezdődik, a rész-
letes menetrend azonban lapzár-
tánkig nem készült el.  

Férfi kézilabda. A SZESE Győr két
bajnoki ponttal tért haza Tökölről
az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnok-
ságban. Az egyetemiek a szünetben
még kétgólos hátrányban voltak, a
második félidő közepére azonban
összeállt a győriek védekezése.
Ennek köszönhetően sikerült fordí-
taniuk, és a vendégek végül 26–23-
ra nyertek. A továbbra is a táblázat
negyedik helyén álló csapat legkö-
zelebb április 21-én lép pályára. 

Horgászat. A Magyar Országos
Horgász Szövetség április 14-én
rendezi meg a horgászok orszá-
gos környezetvédelmi napját. A
Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövet-
sége a kezdeményezéshez csatla-
kozva szemétszedést szervez áp-
rilis 14-én (rossz idő esetén ápri-
lis 21-én) a győri Mosoni-Duna-
holtág partján. Találkozás szom-
baton 9 órakor az egyetemi zsi-
lipnél és a csónakkikötőknél. A
környezetvédelmi napon a holt -
ágon általános horgászati tila-
lom lesz érvényben.

A tavasz beköszöntével egyre több
horgász keresi fel a vízpartokat. A
melegedő vizekben történő ered-
ményes horgászat praktikáiról,
trükkjeiről az U18-as korosztályos
magyar válogatott szövetségi kapi-
tányával, Hamar Ferenccel a Somo-
gyi Béla úton található Vidra hor-
gászüzletben beszélgettünk.

– Tavasszal a halak óvatosabban
kapnak, mint nyáron, ezért békés
halak horgászatánál célszerű ilyen-
kor előtérbe helyezni a finomabb fel-
szereléseket – hívta fel a figyelmet
Hamar Ferenc. – Átlagos körülmé-
nyek között feeder botra elegendő a
húszas, match botra a tizenhatos fő-
zsinór, amelyhez ennél vékonyabb
előkét kössünk. Az előkét ilyenkor ér-
demes a megszokottnál hosszabbra
hagyni, így a finnyásan kapó hal ked-
vére ízlelheti a kisebb horgon kínált
trágyagilisztát, csontit, kukoricát
vagy ezek kombinációit. Iszapos vi-
zeken a csalit célszerű meglebeg-
tetni pufival. Csalizásra lehet hasz-
nálni a pelleteket is, amelyekből lé-
teznek horog alá köthető és horogra
tűzhető típusok is. A hatékonyságot
nagyban javítja, ha a csaliból kerül az
etetőanyagba is. Tavasszal jobb a sö-
tétebb színű, édes vagy gyümölcsös
ízű etetőanyag, amelyből ilyenkor ki-

szerző: bögi viktor 

A Speedfit Fitnesz és Szoláriumstúdió
Bögi Viktor személyi edző szakmai ve-
zetésével országosan új kezdeménye-
zést indít, melynek célja, hogy a stúdió
már meglévő, illetve leendő vendégei
három hónap alatt a lehető legna-
gyobb mértékben átformálják testü-
ket. Ez a verseny egyedülálló lehető-
ség azok számára, akikben már több-
ször felmerült, hogy formába hozzák
magukat, de eddig nem volt meg a
kellő motivációjuk és kitartásuk ahhoz,
hogy elhatározásukat tettek is köves-
sék. A megmozdulással minél több
embert szeretnénk rávenni arra, hogy
rendszeresen karbantartsák testüket,
racionálisan táplálkozzanak, az egész-
séges életmód hívei legyenek, ennek
eredményeként pedig magasabb élet-
minőséget érjenek el. A résztvevők el-

Tavasz a vízparton

sebb mennyiség szükséges. Amit vi-
szont beetetünk, azt lehetőleg kon-
centráljuk egy helyre. Tavasszal me-
részebben lehet por és folyadék
alapú aromákat használni – aján-
lotta az utánpótlás válogatott szövet-
ségi kapitány, aki a versenyhorgá-
szatban használt DIP-ekre hívta fel a
figyelmet. – Nagy töménységű folya-
dékba mártott csalikkal az átlagos
horgászatok alkalmával is eredmé-
nyesebbek lehetünk. Kapás esetén
a bevágást nem kell elkapkodni, cél-
szerű néhány másodpercet kivárni,

így a kisebb horog is jobban ül az
óvatos hal szájában. A horgászhely
kiválasztásakor részesítsük előny-
ben a sekélyebb, így könnyebben
melegedő részeket, szigetek melletti
területeket. Tavasszal akár 1-2 ºC
vízhőmérsékleti különbség nagyon
sokat számíthat. A finomabb szere-
lékes horgászatok során sok szép
sportélményben lehet részünk. A
módszerhez szükséges felszerelé-
sek beszerzése során a sporttársak
kedvükre válogathatnak többek kö-
zött a Vidra horgászüzletben.

Hozza formába magát!
sősorban önmagukkal és nem egy-
mással versenyeznek, hiszen az előt-
tük álló 90 nap alatt le kell győzniük
saját korlátaikat annak érdekében,
hogy három hónap elteltével a három-
tagú szakmai zsűri az ő fogyásukat, át-
alakulásukat, izomnövekedésüket
ítélje a leglátványosabbnak. A megmé-
rettetés több kategóriában történik, a
győztesek értékes nyereményekkel
gazdagodnak, s valamennyi sikeres in-
duló a stúdió Fit klubjának tiszteletbeli
tagjává válik.Nevezési díj nincs, min-
denki saját döntésének megfelelően
edzhet önállóan vagy edzői irányítás
mellett. Itt az idő, éljen a lehetőséggel!
További információkat a www.speed-
fit.hu honlapon olvashat, illetve Bögi
Viktor személyi edzőtől kérhet a
30/544-1056-os telefonszámon! Vár-
juk szeretettel stúdiónkban! Speedfit–
Fitnesz mindenkinek!

Nagy siker volt
a Balázs-kupa
Szerdán értek véget a XXVII.
Nemzetközi Marcalvárosi
Balázs-kupa küzdelmei.
Közép-Európa legnagyobb
utánpótlás kézilabdatorná-
jára hét országból kilenc -
ven öt csapat érkezett Győr -
be. A rendezvényt a sport-
esemény fővédnöke, Borkai
Zsolt polgármester nyitotta
meg. Négy napon át a
város nyolc sportcsarnoká-
ban és tornatermében küz-
döttek egymással a csapa-
tok, a szerdai döntőket a
Magvassy Mihály Sport-
csarnokban rendezték. A
programot közönségtalál-
kozó is színesítette, a fiata-
lok találkozhattak a Győri
Audi ETO KC és a SZESE
Győr játékosaival is. A hazai
csapatok is remekül szere-
peltek, az ETO KC A csa-
pata aranyérmet, az Apor
GYFKKA együttese ezüstér-
met, míg a Gárdonyi A csa-
pata bronzérmet nyert. A
hagyománnyá vált tornát jö-
vőre ismét megrendezik. 



hogyan lehet versenyeztetni a kukoricacsu-
hékat. Az igazi legények Tóbiás, a híres fa-
paripa hátára pattanva indulhatnak locsol-
kodni. Kézművesasztalainkon nemcsak
klasszikus, ha nem rendhagyó ajándékok
és díszek, csibék, nyuszik, tojá sok, virágok
készülhetnek. Az állatkertben kalandozva
több állomáson várja játékos feladat a gye-
rekeket. Érdemes kiállni a próbákat, meg-
fejteni a rejtvényeket, hisz a játék öröme
mellett a jutalom sem marad el. A nap házi -
gazdája Száguldó Tapsi lesz, aki egykere-
kűjén száguldozva minden kérdésre felel, s
közben zsonglőrködik, trükkö-
ket tanít kicsiknek és na-
gyoknak. Húsvéthétfőn
a látogatók beléphet-
nek a makik biro-
dalmába is. Az
ünnep minden
napján min-
denkit szere-
tettel vár a
győri ál-
latkert!
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

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.
Gyógyszertári ügyelet
Húsvét vasárnap az Árpád út
47. (337-554) sz. alatti, húsvét-
hétfőn a Szent István út 29.
(326-033) sz. alatti patika tart
ügyeletet reggel nyolctól más-
nap reggel nyolc óráig.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8
órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 órakor,
pénteken 14 órakor zár.  A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.  Tel.:
96/505-051. Fax: 96/505-099. 
ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 
Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

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

Horoszkóp
KOS
Hangulatuk a héten nagyon ingadozó. Inkább
várjanak kicsit, mielőtt szólnak, gondolják végig,
kinek mit mondanak. Munkájukban, hivatalos ügye-
ikben tegyenek meg mindent, ez nagyon sikeres idő-
szak. Használják ki energiáikat.

BIKA
Jobb, ha most pihennek egy kicsit és a háttér-
ből figyelik az eseményeket. Többet kellene maguk-
kal foglalkozniuk, a lelkükkel, külsejükkel, csak olyan
tevékenységet válasszanak, ami örömet szerez most
önöknek. 

IKREK
Ugyancsak elfoglaltak most, szinte semmi ide-
jük, annyi mindent kell elintézniük. Ezt még élvezik
is egy kicsit, de figyeljenek oda, nehogy túlhajszolják
magukat. Párjukkal foglalkozzanak kicsit többet.

RÁK
Kerüljék a felesleges konfliktusokat, de ha
kell, álljanak ki magukért. Nagyon érzékenyek, és ez
most nem válik hasznukra. Ne vegyék mindenki
ügyét a saját vállukra. Párjukkal szervezzenek közös
programokat.

OROSZLÁN
Fáradhatatlanok a héten, de nagyon bírják a
sok tennivalót, szinte mindent el tudnak intézni,
amit csak akarnak. Osszák meg ezt  párjukkal, család-
jukkal is, vonják be őket terveikbe, különben sértődés
lesz a vége. 

SZŰZ
Kicsit meglehetősen idegesek a héten, többet
szeretnének pihenni. Szívesen kimaradnának a többi
ember ideges rohanásából, de ezt sajnos nem tudják
megtenni. Muszáj tenni a feladataikat. De a hét vé-
gére szervezzenek programot párjukkal.

MÉRLEG
Mérlegeljék, mi a rossz és mi a jó számukra,
és a felesleges rosszat ne feledjék elengedni a lelkük-
ből, életükből. Foglalkozzanak  most új terveikkel,
újuljanak meg testileg, lelkileg.  Amin tudnak, vál-
toztassanak.

SKORPIÓ
Végre erejükhöz mért feladatot kapnak. Ez
örömmel tölti el önöket. Most mindenhez van erejük,
még egy új munka elkezdéséhez is. Írják össze tervei-
ket, vágyaikat, és azt is, mit kell ezekért tenniük.

NYILAS
Boldogok lehetnek, a sikersorozat folytató-
dik életükben. Használják ki minden  lehetőségüket,
hosszú távra tervezzenek. Párjukkal legyenek még
többet, találjanak ki érdekes, új közös célokat és
programokat.

BAK
Elfáradnak a héten, de nem nagyon pihenhet-
nek, ahhoz túl sok a feladatuk. Szerencse, hogy család-
juk, párjuk önök mellett áll, merítsenek erőt ebből a tá-
mogatásból. Ne adják fel, ez még nem a pihenés ideje.

VÍZÖNTŐ
Nagyon sikeresek a hivatalos és a  magánélet-
ben. Tegyenek meg mindent, hogy ezt fenn is tudják
hosszú távon tartani. Megalapozhatják ezzel jövőjü-
ket. Ne foglalkozzanak az irigykedőkkel, csak saját út-
jukkal foglalkozzanak.

HALAK
Most családjukkal, párjukkal foglalkozzanak,
nagyon boldog időket élnek meg. Munkájukban nem
árt egy kis szünetet tartaniuk. Ha tudnak, utazzanak
el párjukkal egy hosszú hétvégére, vagy pihenjenek
többet családjuk társaságában.

szerző és fotó: xantus-állatkert 

Ébredezik a természet a győri vadaspark-
ban, ahol több ezer virágzó tulipán, kölyök -
állatok és színes programok várják a láto-
gatókat. A húsvéti nyuszi tojásai az idei hús-
véthétfőn különleges helyeken lapulnak,
aki nyitott szemmel jár az állatkertben,
megtalálhatja őket. Nagyapáink játékai ele-
venednek meg a tulipánoskert mellett:
lehet gólyalábazni, rönkön járni, pörgety-
tyűzni. A játékos kedvű látogatók egyebek
között azt is megtudhatják, mit rejt a kubuc,

A húsvéthétfő 
programjai 

Nyuszibemutató: 
különböző nyúlfajták kiállítása.

Tojásvadászat: 
11–18 óráig. 

Tündérkert játszóház:
kreativitás és furfang 

népi környezetben, 12–18 óráig. 
Kézműves foglakozás: 

húsvéti díszek készítése kicsiknek 
és nagyoknak, 13–17 óráig.  

Nyuszi kalandtúra: 
ügyességi és logikai játékok 

14–18 óráig

SZTÁRVENDÉG: 
KOCSIS TIBI

KONCERT 
A KŐSZÍNPADON 

15 ÓRAKOR. 

Húsvét a győri állatkertben


