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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal A Volkswagen az új Beetle se-
gítségével megbolygatja minden egykori és mai
„bogaras” lelki világát. Többek között az új Bo-
garat is bemutatjuk autós mellékletünkben.

3. oldal A közelmúltban kezdte meg a GYŐR-SZOL Zrt. a városban 
a használati melegvíz-szolgáltatás felfüggesztését a jelentős távhődíjtar-
tozást felhalmozó fogyasztók körében. A társaság történetében először
alkalmazott szankció végrehajtása a vártnál is kevesebb zökkenővel zajlik,
a tartozók tudomásul veszik, hogy egy szolgáltatás ellentételezésének 
hiánya előbb-utóbb a szolgáltatás megszüntetéséhez vezet. 

8. oldal Este is nyitva lesz a belvárosi üzletek egy
része szombaton, április 14-én 17 és 22 óra között.
A Tavaszvárók éjszakájának elkeresztelt akció az
egyik első lépése annak az intézkedéssorozatnak,
amelynek célja, hogy az üzlettulajdonosok alkalmaz-
kodjanak a megváltozott vásárlói szokásokhoz. 

14. oldal Harmadszorra rende-
zik meg a Kisalföld Vágtát, a Nem-
zeti Vág ta regionális elődöntőjét a
gyirmóti Rodeo Ranchen július
20–22. között. A szervezők még
várják a települések jelentkezését.

4–5. oldal A múlt héten ért
záró momentumához a város
rendszerváltás utáni történetének
egyik legnagyobb saját forrásból
megvalósított beruházása, amely
megváltoztatta Győr közlekedését.

Csúcstámadás

Írásunk és képriportunk
a 28–29. oldalon.
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igazoltatás során mindössze 9 ittas vezetőt találtak a
rendőrök az ünnepi hosszú hétvégén, amikor nem-
csak az autósokat, hanem a kerékpárosokat is meg-
állították megyénk útjain. Az egyenruhások 7 jogosít-
ványt vettek el, és sokakat büntettek meg gyorshaj-
tásért. 

1600 8,5 millió forint egy átlagos panellakás ára ma Győr-
ben, ami azt jelenti, hogy a válság miatti 6-7 millió
forintra való visszaesésből úgy tűnik, kilábalt az it-
teni ingatlanpiac – mondta Molnár Kristóf, az
Openhouse Ingatlanközvetítő ügyvezetője a Győr+
Rádiónak. Hozzátette, az Audi nagy hatással van
az ingatlanpiacra.

NAPRÓL NAPRA

Április 6.

Április 7.

Április 8.

Április 9.

Április 10.

Április  11.

Április 12.

Rablás. Nagyanyját rabolta ki egy
25 éves hajléktalan férfi Szigetben.
Azt a pénzt követelte, amit állítólag
nagyapja hagyott rá halála előtt. A
pár arany ékszerrel menekülő tolvajt
néhány órán belül elfogták a rend-
őrök.

Motoros felvonulás. Motorok
nyergében érkezett meg Győrbe a
húsvéti nyuszi, több százan vettek
részt az immár hagyományos hús-
véti motoros felvonuláson, melynek
fő célja a szórakoztatás, illetve a mo-
torozás népszerűsítése volt.

Húsvét. Sokan vettek részt a hús-
véti programokon a városban. A Xan-
tus János Állatkertben a szervezők
érdekes programokkal várták a láto-
gatókat. A Mobilis Interaktív Kiállító
Központ is különlegességekkel várta
vendégeit.

Locsolás. A húsvéti hagyományok-
nak megfelelően meglocsolták a lá-
nyokat Győrújbaráton a Csobolyó-
háznál. Az öntözőlegények jutalma
természetesen piros tojás és süte-
mény volt.

Fehér por. Rejtélyes fehér por lepte
el a Kálvária utca egyik társasházának
udvarát, ezért még a rendőrséget is
kihívták. A katasztrófavédelem vizsgá-
lata kimutatta, tűzoltó-készülékből ki-
fújt porral terítették be az udvart.

Költészet napja. A költészet napja
alkalmából tartottak ünnepi megem-
lékezést a József Attila-emlékműnél.
Az érdeklődők a Kaméleon Színját-
szó Egyesület és a Csörgősipka
Színház közös produkcióját tekint-
hették meg.

Logisztikai központ. Új logisztikai
csarnokot épített a Rábalux Logiszti-
kai Kft. A mintegy egymilliárd forint
értékű beruházást csütörtökön ad -
ták át ünnepélyes keretek között. 
A cég magyar, szlovák és cseh part-
nereit közvetlenül a győri központból
látja el termékekkel.

Ítélet
Április 27-én hirdet jog-
erős ítéletet a Marian
Cozma megölésében
való részvétellel vádolt
hét ember büntetőperé-
ben a Győri Ítélőtábla.
Március 29-én és 30-án
tárgyalta a másodfokon
eljáró tanács a 2009.
februári emberölési
ügyet. Marian Cozmát,
az MKB Veszprém és a
román kézilabda-válo-
gatott tagját halálra ké-
selték a veszprémi Pat-
rióta lokál előtt.

Graffiti
A győri Gyermekjóléti
Központ utcai és lakóte-
lepi szociális munkásai
a Generációk Biztonság-
ban című pályázat kere-
tén belül Legál graffiti
napot tartanak Győrben.
A jelentkezők április 28-
án az Eötvös József Álta-
lános és Szakiskola kerí-
tésére festhetnek, ami-
hez a Gyermekjóléti
Központ biztosítja az
alapanyagot. Az érdeklő-
dők április 20-ig mutat-
hatják be a leendő fal-
festmény vázlatát sze-
mélyesen a klubházban,
a Szigethy Attila út 109-
es szám alatt, és el is
küldhetik e-mailben az
utcaisok.gyor@
gmail.com címre.

Pólusközpont
Tizenkét felsőoktatási
képzési és kutatási fej-
lesztési pólusközpont
jöhet létre az ország-
ban. A tervezet szerint a
nyugat-magyarországi
központhoz tartozna a
Nyugat-magyarországi
Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem és a
Pannon Egyetem. 

Győrben adták át az
E.ON Budapest–Bécs
elektromos töltőállo-
más-hálózatának leg -
újabb töltőjét, amelyet
április 11-től bárki in-
gyenesen használhat.

A Budapest–Bécs kö-
zött létesítendő elektro-
mos töltőállomás-háló-
zat kiépítése az elmúlt
évben kezdődött, az
első kutat a budapesti
Kempinski Hotelnél
adták át. Az állomásokat
az elektromos autók,
motorok, kerékpárok,
robogók és plug-in hib-
ridek egyaránt igény be
tudják venni.
Dr. Eric Depluet, az
E.ON Hungária Zrt. ve-
zérigazgatója a Jókai
utcai parkolóháznál át-
adott töltőnél elmondta,
a fejlesztéssel a magyar-
országi elektromos au-
tózás alapjait szeretné
megteremteni a vállalat,
cél a közúti autózás által
okozott károsanyag-ki-
bocsátás mértékének
csökkentése.
Borkai Zsolt polgármes-
ter hozzátette, Győr di-
namikusan fejlődő vá -
ros, amely a környezet-
tudatosságot is szem

Elektromos töltő-
állomás a Jókai
parkolóházban

előtt tartja, ezért támo-
gatja azokat a kezdemé-
nyezéseket, amelyek az
ilyen irányú fejlődést
szolgálják. Kifejtette, a
parkolóházban átadott
töltőállomáson a tulaj-

donosok ingyenesen
tölthetik fel elektromos
járműveiket, amelyek el-
terjedését a térítésmen-
tes töltés is ösztönöz-
heti. Borkai Zsolt kö-
zölte, a város vizsgálja
annak a lehetőségét is,
hogy az elektromos au-
tókat használók ingyen
parkolhassanak a győri
közterületeken.
Winkler János, az E.ON
Hungária igazgatósági
tagja arról beszélt, hogy
folyamatosan fejlesztik
ilyen szolgáltatásaikat,
átveszik az anyacég ta-
pasztalatait, technoló-
giai ismereteit. A szak-
ember elmondta, egy
töltéssel – ami 1000–
1500 forintba kerül – az
elektromos autók nagy-
jából másfél órán ke-
resztül közlekedhetnek.
Winkler János hangsú-
lyozta, az elektromos
autó használata negyed-
annyiba kerül, mint a
benzinesé.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Győr többet szerepel a vezető
sajtóhírekben, mint bármely
más magyar város. A jármű-
ipari beruházások, az egyetemi
fejlesztések, a milliárdos közle-
kedési projektek, a növekvő la-
kosságszám, az 5% alá csökkent
munkanélküliség, élvonalbeli
sportolóink kiemelkedő nem-
zetközi és hazai sikerei, vagy
éppen a 2017-es ifjúsági olim-
pia mind olyan témák, ame-
lyek joggal tartanak számot ér-
deklődésre.  És ami a legfonto-
sabb: városunk pozitív esemé-
nyekkel ugrott az élre. Nem a
bűnözés, az eladósodás vagy a
leépülés, hanem a fejlesztések,
az erősödő pozíciók, az elis-
mertség okán. Na és volt még
egy hír, amelynek kapcsán
Győrt, bár közvetetten, de gyak-
ran emlegették: az árfolyam-
változások következtében meg-
élénkülő szlovákiai bevásárló-
turizmus miatt. A forint erősö-
dése óta a roham némiképp
talán alábbhagyott, azonban
Győr felismerte a szlovákiai
vendégekben rejlő lehetőséget.
Hiszen a felvidékiek nemcsak
vásárolni jönnek át szívesen,
hanem fürdőzni vagy művé-
szeti élményekkel gazdagodni
is.  Nem véletlen, hogy az ön-
kormányzat érdekeltté vált
abban, hogy közös autóbuszjá-
ratot szervezzen Nagymegyer-
rel, és ha az európai uniós tá-
mogatást is elnyerik, rövidesen
közvetlen összeköttetés jöhet
létre a két város között.
Emellett új hír, hogy bérletes
előadás-sorozat indítását ter-
vezi felvidéki magyaroknak a
győri színház. Forgács Péter és
a társulat olyan előadásokat
ajánl, amelyekhez a nagyszín-
házi környezet és a hozzá illesz-
kedő színpadtechnika elenged-
hetetlen. Igény szerint meg-
szervezik, hogy a vendégeknek
ne legyen gondjuk a parkolás-
sal, és az autóvezetés miatt ne
kelljen lemondaniuk a pohár
pezsgőről sem az előadások
szünetében. A győri színház fel-
vetésének – úgy tűnik – ked-
vező a fogadtatása. 
Győr ezzel a kezdeményezésé-
vel is egyedülálló. És ami a leg-
fontosabb: nem csak a hírekbe
kerülhet be vele, de olyan kap-
csolatokat is építhet általa,
amelyre már régóta vártunk. 
Bakács László 

Bérletesek

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Valamivel több mint három hete kezdte
meg a GYŐR-SZOL Zrt. a városban a
használati melegvíz-szolgáltatás fel-
függesztését a jelentős távhődíjtarto-
zást felhalmozó fogyasztók körében. A
társaság történetében először alkal-
mazott szankció végrehajtása a vártnál
is kevesebb zökkenővel zajlik, a tarto-
zók szinte mindegyike tudomásul veszi,
hogy egy szolgáltatás ellentételezésé-
nek hiánya előbb-utóbb a szolgáltatás
megszüntetéséhez vezet. 

Tessék, jöjjenek csak! – a kényszerű
látogatás céljának ismertetése és egy
nagy sóhaj után ez a válasz érkezik leg-
gyakrabban a lakóktól, akiknél a GYŐR-
SZOL Zrt. munkatársai felfüggesztik a
melegvíz-szolgáltatást.  A procedúra
végrehajtásához elegendő néhány
egyszerű szerszám, egy elzáró acélle-
mez és a hitelesítő plomba, a szerelők
a belépés után pár perccel készre je-
lentik az elzárást.

Magához a procedúrához elvezető
út persze ennél lényegesen hosszabb.
Az elmúlt hetekben felkeresett, önkor-
mányzati és magántulajdonú lakások-
ban élő fogyasztók évek alatt halmoz-
tak fel több százezer, kirívó esetekben
milliós nagyságrendű tartozást. A szol-
gáltató többször figyelmeztette őket az
adósság gyarapodására, érkeztek a
postaládákba a felszólítások, történtek
megkeresések fizetési halasztásra
vagy részletfizetési megállapodás
megkötésére – eredménytelenül.

A kopogtatásra megnyíló lakásaj-
tók mindegyike mögött egyéni élet-
helyzetek, de sokszor hasonló utak rej-
tőznek. Leggyakrabban az ingatlanra
felvett hitel, a banki tartozás kerül
szóba a szerelés ideje alatt folyó fojtott
hangú, félszeg beszélgetések során,

elhangzik a dacos „úgyis viszi a bank
a lakást, csinálják csak” mondat, és bi-
zony néha sírásra görbül a száj: „15
milliót vettem fel, most 28 a tartozá-
som”. 

– Sajnos a legtöbben a nehezen ki-
kapcsolható szolgáltatások díjának
befizetését halasztják vagy hagyják el
– mondja el tapasztalatait a szolgál-
tató munkatársa. – A lakásokban lát-
juk, hogy megy a számítógép, az inter-
net, világít a kábelszolgáltató boxa a
tévé tetején, jut a mobiltelefonra, jut a
kutya tartására, jut cigarettára, csak a
rezsire nem jut. Sokan aztán a meleg-
víz-szolgáltatás felfüggesztésekor
szembesülnek azzal, hogy bizony
ennek is vannak következményei.

A tartozók Győr legkülönfélébb
pontjain élnek, a belváros patinás ut-
cájától a hírhedtté vált lakótömbökig,
ahol még a lépcsőkorlát
keretéből is kiszerelték a
kisujjnyi vastagságú vas-
rudakat. Itt persze a lift is
hol működik, hol nem, a
tizedikre tartva a végre-
hajtással megbízott kis
csapat azt találgatja, me-
lyik a jobbik eset: amikor
nincs otthon a keresett
fogyasztó, vagy amikor
ajtót nyitnak. Előbbi eset-
ben ugyanis van remény,
hogy az illető dolgozik, tehát van jö-
vedelme, míg utóbbinál délelőtt 10
óra tájban leginkább a munkanélkü-
lieket lehet otthon találni.

– Bár kényszerűségből folyamo-
dott a GYŐR-SZOL Zrt. a használati
melegvíz-szolgáltatás felfüggesztésé-
hez, az akciót eddig eredményesnek
értékelhetjük – foglalta össze az el-
múlt hetek tapasztalatait dr. Pálfay Szi-
lárd, a társaság hátralékkezelési és be-
hajtási osztályvezetője. – Legyen az

magántulajdonú vagy önkormányzati
lakás, ott, ahol a lakó érkezésünkkor
otthon tartózkodott, egy-két esettől
eltekintve végre tudtuk hajtani a fel-
függesztést. Persze akik nem nyitot-
tak ajtót, azok sem mentesülnek, oda
újra visszatérünk, s ha kell, előbb-
utóbb akár hatósági segítséggel vég-
rehajtjuk a felfüggesztést. A fogyasz-
tók többsége egyébként jogkövető
magatartást tanúsít, s azt látjuk, hogy
a házakban híre megy az intézkedés-
nek. Ha a szankcióval való fenyegetés
hatására az eddiginél többen fizetik
meg a szolgáltatás díját vagy rendezik
akár kisebb összegű tarozásukat, már
sikerült előbbre lépnünk.

Csak emlékeztetőül: a GYŐR-
SZOL Zrt. kezelésében lévő, lakás-
célú ingatlanok távhődíj-elmaradása
2011 végére meghaladta az 560 mil-

lió forintot. Azokban az önkormány-
zati szociális bérlakásokban, ahol táv-
hőszolgáltatás is van, mintegy száz -
ötven bérlő több mint 60 millió forint
távhődíjtartozást halmozott fel. A tár-
saság a használati melegvíz-szolgál-
tatás felfüggesztésével a tisztessége-
sen fizető fogyasztóknak nyújtott
szolgáltatási színvonal fenntartása
érdekében ennek a jelentős kintlévő-
ségi állománynak a csökkenését sze-
retné elérni.

Szolgáltatás-
felfüggesztés 

a fizető fogyasztók
érdekében 

A szankció 
végrehajtása 

a vártnál kevesebb
zökkenővel zajlik
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FEJLESZTÉS KÖZLEKEDÉS

Körforgalmak, útépítés, Jedlik híd:
Győr történetének egyik 
legnagyobb saját beruházása

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor, matusz károly,
venesz lászló

A múlt héten ért záró momentumához
a város rendszerváltás utáni történeté-
nek egyik legnagyobb saját forrásból
megvalósított beruházása. Az 5,6 milli-
árd forintos projekt története 2008-ig
nyúlik vissza, amikor az önkormányzat
pályázatot írt ki egy a Mosoni-Duna fö -
lött átívelő, Révfalu és Sziget városré-
szeket összekötő közúti híd megépíté-
sére, és a hozzá kapcsolódó út- és köz-
műépítési mun kálatok elvégzésére. A
megaberuházás szimbólumának te-
kinthető, Jedlik Ányos után elkeresztelt
hidat 2010 őszén már átadták, a kivite-
lezési munkálatok második és harma-
dik ütemét – amely többek között új
körforgalmú és jelzőlámpás csomó-
pontokat, útszakaszok építését, gyalo-
gos, kerékpáros és forgalomtechnikai
fejlesztéseket eredményezett – azon-
ban most, a határidőknek megfelelően
jelentette készre a kivitelező. Összeállí-
tásunkban most térképpel és fotókkal
illusztrálva azt mutatjuk meg a Győr
Plusz olvasóinak, hogy hogyan lett
gyorsabb és egyszerűbb a Szigeten és
Révfalun kívül Újvárost is érintő beruhá-
zásnak köszönhetően a közlekedés
Győr belvárosának szomszédságában.   

A beruházás leglátvá-
nyosabb eleme a 140
méter hosszú Jedlik híd,
amely két, korábban
egymástól elszigetelt
városrész között teremti
meg a forgalmi kapcso-
latot. A híd a látványos
városképi megjelenés
érdekében dekoratív és
korszerű közvilágítási
oszlopokkal felszerelt,
és látványosan vezérel-
hető kettős LED-sorok-
kal különleges RGB
díszvilágítást kapott. 

Körforgalom a Petőfi téren
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KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS

A fejlesztés mérföldkő Győr életében – jelen-
tette ki lapunknak a polgármester, aki hozzátette,
hogy két olyan városrészt sikerült összekötni,
amelyek ez idáig nem voltak közvetlen közúti kap-
csolatban. Borkai Zsolt megjegyezte, örül annak
a rengeteg pozitív visszajelzésnek, amelyek a
gyorsabb és egyszerűbb közlekedésre, valamint
a belváros forgalmának érezhető csökkenésére
irányulnak. Az önkormányzat tulajdonképpen
egy korábbi városrendezési tervet valósított meg
a Vásárhelyi Pál gyalogoshíd helyén, amelyre már
régóta nagy igény mutatkozott. Az új átkelő
komplex városfejlesztést gerjesztett: a két érin-
tett városrészben jó minőségű utak, biztonságos
körforgalmak épültek, Szigetben egy egész vá-
rosrész öltözött új ruhába, míg Révfaluban a Szé-
chenyi-egyetem fejlesztéseivel együtt az innová-
ciót és a dinamizmust is jelképező központ jött
létre – hangsúlyozta a városvezető. Borkai Zsolt
megjegyezte, azon dolgozik, hogy az építkezések
a jövőben is folytatódhassanak.

A projekt jelentősége, hogy nem csupán az
új hidat, de a komplett kapcsolódó útháló-
zat megépítését, fejlesztését is tartalmazta.
A közel 5 kilométer hosszan érintett útháló-
zaton végig kerékpárutak is épültek, meg-
újultak a járdák burkolatai és a környező
zöldterületek is. Teljes mértékben átépítet-
ték a közvilágítási hálózatot, az energiaellá-
tási rendszereket és a távközlési hálózato-
kat. Az érintett közműveket is korszerűsítet-
ték. Németh Miklós, a kivitelező KSM 2008
Konzorcium vezetője elmondta, Sziget vá-
rosrészben és Újvárosban 4 új körforgalmú
csomópont és egy jelzőlámpás csomópont
készült el. Komplett utak, útszakaszok újul-
tak meg a kapcsolódó gyalogos, kerékpá-
ros és forgalomtechnikai fejlesztésekkel.
Révfalu városrészben a Hédervári út egy je-
lentős szakasza épült át a Széchenyi István
Egyetem mentén. A Kálóczy téren egy ki-
sebb, valamint a Rónay Jácint és Szövetség
utcai kereszteződésben egy nagyobb mé-
retű körforgalmú csomópont létesült a
csatlakozó útszakaszok átépítésével, a kap-
csolódó gyalogos, kerékpáros és forgalom-
technikai fejlesztésekkel. Biciklivel a Jedlik hídon Az átalakított szigeti oldal

Új csomópont az egyetemnélA felújított Kossuth utcai kereszteződés
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Adyváros középső részének 2006 óta
Szabó Erik az önkormányzati képvi-
selője. Megválasztása óta szívügyé-
nek tekinti a lakótelepen élő emberek
érdekeit, hiszen ő is naponta szembe-
sül, mekkora feladat a parkolási prob-
lémák kezelése, a zöldterületek gon-
dozása, a közlekedési viszonyok ren-
dezése és a közbiztonság erősítése.  

– Úgy is fogalmazhatnék, hogy a
nulláról indultam el, mert ebben a kör-
zetben a korábbi 30 év során nem na-
gyon történt semmi – mondta Szabó
Erik. – Egyértelművé vált számomra,
hogy pontos elképzelésekkel, és kon-
cepcióval kell nekifogni a feladatoknak,
mert csakis tudatos tervezéssel lehet
hosszú távon eredményt elérni. Négy
éve megkezdtem egy munkát, ami
arról szólt, hogy az elhanyagolt utakat,
közterületeket és közintézményeket
meg kell menteni az enyészettől, a to-
vábbi pusztulástól. Célul tűztem ki a
zöldrehabilitációt, az utak, járdák álla-
potának javítását, az iskolák és óvodák
fejlesztését, rekonstrukcióját.     

Említsünk konkrét beruházá-
sokat is, ahol már látható jelei
vannak az ez irányú törekvésnek. 

A helyiek által jól ismert Kassák-
dombosnál új játszóteret alakítottunk
ki: van egy a nagyobbaknak, és egy a
kicsiknek, amolyan babajátszótér. A
Kassák úton befejeztük a házak előtt
a zöldfelületek felújítását. A Pálffy-is-
kola melletti játszóteret még most is
alakítjuk, minden évben új játszóele-
mekkel gazdagodik. Tavaly egy nagy
csúszdát adtunk át, és a munka foly-
tatódik. A Földes Gábor utcánál a
házak közé új padokat helyeztünk ki ki-
sebb játszótéri eszközökkel, és fákat
ültettünk, úgy 10-15 darabot. Felszed-

Fokozatosan javul a lakók
kényelme és komfortérzete

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

jük a régi betonsávok, a helyüket füve-
sítjük. Megszűnik a balesetveszély, és
az ezeken ücsörgő hangoskodókat is
sikerült eltávolítani.   

A panelfelújításnak ebben a
választókörzetben is vannak
látványos eredményei? 

A Földes Gábor és a Török István
utcában burkolták be a házakat, de
hasonló munkát végeztek a Kassák
és az Ifjúság körúton is.  

Úgy tudom, a Fekete-iskolá-
ban több fejlesztés is megvaló-
sult az ön segítségével.  

Nagyon fontos, hogy az intézmény
medencéjét sikerült felújítani, 6,8 mil-
lió forintba került a gépészet cseréje.
Büszke vagyok arra, hogy részvéte-
lemmel a WHO-irodával közösen új
programot is elindítottunk, amelynek
lényege: nyissuk ki az isko-
lát nyárra! Nagyon fontos,
hogy a fiatalok felügyelet
alatt sportolhatnak, szerve-
zett programokon vehet-
nek részt, így főzni tanul-
nak, vagy tavaly például ki-
festették az étkezőt, számí-
tógépes foglalkozásokon
csiszolhatták a tudásukat, rocktörté-
neti előadás-sorozatot hallgathattak.
Az a célunk, hogy a diákok nyáron ne
az utcán lógjanak, hanem az iskolá-
ban, rendezett körülmények között, ér-
telmesen töltsék el a szabadidejüket.

Beszéljünk arról, hogy mi-
lyen fejlesztések történnek az
idén? 

A Török István utca mentén, illetve
a Kodály és a Kassák Lajos utcák kö-
zött új járdák épülnek, összesen mint -
egy 500 méter hosszúságban. Egy ré-
szük teljesen új lesz, máshol felbont-
juk a burkolatot, mert a fák gyökerei
tönkretették. A Szabolcska utcai
négyemeletesek páros oldala mö-

götti garázssor murvás burkolata tel-
jesen meg fog újulni, ez a lakók ké-
rése volt, hogy autóval be tudjanak
állni. Aggasztó téma a szemét kér-
dése. Kihelyezünk 30 új szemetes-
edényt, mindenhova fog jutni, emel-
lett havonta összeszedetem a hulla-
dékot a városi szolgáltatóval, hogy az
illegális lerakókat felszámoljuk. A Ko-
dály és a Szigethy úton további pihe-
nőrészeket alakítunk ki padokkal, sze-
metesekkel. Ilyenből lesz a Tihanyi úti
orvosi rendelő mellett is. A Török Ist-
ván utcában valamennyi padot lecse-
réljük. A Kuopio park játszóeszközeit
renováljuk. Újrafestik őket a szakem-
berek, ami pedig tönkrement, azt cse-
rélik. A Szigethy út 57–61. előtti terü-
letet is elkezdjük rehabilitálni, szép
zöldterület és új parkolók létesülnek. 

Úgy fest, sikerült elfogadtat-
nia magát a körzetben, és az itt
élők, dolgozók is elismerik a
munkáját…

Remélem, hogy így van. Jó a kap-
csolatom mindenkivel, a helyiek
pedig aktívak, érdeklődőek. Közös
felvetésre kezdtünk például akadály-
mentesítésbe, így a mozgáskorláto-
zottak és a babakocsival közlekedők
nehézségein is könnyítettünk. Gya -
log átkelőhelyet festettünk fel a Ko-
dály utcai és a Szigethy úti szerviz-
utca sarkánál. 3-4 millió forintot arra
költünk, hogy a lakók kényelmét,
komfortérzetét különböző esztétikai
fejlesztésekkel javítsuk. 

Kaszás Lászlóné megbízott
igazgató, Fekete István Álta-
lános Iskola: – Nagy öröm volt
számunkra, hogy képviselő úr
a megválasztása után, ahogy
minden intézménnyel, úgy ve-
lünk is rögtön felvette a kap-
csolatot, és jólesett, hogy érdek-
lődik elképzeléseink, program-
jaink iránt. Nyugodtan kijelent-
hetem, hogy hatéves együtt-
működésünk során egy na-
gyon korrekt, humánus és szo-
ciálisan érzékeny embert is-
mertünk meg benne. Munkája
során megújult a Kodály Zol-
tán utca, közlekedősziget épült,
átkelőhelyek jöttek létre, új
parkolási lehetőségek terem-
tődtek, megszépültek a játszó-
terek, és felújították a Kuopio
parkot. Az iskolánk előtti teret
térburkolattal látta el, padokat
helyezett ki, a képviselői kere-
téből segítette az iskolaudvart
rendbe tenni. Tavaly 1 millió fo-
rintot áldozott arra, hogy az
egyik szinten felújítsuk a vi-
zesblokkot. Rendszeres a kap-
csolatunk, jár a rendezvénye-
inkre, nagyon közvetlen a vi-
szonya a gyerekekkel, a pedagó-
gusokkal, a karácsonyi műsor-
ban még verset is mondott.  

Pappné Kaszás Zsuzsanna
igazgató, Kossuth Zsuzsanna
Leánykollégium: – Példamu-
tató, hogy fontosnak tartja a
kapcsolatunkat, és érdeklődése
nem felületes. Mindenben pró-
bál segíteni intézményünknek,
nemcsak anyagilag, de erkölcsi-
leg is. Minden rendezvényün-
kön jelen van, a diákok is örül-
nek, hogy odafigyel a mun-
kánkra. Legutóbb a városi sza-
valóversenyhez kaptunk tőle
anyagi támogatást, máskor
könyveket szoktunk vásárolni
a segítségével. Jó érzés, hogy
számíthatunk rá. Vannak terve-
ink, szeretnénk, ha épületünk
szigetelése megvalósulna. Sok
szép szigetelt épület van már a
környékünkön, és nekünk is
fontos az energiatakarékosság
és az esztétikai változás. Nem
olyan régen épült ki intézmé-
nyünk mögött egy jó parkoló,
ez is az önkormányzatnak kö-
szönhető, és nagyon szimpati-
kus, hogy szívügyeként kezeli a
zöldterületek gondozását. 

A helyiek
szemével

Ebben a körzetben 
a korábbi 30 évben
alig történt valami
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Győr és Veszprém között az április
15-i menetrendváltozás után is
megmaradhatnak a legkihasznál-
tabb vonatok. Erről egyeztek meg a
térség országgyűlési képviselői és a
Bakonyvasút Szövetség vezetői a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
képviselőivel. A 116 éve épült Cuha-
völgyi vasúton 2007-től korlátozta a
személyszállítást az akkori szocia-
lista kormány, majd a 2010-es kor-
mányváltás után újraindult a teljes
forgalom. Az új, április 15-től életbe
lépő menetrendben aztán a mos-
tani 16 vonat közül – az eredeti ver-
zió szerint – ismét megszüntettek
volna 11-et, amellyel lehetetlenné
válna a bakonyaljai falvakból az isko-
lába és munkába járás a két megye-
székhely felé. 

Utasok, természetjárók és az érin-
tett önkormányzatok közösen ünne-
pelték 2010. május 1-
jén Zircen, hogy a Cuha-
völgyi vasút megmene-
kült a megszüntetéstől.
A Győr és Veszprém kö-
zötti vonalszakasz 2006-
tól háromszor szerepelt
a bezárandó vasúti
szárnyvonalak listáján. 

– Azok az erők, ame-
lyek fel akarták számolni ezt a vasút-
vonalat, és amelyek felszámoltak
sok más vasútvonalat Magyarorszá-
gon,  megsemmisültek. Nem mi,

hanem az összes választópolgár
mondott véleményt róluk – fogalma-
zott a vasútvonal újraindításakor
Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes. 

A bakonyi vasút az elmúlt két
évben újra megtelt emberekkel.
Évente 50 ezernél is többen használ-
ják, az iskolába és munkába járók
mellett tavasztól télig sok turista is
igénybe veszi. 

– Kéthetente minimum, de nyá-
ron még gyakrabban jövök, és ilyen-
kor, szombaton és vasárnap renge-
teg a kiránduló a Cuha-völgyben –
mondta a Győr Plusznak Winkler 
Józsefné. 

Az új, április 15-től életbe lépő
vasúti menetrend eredeti verziója
szerint a 16 vonatból 11 esetében
az állam nem rendelné meg a szol-
gáltatást a MÁV-tól.  

– Egyszerűen nem értettük, hogy
miért lenne szükség erre a döntésre.
Hiszen a lehetőség itt van, az utas –

úgy néz ki – egyre több, és bízunk
benne, hogy még több lesz. Engem
személy szerint megdöbbentett
ennek a tervnek a híre, nekünk úgy

jött ez, mint a derült égből a vil-
lámcsapás – fogalmazott Sebes-
tyén Vince, Bakonyszentlászló pol-
gármestere. 

A térség kormánypárti ország-
gyűlési képviselői és a Bakonyvasút
Szövetség vezetői egyeztetést kez-
deményeztek a fejlesztési tárcával
arról, hogy szülessen kompromisz-
szumos megoldás a menetrendvál-
tozásról. 

– Amin a legnagyobb vita volt
talán egymás között, az a 16.44-kor
Veszprémből induló vonat, amely
Győrig megy – tudtuk meg Kancsal
Károlytól, a Bakonyvasút Szövetség
alelnökétől. – Tekintettel arra, hogy
a hétvégén diákok utaznak vissza,
erre feltétlenül szükség lenne. Sike-
rült úgy megegyezni, hogy a hétvé-
gén marad ez a vonat. 

A megbeszélések a legkihasznál-
tabb vonatok megmaradásáról is
eredményre vezettek.   

– Olyan menetrendi javaslatot tet-
tünk, amely azokat a vonatokat, azo-
kat a járatokat tartaná bent a rend-
szerben, amelyek a munkába járást
Győr és a Bakony között biztosítják,
biztosítják az iskolába járást, bizto-
sítanák a turisztikai és idegenfor-
galmi célokat mindkét irányban,
tehát Győr és Veszprém között – tá-
jékoztatott Kara Ákos győri ország-
gyűlési képviselő. 

A politikusok és a vasúti érdekvé-
dők kérését meghallották a döntés-
hozók, és a változtatások bekerültek
az áprilisi új menetrendbe. 

Új menetrend: Győr és Veszprém
között megmaradnak 
a legkihasználtabb vonatok

A bakonyi vasút
az elmúlt két évben

újra megtelt emberrel

Az alábbi ingyenes kiegészítő
programok várják a következő na-
pokban a Mobilisba látogatókat. 
Április 13., péntek 16 óra: 
Alkotó foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak
Edisontól a hologramig: Egy-
szerű rajzfilm készítése, mozgó
optikai csalódások
Április 14., szombat 10–17
óráig: Logikai játékok bemuta-
tója, ingyenes kipróbálási lehető-
séggel. 11 óra: Alkotó foglalko-
zás kicsiknek és nagyoknak Edi-
sontól a hologramig: Egyszerű
rajzfilm készítése, mozgó optikai
csalódások. 12.30: „Természettu-
dományos érdekfeszítés” és al-
kotó foglalkozás kicsiknek és na-
gyoknak. Elsüllyedt álmok: 100
éves a Titanic – előadás, papír-
hajó origami, napelemes hajó
építése.
Április 15. A Mobilis zárva tart.
Április 16., hétfő 16 óra: 
Természettudományos érdekfe-
szítés fél órában:
Pörgess, forgass, ködösíts! – Kí-
sérletek, eszközök, jelenségek
Bánki Donát találmányai alapján.

Hajók, űrhajók 
a Mobilisban
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Este is nyitva lesz a belvárosi üzletek
egy része szombaton, április 14-én
17 és 22 óra között. A Tavaszvárók éj-
szakájának elkeresztelt akció az
egyik első lépése annak az intézke-
déssorozatnak, amelynek célja, hogy
az üzlettulajdonosok alkalmazkodja-
nak a megváltozott vásárlói szoká-
sokhoz, és nyitva tartásukat is ehhez
igazítsák. Antal Sándor, a szervező
Győri Ipartestület Belvárosi Üzlettu-
lajdonosok Szakosztályának elnöke
lapunk érdeklődésére elmondta,
ezen az estén meg szeretnék mu-
tatni, hogy a belvárosi kereskedők
magasabb felkészültséggel, rende-
zett árukészlettel, udvarias kiszolgá-
lással várják a betérőket. Hozzátette,
szomorú tény, hogy az üzletek a hét-
vége nagy részében zárva tartanak,
miközben – Győr dinamikus fejlődé-
sének köszönhetően – a helyi lakoso-
kon kívül egyre nagyobb számú tu-
rista is sétál az utcákon. Egy jó szom-
bat délutánon akár több ezerre is te-
hető a vásárolni szándékozók száma,
ennek ellenére a tulajdonosok már
délután egykor bezárják kapuikat –
jegyezte meg. (A mostani akcióban

Szombaton este is nyitva tart a belváros

sem lesz ez másként, 13 és 17 óra kö-
zött zárva lesznek az üzletek, utána vi-
szont újra nyitnak – a szerk.)

A belvárosban több üzlettel is ren-
delkező kereskedő beszámolt arról is,
hogy a mostani akció bejelentése
előtt egyeztettek az önkormányzattal,
és megállapodtak abban, hogy a
megváltozott belváros új igényeihez
igazítják három éve kötött együttmű-
ködési megállapodásukat. Így cél-
ként fogalmazódott meg, hogy a bel-

városi üzletek minél nagyobb szám-
ban vegyenek részt az önkormányzat
kulturális rendezvényeinek színesíté-
sében, népszerűsítésében. Ezzel
nemcsak a városrész életét pezsdíte-
nék, hanem magát a turizmust is,
ami újabb és újabb vendégeket, azaz
potenciális vásárlókat hoz a törté-
nelmi környezetbe. Antal Sándor pél-
dákat is hozott: a kereskedők csatla-
kozhatnának például a Győrkőcfesz-
tiválhoz, amelynek kinti programjain

játékos és szórakoztató formában kí-
nálhatnák portékáikat. Vannak még
tartalékok a Barokk Esküvőben is. A
szakosztály vezetője elképzelhetőnek
tartja, hogy a jövőben a lakosok vagy
a turisták is beöltözhessenek korhű
ruhákba, emellett feldíszítenék az üz-
letek kirakatait, sőt, az elárusítók is
barokk jelmezt öltenének. Mindez
olyannyira elvarázsolná a belvárost,
mint a karnevál Velencét.  

A most szombatra tervezett akció
azonban elsősorban a nyitva tartás-
ról szól, az összefogáshoz a 190 üz-
letből mintegy 60 csatlakozott, ame-
lyek mögött 40 negyven tulajdonos
áll. Az egyik legmeghatározóbb közü-
lük Bognár László. Ő azt mondja, iga-
zán azzal tudják a forgalmat élénkí-
teni, hogy ilyenkor kedvezményeket
adnak. Az ő boltjaiban (képünkön)
például mindenre minimum 20 szá-
zalék kedvezmény lesz szombat este.
Bognár László azt várja az akciótól,
hogy az emberekben tudatosul, hogy
a belvárosi üzletek is vannak olyan
jók – ha nem jobbak –, mint a nagy
áruházak.

Az ipartestület szakosztálya a jö-
vőben több témában is egyeztet az
önkormányzattal, ezek között szere-
pel a parkolás kérdése is.
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„A gyerekek teljesítményét
nem a szabványokhoz, hanem
önmagukhoz kell igazítani” –
hangsúlyozta dr. Ihász Ferenc
egyetemi docens azon felmé-
rés kapcsán, amelyet a győri
önkormányzat és az Apáczai
Csere János Kar közösen
végez annak érdekében, hogy
a fiatalokat visszavezessék a
testmozgáshoz.

A gyerekek mindennapos testmoz-
gásával kapcsolatos tényfeltáró
vizsgálat „A keringési rendszer fej-
lesztésének megújítása Győr város
iskoláinak testnevelésében” címet
viseli.

Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke
ezzel kapcsolatban kifejtette, sokan

csak beszélnek az egészséges élet-
módról, de nem tesznek érte.
Ahhoz, hogy valódi előrelépést ér-
hessünk el, a gyerekek hozzáállását
kell megváltoztatni, azt kell elérni,
hogy megszeressék a mozgást. A
városvezető hangsúlyozta, a min-
dennapos testnevelés bevezetésé-
vel a kormányzat szándéka is ez.

Dr. Király Tibor főiskolai docens,
projektvezető elmondta, a vizsgála-
tokból kiderült, az 1–8. osztályos

gyerekek testteltségének indexe
egyre magasabb, a 8. osztályosok-
nak pedig 56 százaléka indult el
azon az úton, amely az elhízáshoz
vezet.

Ihász Ferenc egyetemi docens,
intézetigazgató kifejtette, az ingafu-
tás-felmérésekből jól látható, hogy
az életkor előrehaladtával nő a fiúk
és a lányok teljesítménye közti kü-
lönbség. A túlsúllyal arányban csök-
ken a teljesítmény, így az elhízott
gyerekek lemaradnak a kortársaik-
tól. Ezért a teljesítményüket önma-

gukhoz kell igazítani, nem a szabvá-
nyokhoz. Teljesítményükön pedig
folyamatosan javíthatnak, így siker -
élményük lehet, amely által nem
tartanák kényszernek a mozgást.
Meg kell tanítani például a gyere-
keknek, hogy milyen intenzitással
fussanak ahhoz, hogy élvezzék, és
iskolán kívül is mozogjanak.

Páternoszter
Piroska humán-
politikai főosztály-
vezető elmondta,
a város tekinté-
lyes oktatási háló-
zatot tart fenn az
óvodáktól az isko-
láig 26 ezer gyer-

mekkel. A felméréshez 2,5 millió fo-
rintot biztosított az önkormányzat,
mert fontos, hogy egészséges fiata-
lokat neveljünk. Hozzátette, a győri
iskolákban adottak a feltételek a
gyerekek mindennapos testnevelé-
séhez. A kutatást első körben a Ná-
dorvárosi Főigazgatóság három in-
tézményében végezték el. Ha látják
az eredményt, azt, hogy a gyerekek
jól érzik magukat, akkor több isko-
lában is bevezetik a módszert.

A mindennapos
mozgás elősegítéséért
kutatnak Győrben

A gyerekek 
hozzáállását kell 
megváltoztatni
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szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Hamupipőke, Csipkerózsika,
Hol le anyó, a Békakirály, a
Grimm-mesék hősei költöztek
be két hétre a győri belváros
Zichy-palotájába. A 16.  Baba-
és Játékkiállítás szombaton 10
órától fogadja a látogatókat.

A Grimm-hősök a XVI. Országos
Baba- és Mackókészítési Verseny pá-
lyamunkái: a száz alkotó közel félezer
mesebeli szereplőt formázott meg. A
művészi babakészítés mai legjobb
termékei érkeztek Győrbe. A pályá-
zók növekvő száma azt mutatja, évről
évre népszerűbb hazánkban a baba-
készítés, elsősorban a fiatal hölgyek
körében. A munkákat idén is neves
szakemberekből álló zsűri értékeli
technikai és esztétikai szempontok
alapján. A díjak átadására ma, pénte-
ken hat órakor kerül sor a Xántus-
múzeumban. 

A kiállításon láthatunk porcelán,
textil, kerámia, csuhé, gyapjú, papír-
masé és gyurma felhasználásával ké-
szült darabokat, de legtöbben a ma-
napság divatos, az újszülött csecse-
mőkre megszólalásig hasonlító re-
born babákkal neveztek. A mese kate-
góriában a Grimm-emlékév kapcsán
vált feladattá a testvérpár mesehősei-
nek megmintázása, láthatjuk Piroskát

szerző: f. g.
fotó: illusztráció

Esztergályos Cecília neve
hallatán mindenkinek az a
mondat jut az eszébe, amit a
Família Kft. című tévésorozat
Szép anyukájaként tett szál-
lóigévé. Eddig, eddig, eddig
vagyok! A színésznő április
18-án, szerdán hét órától a
győri színház Kisfaludy-ter-
mében mesél életéről, szín-
házi és filmes sikereiről. Az
est címe: Meddig vagyok?!   

Önálló esttel érkezik Győrbe.
Mire számítson a közönség?
Mit láthatunk, hallhatunk?

Az életemet. Az elmúlt ötven éve-
met filmen, színházban, televízióban.
Kinyitom az életem könyvét és a kö-
zönséget is beavatva kifigurázom
önmagamat. Ezt szeretik az em-
berek. Irónia, humor, nevetés. Köz-
ben projektor segítségével vetítek is. 

Mivel foglalkozik, hol és
miben játszik mostanában? 

Fél éve már, hogy félretettem a
festést, a kerámiázást, mert ké-
szülök az önálló estekre. Többek
között játszom a „Köszönj vissza,
szerelem” című romantikus vígjá-
tékban is a József Attila Művelő-
dési Házban. Ez utóbbival járjuk
majd az ország színházait, remé-
lem, a győri közönség is láthatja. 

Jövőre lesz kereken hetven -
éves. Hogyan csinálja, mi a
titka annak, hogy testben és
szellemben is fiatal maradt? 

Nincs titok. A Jóisten ajándéka.
Nem nagyon vigyázok magamra.
Sokat eszem, sokat alszom, nem
iszom alkoholt, nem dohányzom,
nem kártyázok. Naponta tíz per-
cet tornázom.  

Az a hír járja önről, hogy het-
venedik születésnapján sze-
retne hosszú fehér menyasszo-
nyi ruhát ölteni és templom-
ban boldogító igent mondani
hatodik férjének, akivel immár
huszonhét éve él házasságban.
Miért fontos önnek, hogy egy-
házi esküvője legyen?

Nekem még nem volt egyházi
esküvőm. Hófehér menyasszonyi
ruhában boldogan kimondanám a
boldogító igent!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Izgalmas társulat érkezik ha-
zánkba az olaszországi Torinó-
ból, és a fővároson kívül csak
Győrben lépnek fel, a Győri Ba-
lett vendégeként április 25-én
19 órától a nemzeti színházban.
A három darabból álló esten a
békekeresés, a kikényszerített
házasság és a szeretet kerül a
középpontba.

A Compagnia EgriBiancoDanzát a
magyar származású Susanna Egri
alapította, aki az olasz táncélet egyik
legjelentősebb koreográfusa. A tár-
sulat vezetője pedig Raphael Bianco,
vele már találkozhatott a győri közön-
ség a Misztikus víziók, valamint a Mu-
zsikás együttes zenéjére koreografált
Búcsú című balettelőadás kapcsán.

Kiss János, a Győri Balett igazga-
tója elmondta, hízelgő a társulat szá-
mára, hogy a torinói együttes Győrt
választotta Budapest mellett.

„Elsősorban azokat a nézőket vár-
juk, akik az izgalmas, nem szokvá-
nyos előadásokra kíváncsiak. A há -

Babák, játékok a Zichy-palotában 
és a farkast, Hófehérkét a hét törpéjé-
vel, egy hazánkban élő amerikai hölgy
pedig egy gyönyörűséges Borsószem
királykisasszonyt készített. 

A baranyai népviselet kategóriá-
ban táti babakészítők egy húsvéti lo-
csolkodást elevenítenek meg porce-
lánbabákkal. A mackók is szép szám-

mal képviseltetik magukat a kiállítá-
son, mindenféle fajtájút és méretűt lát-
hatunk belőlük. Az egyik teremben
régi, főként lemezből készült játéksze-
rekre csodálkozhatunk rá, a másolato-
kat egy budapesti manufaktúra ké-
szíti. A fiúk örömére a főleg modellvas-

utakat előállító Märklin cég is bemu-
tatja vonatait, amelyeket ki is próbál-
hatnak a látogatók. A bemutató vasár-
naponként déltől öt óráig tart.

A gyerekek április 14-én, szomba-
ton 11 órától mackót vagy babát ké-
szíthetnek. A segítő szakemberek
másnap, vasárnap 10 órától és április

21-én, vagyis a jövő szombaton 10
órától a felnőtteket várják. A foglalko-
zás tárgyai macik és bébimacik lesz-
nek. A kiállítás április 26-ig, naponta
10 és 17 óra között várja a látogatóit
a Zichy-palotában. A közönség ismét
szavazhat „Az év babája 2012” címre.

Meddig
vagyok?!

Torinói balett-társulat Győrben
rom darabból álló előadás forma-
nyelve a kortárs és a klasszikus kö-
zött mozog” – mutatott rá Kiss János.

A nyolc táncos által közvetített
témák örök érvényűek, és aktuálisak.
Az első rész címe Da nobis pacem

(Adj nekem békét), zenéjét Arvo Pärt
kortárs zeneszerző írta, témája a bé-
kekeresés. „Raphael Bianco olyan
embereket jelenít meg, akiket elso-
dortak az események, és akik az ab-
szolút igazságot keresik annak remé-
nyében, hogy megtalálják a végső
békét, miközben a hitük keresése
során felmerülő kérdéseikre keres-
nek választ.”

Az este második részében a Les
Noces (Mennyegző) című, Igor Sztra-
vinszkij zenéjére koreografált balettet
láthatja a közönség, amely egy házas-
ságra kényszerített pár szorongásá-
ról és zavaráról szól.

Az utolsó rész pedig az Amor di
Mundo (A világ szeretete) címet
kapta, és a közelmúltban elhunyt vi-
lághírű énekesnő, Cesaira Evora da-
laira épül.

„Bianco egy olyan ország lelkére
és hangjára összpontosít, amely az
élet nehézségei ellenére még mindig
reménnyel tekint a jövő felé. A kore-
ográfia teljes egészében magáévá
teszi a Cesaira Evora zenéjében mé-
lyen és folyamatosan jelen lévő, a
világ és az élet iránt érzett mérhetet-
len szeretetet.”
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szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció (wikipedia)

Kézdy György Ákombákom cí -
mű önálló estje április 14-én,
szombaton 18 órakor kezdődik
Újváros művelődési házában. A
színművész hosszú pályafutása
során sok szerepet eljátszott,
mégis mindenkinek a Szomszé-
dok Virág doktorja jut róla első-
ként eszébe. A 76 éves színészt
győri estjéről kérdeztük. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

„Egy ilyen kezdeményezés
mellé ki kell állnom. Örü -
lök,  hogy a gála részese lehe-
tek” – mondta lapunknak Sza-
lóki Ági énekesnő annak kap-
csán, hogy ő is fellép április 23-
án a Győri Nemzeti Színház-
ban megrendezendő MUS-E
jótékonysági gálakoncerten,
ahol színpadra lép még Szulák
Andrea, Caramel, Szinetár
Dóra és Bereczki Zoltán, For-
gács Péter, Berkes Kálmán és
a győri filharmonikusok, a
Győri Balett és Marlene Dor-
cena Haitiről.

Rendszeresen és szívesen lép
föl minden olyan rendezvé-
nyen, amely szeretetből, és
önkéntes alapon jön létre.
Miért tartja fontosnak a társa-
dalmi szerepvállalást?

A művészek feladata nem csak
önmaguk megszólaltatása, bemu-
tatása a porondon. Fontos, hogy
nevünket nemes célok érdekében
is felhasználjuk. Április 1-jén pél-
dául egy sétára indultam, amellyel
az autizmussal élőkre hívtuk fel a fi-
gyelmet, de a közeljövőben a vakok
intézetében is énekelek, és támoga-
tom a Magyar Hospice Alapítványt,
a Születésházat és Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálatot is.

Konkrétan a MUS-E prog-
ramja mellé miért állt?

Yehudi Menuhin – hegedűvirtuóz,
aki a MUS-E program filozófiájának
forrása – neve garancia, a világon
mindenkinek sokat jelent. A minta-
programban gyerekek művészeti ne-
velését és a hátrányos helyzetűek
beilleszkedését segítik a művésze-
tek erejével. Egy ilyen kezdeménye-

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

A Made in Hungária után az
Aranycsapat című musicalt ál-
lítja győri színpadra a sikeres
trió, Fenyő Miklós zeneszerző,
Tasnádi István író és Méhes
László rendező. A szombat esti
premier előtt a darab rendező-
jével beszélgettünk. 

Az Aranycsapat hat évvel ez-
előtt, a fővárosi József Attila
Színházban mutatkozott be a
magyar közönségnek, komoly
sikerrel. Akkor is, most is ön
rendezett. A győri előadás má-
solat lesz, vagy változtat a győz-
tes Aranycsapaton?  

Szeretem újrarendezni a darabjai-
mat, szeretem újra, egyre jobbra meg-
csinálni őket. Élvezem, hogy lehetősé-
gem van javítani. Egyébként is
megy az idő, új emberek, új gon-
dolatok jönnek, új hatások
érnek, semmi sem olyan,
mint korábban volt. 

Az ígéret szerelem,
foci és rock and roll.
Valójában miről szól
az Aranycsapat?

Nagyon szeretem
Tas nádi

Színre lép az
Aranycsapat

írásait, szép, emberi történeteket
talál ki. Így van ez ebben az esetben
is. Az Aranycsapat a barátság törté-
nete. A darab két idősíkban játszódik.
Az egyikben, 2006-ban három idős
ember találkozik, akik valaha együtt
gyerekeskedtek, egy bandába tartoz-
tak. Megtudhatjuk, kinek az élete ho-
gyan alakult, hova jutott, hogyan gon-
dolkodik. A másik idősík 1954-ben
játszódik, amikor a magyar váloga-
tott épp legyőzi 7–1-re az angolokat.
Ebben az esetben a szokásos kliséi-
től eltér a musical, a történet vége
nem túl vidám, mondhatni szomorú.

Mit érdemes elmondani a
szereposztásról?

A szerepeket a színház igazgatója
osztotta ki, nekem az a dolgom, hogy
ennek örüljek. Ezt is teszem, mert
Győrben kitűnő színészek vannak, tö-
kéletesek a szerepekre. Stopli bácsit
Áts Gyula, Elegáns urat Maszlay Ist-

ván, Kalapot Szilágyi István
alakítja. Fenyő Miklós

nemcsak mint zene-
szerző, hanem mint
színész is szerepel, ő
lesz a sportriporter.  

Kiknek ajánlja a
darabot és milyen
fogadtatásra szá-

mít? 
Csak remélni tudom,

hogy nagy siker lesz, a
nézők elégedetten állnak fel az

előadás végén, és azt mondják,
megérte színházba jönni. Aján-

lani tudom a musicalt a 9 éves
gyerektől a 99 éves idős em-
berekig mindenkinek. 

Száz év, egy hang, négy szerző
Az Ákombákom egy Zelk Zoltán-
gyerekvers címe. Miért
pont ezt vette kölcsön az
estjéhez? 

Orbán Ottó és Lázár
Ervin, a legjobb, legbenső-
ségesebb barátaim három
évvel ezelőtt, gyors egy-
másutánban eltávoztak. Ez
nagyon megrázott, muszáj
volt valamit tennem.
Emlékükre született
az önálló est. Zelk

Zoltánt is ismertem, szeretem a ver-
seit, Karinthy szintén a kedven-

ceim közül való, két önálló Ka-
rinthy-estem is volt. Így állt

össze az előadás, aminek az
Ákombákom a mottója, a
vers néhány sorával kezdő-
dik az este, erre van felépítve
a műsor. 

Ön az est rende-
zője, dramaturgja,
színésze, vagyis
egyedül döntötte

el, hogy milyen műveket, mi-
lyen sorrendben szólaltat meg.
Milyen szempontok szerint vá-
logatott?  

Nagy feladat, szép munka egy több
mint kétórás előadás összeállítása.
Száz év, négy szerző műveiből készítet-
tem el egy összegzést arról, honnan
hová jutunk el, milyen nehézségeken át
vezet az életünk útja. Nem csak az
enyém. A miénk. Úgy érzem, ez az elő-
adás a pályám credója. Örülök, hogy
hangoskönyv is készülhetett belőle.  

Szalóki Ági: 
A művészet láthatatlan
híd az emberek között

zés mellé ki kell állnom. Örülök, hogy
a gála részese lehetek, és hogy a kö-
vetkező Győrkőcfesztiválon is éne-
kelhetek a gyerekeknek. Mindkét
programot példaértékűnek tartom.

Miben és hogyan segíthetnek
a művészetek – ez esetben a
zene – a gyerekek nevelésénél?

A művészet felold, felemel, meg-
nyit, érzékenyít. Jó, ha az életünk

része. Lehet, hogy csak gyönyörköd-
tet, lehet, hogy terápia, de minden-
képp gazdagít. Gondolkodásunkra,
figyelmünkre, kreativitásunkra, zenei
képességeinkre hat, társas kapcso-
latainkat alakítja. Láthatatlan híd
ember és ember között. Ezt leg-
utóbb nagycsütörtökön éltem meg,
amikor Bach Máté passióját hallgat-
tam. Eufórikus állapotba kerültem,
gyógyító erejű volt a zene. Úgy érez-
tem, akkor és ott mindenki, akinek
része volt abban az élményben, egy
kicsit jobb lett, mint előtte. Anyagi ja-
vakkal nem hívható elő ez az érzés.
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szerző: dr. győrffy lajos 
plasztikai sebész főorvos 
fotó: illusztráció, o. j. p.

A bőrdaganatok gyakorisága az utóbbi
években rohamosan nő. Ebben szerepet
játszhat a fokozott UV-sugárzás, a nyara-
lási szokások megváltozása és a barna, di-
vatos bőrszín elérése iránti törekvés. Az
összes rákos megbetegedés 40%-át a bőr
rosszindulatú daganatai teszik ki. Annak
ellenére, hogy láthatók, sokan későn jut-
nak el orvoshoz, bőrtünetüket – mivel pa-
naszt nem okoz – hajlamosak jelentékte-
lennek gondolni, különösen a kezdeti jel-
legtelen megjelenés miatt. 

A bőrnek háromféle rosszindulatú daganata is-
mert: az alapsejtes rák (basalioma), a laphámrák
(spinalioma), és a festékes bőrrák (melanoma).

Alapsejtes rák
Az alapsejtes rák áttétet nem ad, viszont helyi-

leg a környező szöveteket roncsolja. Általában 50
év feletti életkorban fordul elő, de a 30 év körüliek-
nél is megfigyelhető. Leggyakrabban az arcon, vál-
lakon, törzsön alakul ki. Lehet jellegtelen, vöröses,
nem gyógyuló folt vagy sebecske, gyöngyházfé-
nyű csomó, gyöngyház szegélyű folt, hegesedő
folt vagy pigmentált elváltozás. Jóindulatú jellege
ellenére a szöveti roncsolás miatt fontos a keze-

lése.  Az ép szövetben történő sebészi eltávolítás
jön szóba. Bizonyos lokalizáció és kiterjedés ese-
tén sugárkezelés, kémiai sebészet, fotodinámiás
kezelés is lehetséges.

Laphámrák
A laphámrák áttétet is adhat, elsősorban a

helyi nyirokcsomókba. Főleg időseknél arcon, fej-
tetőn, kézháton alakul ki, napkárosodott bőrön.
Lehet egy szarumasszával fedett, bőrből kiemel-
kedő, vöröses szí nű növedék, vagy egy kisebe-
sedő csomó. A kialakult laphámrák egyedül idő-
ben, épben történő sebészi kimetszésével kezel-
hető hatékonyan.

Festékes bőrdaganat
A legrosszabb indulatú bőrdaganat a mela-

noma. Magyarországon évente 1700 új beteget re-
gisztrálnak. Fontos a megelőzés és a korai felisme-
rés, mert késői stádiumban a kialakuló áttétek ha-
lálhoz vezethetnek. Férfiaknál elsősorban a tör-
zsön, nőknél főleg az alsó végtagon alakul ki, de

bárhol megjelenhet: fejtetőn, ujjvégeken,
körmök alatt, fülön, arcon, sőt, még a
szemben is. Kialakulásában az UV-sugár-
zás, genetikai hajlam, szőke haj, világos
bőr, zöld vagy kék szem, nagyszámú anya-
jegyhordozás játszik szerepet. Az esetek
2/3-ában ép bőrön, 1/3-ában már meg-
lévő anyajegyben alakul ki.

Figyelmeztető jelek
Korábban meglévő, pigmentált anya-

jegy növekedése, alakjának, felszínének vagy szí-
nének változása figyelmeztető jel. Néha csak a
viszketés a felhívó tünet. Az anyajegy vérzése már
nem korai jel. Ha felnőttkorban ép bőrön pigmen-
tált, növekvő képlet alakul ki, feltétlen menjünk el
szakorvoshoz.

Kezelési lehetőségek
A betegség egyetlen, hatásos kezelési módja

az időben és megfelelő módon (a daganat vastag-

A betegség egyetlen, 
hatásos kezelési módja 
az időben történő 
műtéti eltávolítás 

A hét orvosi témája:

A bőrdaganatok korai felismerése

Leghatékonyabb a megelőzés

A bőrdaganatok megelőzéséhez, időben tör-
ténő felismeréséhez a következő szabályokat
kell betartani:
– Ne tartózkodjunk a napon 10 és 15 óra kö-

zött!
– Védjük a bőrünket kalappal, megfelelő öl-

tözékkel, az UV-szűrős napszemüvegről
se feledkezzünk el, hiszen a szemben is ki-
alakulhat melanoma! A ruhától nem vé-
dett területeket kenjük be magas faktor-
számú fényvédő készítménnyel, naponta
többször is.

– Gyermekeinket védjük meg a leégéstől!
– Havonta egyszer nézzük át a bőrünket, a

nem látható területek (hát, fejtető) ellenőr-
zésére kérjünk segítséget.

– Ha anyajegyünkben bármilyen változást
észlelünk vagy új festékes elváltozást ve-
szünk észre, forduljunk szakorvoshoz.

– A szoláriumozás is kedvező feltételeket te-
remt a bőrdaganatok kialakulásához.

Ne feledjük, hogy a legjobb kezelés
a korai felismerés!

ságától függő biztonsági udvarral) történő műtéti
eltávolítás. Előrehaladott stádiumban az immun-
rendszert erősítő kezelés, citosztatikus kezelés, bi-
zonyos esetekben sugárkezelés is szükséges. Saj-
nos sokakban ma is él az a tévhit, hogy az anyaje-
gyekhez nem szabad hozzányúlni, mert „elráko-
sodhat”. Fontos kihangsúlyozni, hogy a melanoma
kialakulásának megelőzésében a sérült pigmen-
tált anyajegyeket, a nem szabályos, de még nem
rosszindulatú anyajegyeket, az irritációnak kitett
anyajegyeket szükséges eltávolítani.  Fontos, hogy
az anyajegy eltávolítása csakis sebészileg, az
épben kimetszve történjen!
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A védőoltásokról őszintén

Kinek fáj jobban?
A nők érzékenyebbek a fájdalomra,
mint a férfiak, állítja egy új kaliforniai
vizsgálat. A kutatók a
betegek fájdalomról
szóló beszámolóit
vették figyelembe
különféle betegségekben, és jelentős el-
térést találtak a férfiak, illetve a nők fáj-
dalomérzése között. A tanulmányban
47 betegség szerepelt. Az ok a hormo-
nokban keresendő, a nők a menstruá-
ciós ciklus alacsony ösztrogénszintű
szakaszában érzékenyebbé válnak.

Fejfájás terhesség alatt
Várandósoknál a fejfájás lehet a pre-
eklampszia, vagyis súlyos terhességi
szövődmény jele is. Ez az állapot élet-
veszélyt jelent mind a babára, mind a

mamára. Magas vér-
nyomás és fehérjevi-
zelés kíséri. A beteg-
ség általában a 20. hét
után jelentkezik és a

terhes nők 8 százalékát érinti. Gyakori
fejfájás vagy vérnyomás-emelkedés
esetén a kismama keresse fel orvosát!

Grépfrút és gyógyszer 
A grépfrút egészséges,mégis óvatosan
kell fogyasztani, ugyanis a grépfrút
és néhány citrusféle egyes gyógysze-
rekkel kölcsönhatásba léphet, és ve-
szélyes egészségkárosodást okozhat.
Ha gyógyszert szedünk,
beszéljük meg orvosunk-
kal, mielőtt grépfrútlét
fogyasztanánk. A citrus-
félék egyes vegyi anyagai
összeütközésbe kerülhetnek a gyógy-
szereket lebontó enzimekkel, így pél-
dául a szorongáscsökkentők, vérzsír-
csökkentők és egyes szívritmust sza-
bályozó gyógyszerek enzimjeivel.

Mostanra eljutottunk odáig, hogy
sokan megkérdőjelezik a vakcinák
szükségességét, mert úgy érzik, a túl
sok kemikália pont az ellenkező hatást
váltja ki: elnyomja a szervezet védeke-
zőképességét, illetve felesleges kór -
okozókat juttatnak a szervezetbe.
Nem beszélve arról a haszonról, amit
a gyógyszergyárak zsebelnek be. A fő
ellenérvek közé tartozik még, hogy a
legtöbb betegség, ami ellen a kicsik
oltást kapnak, már régen eltűnt, leg-
alábbis hazánkból.

Agyvelőgyulladás ellen
Érdekes, hogy a kullancs által ter-

jesztett agyvelőgyulladás elleni védő-
oltás ugyanakkor nagyon népszerű.
Hiszen a veszély nagyon látványos és
közeli, ugyanis szinte mindenkiben
volt már kullancs. Ennek alapján felté-

telezhető az, hogy ha valamelyik gyer-
mekbetegség újra felbukkanna, akkor
az oltást ellenzők tábora is csökkenne.

Bárányhimlő ellen
A gyermekek által elfogyasztott

koszmennyiség napi adagja minden
gyermeknél több a nullánál. Szeren-
csére még a legprecízebb szülő sem
képes steril környezetbe zárni a gyer-
mekét. Így aztán az immunrendszer
mindenképpen fejlődik, bölcsőde
vagy óvoda idejére pedig remélhető-
leg elég masszív lesz, és nem kell tel-
jesen védtelenül érkeznie a gyermek-
nek a tényleges közösségbe. Kivételt
képez a bárányhimlő, amely ellen van
oltás, de nem kötelező beadatni, min-
den szülő eldöntheti, hogy beoltatja-e
a gyermekét. Mindenesetre marad
még elég betegség, ami, ha nem is

halálos, de nagyon kényelmetlen, ám
nem oltják be az embert ellene. 

Természetes módszerrel
Vannak szülők, akik borzadnak

minden medicinától, inkább a homeo -
pátiás szerekre vagy az akupunktúrára
esküsznek, antibiotikumokról hallani
sem akarnak, és csak a kötelező oltá-
sokat adatják be a gyermeküknek.
Mások szerint a homeopátia kuruzs-
lás, a modern gyógyszerek hosszas

kutatások eredményeképpen nagyon
is hatékonyak, és sokkal korszerűb-
bek, emberbarátibbak, mint harminc
évvel ezelőtt voltak.

Arany középút
Arany középutas hozzáállást érde-

mes kialakítani a kérdésben az oltások-
kal és a gyógyszerekkel kapcsolatban
is. Messzi tájakra utazva nem  merül fel,
hogy az arra a vidékre vonatkozó oltá-
sokat ne adassa be magának valaki. A
mai gyerekek már a modern kor áldá-
sait élvezhetik, nem csak légzsák van
az autóban, amiben utazik, de az oltása
is modern!  A sokat látogatott játszó-
házi padlószőnyeg mikroorganizmu -
sai tól sem kell félteni gyermekünket. A
lényeg, hogy beteg gyermeket ne vi-
gyünk közösségbe, így megelőzhetjük
a járványos fertőzéseket!

A hét kérdése: a trombózisról

Válaszol: dr. Tamás László regionális 
érsebész szakfőorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció, o. j. p.

Megjelenési formájában, elhelyezkedésé-
ben, súlyosságában és lehetséges követ-
kezményeiben két különböző vénás trom-
bózist különböztetünk meg: a felületeset és
a mélyvénásat – mondta el érdeklődé-
sünkre a szakember, dr. Tamás László
regio nális érsebész szakfőorvos. 

Főorvos úr, mi okozza a vénás trombózisokat?
Szervezetünk finom egyensúlyban tartja a véral-

vadást és a vérhígítást előidéző funkciókat. Ha nem
alvadna meg a vérünk, akkor egy apró sérüléstől is
elvéreznénk. Amennyiben nem gondoskodna szer-
vezetünk a vér szükséges mértékű, természetes hí-
gításáról, akkor meg sorozatos trombózisok alakul-
nának ki az ereinkben. Ha ez az egyensúly valamiért
megbomlik, kialakulhat a trombózis. Veleszületett
hajlam is növelheti a valószínűségét, de kialakulhat
tartós fekvő betegségben, műtéti altatás szövődmé-
nyeként, de a hosszú repülő- vagy megszakítás nél-

küli autóút is növeli a koc-
kázatot. Gyógyszerek mel-
lékhatásaként is létrejöhet. 

Milyen, trombózisra
utaló tünetek esetén
forduljunk feltétlenül szakorvoshoz?

Az alsó- és felső végtagokon tapasztalható ér-
gyulladások, fájdalmak, duzzanatok – főleg ha fe-
szes, fényes a duzzanat – fölvetik a trombózis lehe-
tőségét. Tekintettel arra, hogy különösen a mélyvé-
nás trombózis súlyos betegség, mielőbb tisztázni
kell a tünetek okát. Az orvos ultrahanggal és más,
egyszerű vizsgálatokkal gyorsan megállapítja a di-
agnózist.

Milyen kezelést és életformát követel
meg ez a betegség?

A felületes, izomcsoporton kívüli trombózis is or-
vosi kezelést igényel, gyógyszereket, krémeket kap
a beteg, de nem kell kórházban feküdnie, sőt, szá-
mára a mozgás ajánlott. Ezekben az esetekben sze-
rencsére rendkívül ritkán, csak kivételesen szaba-
dul el a vérrög. Sajnos a mélyvénás trombózis ve-
szélye éppen az, hogy az elszabaduló vérrög tüdő-
embóliát okozhat. Ezért az ilyen kór mindenképpen
szakszerű, többirányú, tartós kórházi kezelést és
ágynyugalmat igényel.
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fotó: szigethy teodóra

„Nagy törés volt a harmadik hely
számomra, sokan el is fordultak
tőlem – többek között erről is
mesélt Kovács „Koko” István,
volt ökölvívó, aki Simon Róbert
Balázs alpolgármester vendége
volt a Szabadhegyi Találkozások
rendezvénysorozaton.

Kovács István nehéz anyagi körülmé-
nyek között nőtt fel Kőbányán. Úgy
érezte, hogy változtatni akar az
életén, kitörési lehetőséget keresett.
14 évesen színésznek készült, és a
labdarúgásban is jeleskedett.

„Nagyszüleim nem értették, mi ez
az úri passzió. Ők szobafestőnek
vagy autószerelőnek szántak.” A
bokszhoz egy véletlen vezette: egyik
barátja egyedül nem mert lemenni a
bokszterembe, őt kellett lekísérni a ké-
sőbbi olimpiai bajnoknak.

„Szerelem volt első látásra” –
mondja. 16 évesen kezdett komolyan
foglalkozni a boksszal, és még nem
érte el nagykorát, mikor megnyerte a
Junior Európa-bajnokságot. A nagy
áttörést az 1991-es világbajnokság
jelentette, magyarként elsőként lett
nyertes, országszerte ismertté vált.
Ezután a szakma azt gondolta, hogy
megnyeri egy év múlva az olimpiai
aranyat is. „A sok élmény viszont any-
nyira agyongyomott, hogy a tu-

„A saját mércémen nem sok mindent nyertem”

dásom 50 százalékát nem tudtam
bevinni a szorítóba, ezért csak har-
madik lettem.”

A bronzéremért járó 800 ezer fo-
rintot viszont, ahogy ő fogalmaz, „el-
tapsolta”. „Nagy törés volt a harma-
dik hely számomra, sokan el is fordul-
tak tőlem. Hátat fordítottam ezért az
ökölvívásnak, azt mondtam, hogy
ettől kezdve az éjszaka császára le-
szek. Csak hát három hónap alatt el-
fogyott a pénzem, nem találtam a he-
lyem, hiányzott a bunyó és a feszes
életmód” – vallja be, és elmeséli, a
mélyponton edzője, Szántó Imre,
ahogy sokan ismerik, Öcsi bácsi ve-
zette át. Elvitte vacsorázni, az az este
sorsfordító volt Koko életében. Más-

nap reggel már elkezdték a felkészü-
lést az olimpiára. Meseszép időszak-
ként emlékszik vissza a három és fél
évre, az edzőjét pedig csodálatos
emberként jellemzi.

Az 1996-os atlantai játékokon a pá-
lyája csúcsára ért. Tudta, hogy meg-
nyeri, extázisban küzdötte végig az
utolsó menetet. „Amikor az ember na-
gyon szeretne valamit, és teljesül, az
olyan, mintha felülne a felhőkre.” Más-
nap felültek Öcsi bácsival a metróra, és
addig mentek vele, amíg meg nem állt.

„Kértem egy cigit tőle, mert előző
este rászoktam, mire Öcsi bácsi kia-
bált, hogy hülye vagyok, egy sporto-
lónak nem lehet. Mondtam, hogy én
már végeztem” – emlékszik vissza,

aztán mégis fordulat következett
életé ben: Németországba hívták.

„Eszem ágában sem volt profiként
folytatni, ezért nagyon komoly össze-
get kértem. De megadták, így kerül-
tem az Universum Box Promotion-
hoz, ahol kánaán fogadott. Minden
adott volt, hogy a legtöbbet hozzam
ki magamból.”

Pályafutása végén vállalkozásba
kezdett, angolul tanult, és Boxutca
néven éttermet nyitott, két diplomát
is szerzett. Ma már nem bokszol.

„Az agyam tudja, de a testem nem
bírja. Ne rajtam röhögjön a következő
generáció, maradjak meg a régiként
az emlékezetükben. Egyébként a
saját mércémen nem sok mindent
nyertem” – mondja, és hozzáteszi,
amit elért, az a feleségének is kö-
szönhető. Az alpolgármester arról is
kérdezte Kokót, milyen eredménnyel
lenne elégedett a 2012-es olimpián.

„Elégedett 12 arannyal lennék, jó
lenne, ha ismét sportnagyhatalom-
ként beszélnének rólunk, de erre
nem látok esélyt. Ádáz harc folyik az
érmekért, minden ország nagyon
sokat fektet a sportolók felkészíté-
sébe. Kína, az Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Oroszország és Anglia a
sportnagyhatalmak, ők viszik el az
érmek 70-80 százalékát. Azt gondo-
lom, hogy a pekingi olimpián nyújtott
teljesítményünket felülmúljuk. Na-
gyon szeretném, ha legalább 5-6
aranyérmet szereznénk.”

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Harmadszorra rendezik meg a
Kisalföld Vágtát, a Nemzeti Vág -
ta regionális elődöntőjét a gyir-
móti Rodeo Ranchen július 20–
22. között. A szervezők még vár-
ják a települések jelentkezését a
versenyre, melyen idén csak fél-
vér lovakkal lehet részt venni.

„Az idei vágtán országosan várhatók
változások az eddigiekhez képest,
ezért tolódik a verseny időpontja” –
számolt be lapunknak Tóth Szilárd fő-
szervező. A legfőbb módosítás, hogy
idén kizárólag félvér lovakkal lehet
részt venni a vidéki és az országos fu-
tamokon is. Így kizárták az angol teli-
vért, a verseny félvért, az argentin pó-
lólovat és az ahal-tekini fajtájú lova-
kat. Hozzátette, ennek sokan örülnek,
mert az eddigi években nehezen vet-
ték fel a versenyt ezekkel a fajtákkal.

A szervezők továbbra is települé-
sek nevezését várják. Például az el-
múlt két évben a tényői, a győrszeme-

Félvér lovakkal a Kisalföld Vágtán
rei és a bőnyi lovak lettek a befutók.
Vajon idén is indulnak, hogy megvéd-
jék címüket? 

A Kisalföld Vágtára ebben az év ben
is színes programokkal várják az egész
családot: lesz kamaszvágta, pónifuta-
mok kicsiknek, lovas show-műsorok,
fogathajtó verseny amatőröknek és
profiknak. A tavaly már nagy sikert ara-
tott celebfutamot is megrendezik,
2011-ben Görbicz Anita is fogatra ült.

A polgármesterek is összemérhe-
tik tudásukat lóháton és bakon. Az
idei futam egyik különlegessége
pedig, hogy polgármester asszo-
nyoknak is lesz fogathajtó verseny.

A szervezők szeretnének médiafu-
tamot is indítani, erre is várják a jelent-
kezéseket. A presztízsfutamon pedig
cégek vezetői vehetnek részt. Mivel az
angol telivéreket kizárták a verseny-
ből, a főszervező úgy döntött, hogy a
versenylovak szerelmeseinek külön fu-
tamot indít 1400 méteres futamtávol-
sággal, különdíjért.

A vágtafutam első három győz-
tese, és a versenylovak futamának
első három helyezettje pedig össze-

mérhetik tudásukat abszolút kategó-
ria győztese címért.

Az eddigi évek nevezései alapján
elmondható, hogy általában 20-25 te-
lepülés indul a megmérettetésen. A
tét nem kicsi, a győztes lovával és lo-
vasával megspórolja az országos ver-

seny kétmillió forintos nevezési díját,
több százezer látogató, és többmillió
néző előtt mutathatja be települését.

Következő számunkban további
információkat is közlünk. Hamarosan
a kisalfoldvagta.hu weboldalon is ol-
vashatnak részletes tájékoztatót.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

ÁPRILIS 13., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:00 DTK 
10:55 Tetőtől talpig
11:30 Múzeumtúra 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:25 Magyar elsők 
13:45 Marslakók 
14:15 Elcserélt lányok 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Veszélyes szerelem 
16:30 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Poén Péntek
21:40 Mindenből egy van 
22:35 Az Este 
23:10 Négy szellem
00:10 Melissa és Joey 
00:35 Waczak Szálló 
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 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 CSI: Miami helyszínelők 

Joey Saluccit, Miami gengsz-
terfőnökét csak egyetlen
tanú segítségével tudják rács
mögé juttani. Campbell, a
szemtanú azonban retteg a
vallomástételtől, meg van
győződve róla, hogy Salucci
nem csak vele, hanem a csa-
ládjával is végez.

22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Gyilkos elmék 
00:30 Reflektor
00:50 Törzsutas 
01:15 Kemény zsaruk 
02:10 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:45 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop 
11:10 EZO.TV
12:55 A kezdetek kezdete 
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 Megasztár 
00:00 Grimm 

01:00 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:30 Aktív
03:00 Alexandra Pódium
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek

05:35 Gyilkos sorok 
06:25 A kifutó
07:20 A nagy házalakítás 
08:05 Gyilkos sorok 
09:00 Gyilkos számok  
09:55 Columbo: Összeesküvők 
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 Elátkozottak faluja 
23:15 CSI: A helyszínelők  
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Jackie nővér 
01:45 Elátkozottak faluja 
03:25 Dawson és a haverok

ÁPRILIS 14., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Lego Ninjago 

10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
11:55 Autómánia
12:30 Amerika legkeményebb melói 
13:30 Lost - Eltűntek 
14:35 Lost - Eltűntek 
15:35 Hetedik érzék 
16:35 Kölyökpilóta 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik – A válogatás 

2012 
21:05 300
23:30 Nem az én életem 
01:15 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
09:35 Egyik kutya, másik nem! 
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 Államfőnök 
21:25 Minden pasi disznó? 
23:00 A titkok kulcsa 

00:55 EZO.TV
01:55 Kalandjárat 
02:20 Teleshop 
02:50 Vers éjfélkor - magyar versek

05:40 A dadus 
06:05 A dadus 
06:30 A kifutó 
07:20 Zsírégetők 
08:10 Dawson és a haverok 
09:00 Halottnak a csók 
09:55 Columbo: Gyilkosság 

telefonhívásra 
11:25 Álmodj rózsaszínt 
13:15 Szívek szállodája  
14:10 Szex és New York light  
14:40 Szex és New York light   
15:15 Éden Hotel 2. 
16:15 Éden Hotel 2. 
17:20 Mambómánia

Danny tizenéves kissrác a
nyugat-belfasti katolikus kör-
zetből. Mint kortársai, ő is a
futballsztárságról álmodozik.
Sokat kell edzenie, de mindig
mondják neki, hogy valami hi-
ányzik, talán az időérzéke.
Amikor kedvenc csapatához,
a sajnos protestáns United-
hez egy brazil focista érkezik,
Danny számára megvilágoso-
dik az út: úgy kell mozognia,
mint a táncos lábú idegenlé-
giósnak! 

19:15 Szerelem a végzeten 
21:00 Végső állomás 2. 
22:45 Tempó 
00:25 Sokk a jóból 
02:10 Az utolsó órában 

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó
06:35 Kvartett
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó
07:35 Kultikon
08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
10:55 Csellengők
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Arcélek 
14:40 Munka-Társ 
15:10 Heuréka! Megtaláltam! 
15:40 Mindennapi hősök
16:10 Magyar történelmi arckép-

csarnok 
16:25 Ízőrzők: Békésszentandrás 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Kulisszatitkok
20:00 Kultikon
20:50 Hírek 
20:55 Dunasport
21:05 Abigél 
22:15 Koncertek az A38 hajón 
23:10 Koncertek az A38 hajón 

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

Időmérő edzés
09:25 Delta
09:55 Mozdulj!
10:25 Angi jelenti
10:55 KorTárs
11:25 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 A Budapest Bár és a Liszt 

Ferenc Kamarazenekar 
koncertje 

12:55 Zöld Tea
13:25 Tetőtől talpig
13:55 Nagy-Britannia madártávlatból 
14:55 A modern Robinson család 
16:35 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Titanic 
23:20 Bikini 30
00:15 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:25 Heltai Jenő: Naftalin 
07:30 Magyar elsők 
07:45 Isten kezében 
08:15 Daktari 
09:10 Márai Sándorra emlékezünk 
09:40 Duna anzix 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Száműzött magyar irodalom 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Önök kérték! 
15:05 Pannon expressz 
15:35 Talpalatnyi zöld
16:05 100 éve történt! 
16:15 A pármai kolostor 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 Anconai szerelmesek 
21:35 Törzsasztal
22:30 Dunasport
22:45 Ágnes–József Attila–Radnóti 

a Művészetek Palotája színpadán
00:50 Az előadás 
02:30 Vers
02:35 Himnusz 
02:40 Magyarország kincsei –

Tanösvények 

Viasat3, április 13., péntek, 21:20

Elátkozottak faluja
Amerikai horror

Midwichbe, egy amerikai kisvárosba földönkívüliek
érkeznek, akik egy teljes napra az összes lakót elkábít-
ják. A mesterséges álomban a városka minden nőjét
megtermékenyítik az idegenek, majd távoznak. Hama-
rosan tömegesen szülik meg az asszonyok az idegenek
gyermekeit – fehér hajú, üvegesen izzó szemű, telepa-
tikus képességű szörnyetegeket, akik tudják a felada-

tukat. Azt tervezik, hogy
természetfeletti képessé-
gükkel elpusztítják a vá-
roslakókat és előkészítik a
terepet az idegenek teljes
hatalomátvételére. 

Duna Televízió, április 13., péntek, 16:25

Ízőrzők: Békésszentandrás
Magyar ismeretterjesztő film

Békésszentandrás Békés megye nyugati kapujában, Szarvas városától 5
km-re fekszik nyugati irányban.  A településen több mint 500 hétvégi
ház található, ami idegenforgalmi jelleget kölcsönöz a településnek. Adá-
sunkban több kiváló étel receptjét ismertetjük meg a nézőkkel.

Viasat3, április 14., szombat, 11:25

Álmodj rózsaszínt Amerikai vígjáték

Andie gimnazista a város rosszabbik oldaláról.
Blane gazdag szívtipró, aki elhívja a lányt az érett-
ségi bankettre. De amilyen gyorsan bontakozik ki
a románc, olyannyira fenyegeti a körülmények
nyomásának fájdalmas valósága.

RTL Klub, április 14., szombat, 21:05

300 
Amerikai történelmi dráma

A görög–perzsa háborúban a görögök
Marathon mellett i. e. 490-ben megállí-
tották az ellenséget. Tíz évvel később
Xerxes vezeti az újabb perzsa támadást.
A poliszok Spárta, Athén és Korinthosz
vezetésével szövetkeznek. Az első ösz-
szecsapásra a Thermopülai-szorosnál
kerül sor, ame-
lyet Leonidas
spártai király
véd a néhány
ezer fős sere-
gével. 

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

– május 2-tôl kezdô német nyelvtanfolyamok álláskeresôknek 
a délutáni órákban 

– 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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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

ÁPRILIS 15., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:00 Míg a halál el nem választ 
12:25 Tuti gimi 
13:20 Gossip Girl - A pletykafészek

14:20 Gossip Girl - A pletykafészek   
15:15 Tru Calling - Az őrangyal 
16:20 Filofax 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Titanic
22:50 Heti hetes
00:05 Portré
00:40 Az ördög naplója

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:45 Nagy Vagy! 
10:40 Stahl konyhája
11:10 Kalandjárat 
11:40 Borkultusz 
12:10 Talpig nő 
12:40 Több mint TestŐr
13:10 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok 
14:10 Monk - Flúgos nyomozó 
15:15 Bűbájos boszorkák 
16:15 Másodállás 
16:40 Államfőnök 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Holiday 

Két fiatal nő, két összetört
szív. Iris reménytelenül 
szerelmes a kollégájába, aki-
vel viszonyt folytat. Nem elég,
hogy érzelmei viszonzatlanul
maradnak, a férfi a karácso-
nyi bulin bejelenti, hogy 
eljegyezte az egyik 
kolléganőjüket. 

22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:40 Elit egység 
00:40 Nem vénnek való vidék
02:35 EZO.TV
03:10 Vers éjfélkor - magyar versek

04:25 Halottnak a csók 
04:40 Műsorszünet 
05:40 Smallville 
06:25 Columbo: Összeesküvők 
08:15 Véznák kontra dagik 
09:15 EgészségŐr 
09:45 A nagy házalakítás 
10:40 A nagy házalakítás 
11:40 Trendközelben
12:05 Az én családom! 
13:50 Szex és New York light  
14:25 Szex és New York light 
14:55 Éden Hotel 2. 
16:00 Éden Hotel 2. 
17:00 Kegyetlen bánásmód 
19:00 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Kamukém 

23:35 Végső állomás 2. 
01:10 Trendközelben
01:35 EgészségŐr 
02:00 CSI: Miami helyszínelők 
02:45 A célszemély 
03:30 A szépség és a szörny

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 A csáfordi kerek erdő 
06:50 Illyés Gyula: A különc 
08:55 Magyar elsők 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház
10:25 Isten kezében 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Gyöngyösről, 
a ferences templomból 

12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Nyelvőrző
12:40 Akadálytalanul 
13:10 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar  
14:10 Szerelmes földrajz 
14:40 Hazajáró 
15:05 100 éve történt 
15:15 A bohóc felesége 
16:20 Kalotaszegi madonna 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Anna Karenina 
21:45 Klubszoba 
22:45 Dunasport
23:00 Szerelemmel fűszerezve 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 
00:40 Kézjegy
01:20 Tengerek világa 

05:30 Hajnali gondolatok 
05:35 Magyar gazda
06:00 Engedjétek hozzám 
06:10 Így szól az Úr! 
06:15 Katolikus krónika 
06:40 A Biblia a magyar képző-

művészetben 
07:00 Református magazin 
07:25 Református ifjúsági műsor 
07:35 Útmutató
08:00 Híradó 
08:20 Sporthírek 
08:24 Időjárás-jelentés 
08:30 Forma-1 Kínai Nagydíj - Futam
11:25 EURO 2012
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 A pénzcsináló 
14:40 Út Londonba
15:10 Telesport 
15:50 Telesport 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 Hogy veszítsük el barátainkat 

és idegenítsük el az embereket?
00:20 Ádám feltámadása

ÁPRILIS 16., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:10 A Silla királyság ékköve 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Most a Buday! 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:25 Marslakók 
14:00 A Holokauszt Magyarországi 

Áldozatainak Emléknapja 
14:50 Vers mindenkinek 
15:00 Angyali érintés 
15:45 Veszélyes szerelem 
16:30 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kékfény
21:40 Hacktion 
22:35 Az Este 
23:10 Aranymetszés
00:10 Múlt-kor
00:40 Zöld Tea
01:05 Everwood 
01:50 MM

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

Holtan találják az élelmiszer-
bolt tulajdonosát. Azonnal az
alkalmazottját gyanúsítják. 
Ricardo Munozt letartóztat-
ják, zsebében ezer dollárral.
Nagyjából ennyi hiányzott a
kasszából is. Mivel Ricardo 
illegális bevándorló volt, nem -
igen érdekelt senkit, hogy 
tagadta a vádat. Egy alapo-
sabb nyomozás Frank fiára 
tereli a gyanút.

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 Dr. Csont
22:25 Showder Klub
23:25 PokerStars.net - Big Game
00:30 Reflektor
00:50 Teddy Kollek, a polgármester

05:55 Gyilkos sorok  
06:45 A kifutó 
07:40 A nagy házalakítás 
08:25 Gyilkos sorok 
09:25 Gyilkos számok 
10:15 Szerelem a végzeten 
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  
16:35 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  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Kettős ügynök 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
02:00 Kettős ügynök  
02:45 Dawson és a haverok 
03:30 A nagy házalakítás

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Herkules és az Amazonok
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 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:20 Gyilkos számok   
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 NCIS 

02:20 NCIS: Los Angeles 
03:10 Aktív Extra
03:35 Vers éjfélkor - magyar versek

06:30 Híradó 
06:35 Isten kezében 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Klubszoba 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Heti Hírmondó 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 100 éve történt 
16:15 Az újjákeresztelt ország 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Hagyaték
20:00 Marcela
21:25 Kasztner meggyilkolása 
23:30 Hírek 
23:35 Dunasport
23:45 Kultikon
00:40 Sportaréna
01:30 Vers
01:35 Himnusz 
01:40 Térkép
02:05 Élő egyház 

ÁPRILIS 17., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:10 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Magyar elsők 
13:45 Marslakók 
14:15 Hacktion 
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 Az ellenszer 
22:30 Az Este 
23:05 Tudorok 
00:00 A rejtélyes XX. század
00:30 Angi jelenti 
01:00 Everwood  
01:45 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 Constantine a kereszten 
14:20 La Pola 
15:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
19:35 Jóban Rosszban 

Bea egy sztárügyvédet bíz
meg a válóperével, de Rolan-
dék nem esnek kétségbe.
Közben Emese miatt van ki-
borulva Veronka és Józsi is,
de búcsúbulit szerveznek a
lánynak. Füredi pedig békít-
hetetlen, így Andrea Péternek
önti ki a szívét...

20:00 Jóban Rosszban
20:30 Bajnokok Ligája 
23:15 Tények Este
23:50 EZO.TV
00:25 Arccal a földnek 
02:00 TotalCar
02:25 Vers éjfélkor - magyar versek

05:55 Gyilkos sorok 
06:45 A kifutó 
07:40 A nagy házalakítás 
08:25 Gyilkos számok  
08:30 Gyilkos sorok  
10:15 Kamukém 
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   
16:35 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 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi   
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Doktor House
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:00 Doktor House  
01:55 Dawson és a haverok 
02:40 A kifutó 
03:30 A nagy házalakítás

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Roma Magazin 
06:30 Híradó 
06:35 Domovina
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 1 könyv 
16:15 Kézművek 
16:25 Csak egy kislány... 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó – 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Múzeumtúra - Francia módra
20:00 A hetedik pecsét 
21:35 Hírek 
21:40 Dunasport
21:45 Kultikon
22:40 Magyar Jazz Ünnep 2011.  
23:25 Bőrfejűek Ázsiában 
00:15 Antonin Dvorák: 8. szimfónia 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 
01:05 Térkép
01:30 Lélek Boulevard 
01:55 Nyelvőrző
02:25 Oltszakadát 
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 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf

20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt
21:25 A mentalista
22:25 A Grace klinika 
23:30 Reflektor
23:45 Vészhelyzet 
00:40 Vészhelyzet
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

ÁPRILIS 18 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Magyar elsők 
13:45 Marslakók 
14:15 Gasztroangyal
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 Kasszasiker 
21:30 On the Spot 
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:30 Allah minden napján 

szaladnak a lovak 
00:40 Zegzugos történetek 
01:10 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Gyilkos sorok 
06:20 A kifutó 
07:10 A nagy házalakítás 
08:00 Gyilkos sorok 
08:55 Gyilkos számok  
09:45 Aki kapja, marha 
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 
16:35 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 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 
23:15 Shameless - Szégyentelenek 
00:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Shameless - Szégyentelenek 
02:10 Dawson és a haverok 
02:55 A kifutó 
03:45 A nagy házalakítás

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 Old Shatterhand 

a Halál Völgyében 
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
00:25 Tények Este
01:00 Így készült: Csatahajó
01:30 Doktor House 
02:20 Született feleségek 

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Unser Bildschirm
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran
07:00 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 Magyar elsők 
16:30 TÉRkép ráadás
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 KOGART kiállítások 2006-2011
20:00 A nagy ugrás 
21:45 Hírek 
21:50 Dunasport
21:55 Kultikon
22:50 Új régi hang 
23:50 Kézjegy 
00:35 Vers
00:40 Himnusz 
00:45 Térkép
01:20 Arcélek 
01:40 Törzsasztal 
02:35 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
17:20 Teresa 

Arturo elmondja Marianónak,
hogy megkéri Teresa kezét,
emiatt Mariano nagyon kibo-
rul. Arturo és Teresa a lány
szüleinél vacsoráznak, hogy
hivatalossá tegyék az eljegy-
zést, aminek Refugio egyálta-
lán nem örül. Közben Luisa
egyre közelebb kerül Fernan-
dóhoz, azonban a dolog rosz-
szul sül el. 

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
23:40 Reflektor
23:55 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 Kidobós: Sok flúg disznót 

győz 
23:20 Tudorok  
00:30 Reflektor
00:45 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este  
05:55 Ma Reggel
09:10 A Silla királyság ékköve 
10:15 Van képünk hozzá
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:20 Magyar elsők 
13:40 Marslakók 
14:10 Négy szellem
15:10 Angyali érintés 
15:55 Veszélyes szerelem 
16:40 MM
17:40 Everwood
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Elcserélt lányok 
21:30 Fábry 
22:50 Az Este 
23:25 Örök Éva 
00:50 Everwood 
01:35 MM

05:50 Gyilkos sorok 
06:40 A kifutó 
07:35 A nagy házalakítás 
08:25 Gyilkos sorok 
09:20 Gyilkos számok   
10:10 Columbo: Gyilkosság, mint 

önarckép 
Holtan találják a híres festő,
Max Barsini volt feleségét a
tengerparton. Columbót
meglepi, hogy a festő és má-
sodik felesége közvetlenül az
áldozat mellett laktak, ráadá-
sul velük él a férfi modellje,
aki egyben szeretője is. 

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 
16:35 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  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Nikita 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 

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 Mike kapitány hadjárata 
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: A szerelem 

Bibliája 

23:15 Aktív
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
00:55 Amerikai pite: A szerelem 

Bibliája 
02:30 Segíts magadon! 

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 
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték 
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Száműzött magyar irodalom 
15:40 Hazajáró 
16:10 Utazás a Marsra 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Sophie szerint a világ
20:00 A kőszívű ember fiai 
21:25 Hírek 
21:30 Dunasport
21:35 Kultikon
22:30 Donizetti: Szerelmi bájital a 

Művészetek Palotájában 
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:35 Himnusz 

Duna Televízió, április 18., szerda, 20:00

A nagy ugrás Amerikai vígjáték

A Hudsucker cég virágzik, az elnök mégis öngyilkosságot követ
el. A mamutvállalat nagyfőnöke nemes egyszerűséggel kisétál
a toronyház legfelső emeletének ablakán. Ezután az alelnök,
Mussburger a saját érdekében úgy dönt, tönkreteszi a céget,
hogy aztán olcsón felvásárolhassa. 

Viasat3, április 18., szerda, 9:45

Aki kapja, marha 
Amerikai vígjáték

Nina iskolapszichológus, férje, Chuck
kezdő bróker. Iris és John ott voltak 
Woodstockban, agitáltak Vietnam ellen,
Leo babákat gyárt és válása után vette
el a szexmániás, ultragazdag Claire-t.
Mi sem elképzelhetetlenebb, mint hogy
ez a három, nagyon is különböző társa-

dalmi közeg-
ből származó
házaspár ta-
lálkozzon és
b a r á t s á g o t
kössön. 

Duna Televízió, április 19., 
csütörtök, 15:10

Száműzött magyar 
irodalom
Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

Az egypárti kommunista diktatúra
kezdete után a magyar irodalomtan-
könyvekből, illetve -tanításból tudato-
san kihagyták mindazokat az igen je-
lentős írókat, költőket, akiknek élet-
műve nem volt alkalmas arra, hogy a
meghirdetett kommunista ideológia,
valamint osztályharc eszközévé válja-
nak. Sorozatunkban ilyen művekből
mutatunk be válogatott részleteket,
ismert színészek tolmácsolásában.

RTL Klub, április 19., csütörtök, 21: 25

Kidobós: Sok flúg disznót győz
Színes, fekete–fehér, amerikai–német vígjáték

Peter La Fleur élvezi, hogy vesztes, de ő még így is király
edzőtermének kuncsaftjai között, akik pocakosak, nyápicok és erősen rövidlátók. A
semmittevésnek vége szakad, amikor kiderül, hogy a szomszédos menő edzőterem
tulajdonosa, White Goodman fel akarja vásárolni őket. Peter felveszi a kesztyűt.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

A NAP MEG A HOLD MESÉJE címmel látható kiál-
lítás a Gyermekmúzeumban. Az égitesteket Borsos
Miklós, Farkas Zsuzsa, Pirk László, Bo Cronqvist,
Shogo Muto, Oscar Sastra, Aino Kivisaari, Vappu Jo-
hansson és Zeinab Mourad Demerdash művészetén át
ismerhetjük meg, a tárlathoz gyermekfoglalkozások
kapcsolódnak. Április 14-én, szombaton 10 órakor kez-
dődik a Mesék a Napról című délelőtt a Csikóca gyer-
mekműhelyben. Ezen az első foglalkozáson a résztve-
vők elképzelik, eljátsszák, lefestik, megidézik a Napot.

A REGŐS TÁNCEGYÜTTES táncházat tart
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A mulat-
ságot az együttes táncosai vezénylik, a talp -
alávalót Lipics Viola és zenekara, illetve a
Csángálló zenekar szolgáltatja. A holnapi,
szombati program gyerekeknek 15 órakor, fel-
nőtteknek 19 órakor kezdődik. 

KOVÁCS KATI ad
anyák napi gálamű-
sort a Bartók Béla
Művelődési Köz-
pontban április 20-
án 18 órától. A mű-
sorban fellép a Szi-
lasi Show Team. 

RÁKÁSZ GERGELY orgonaművész lát-
ványkoncertje április 18-án 19 órakor kez-
dődik a Richter Teremben. Az Egy koncert
kékben elnevezésű esten Gershwin, Ravel
és Strauss művei csendülnek fel. 

A ROMUNGRO FIÚK GIPSY BAND ad
koncertet szombaton este nyolctól a Színhely
Kultúrpincében. Ugyanitt szerdán délután öt
órakor R. Kárpáti Péter önálló estjére kerül sor.
A színész versekkel, zenei betétekkel tarkított
pódiumműsorban mutatja meg másik arcát.

A GYŐRI FILHARMÓNIA Nikisch-
bérletének záró koncertjén, szomba-
ton 19 órától a szombathelyi Savaria
Szimfonikus Zenekar vendégszere-
pel a Richter Teremben. Az est világ-
hírű karnagya Vásáry Tamás. Zongo-
rán egy fantasztikus tehetségű fiatal,
Gyöngyösi Ivett mutatkozik be.

A TERMÉSZET KÖZELÉBEN című kiállítás áp-
rilis 17-én, kedden 17 órakor nyílik a Petőfi Sándor

Művelődési Házban. A tárlaton a Győri Fotóklub
tagjai, Lakatos Krisztián, Menyhárt Anna, Murányi
Péter, Németh Gyula és Varga György mutatkoznak

be. A fotók mellett láthatjuk Tatjana Picsugina polimer
agyagból készült virágkompozícióit is. A kiállítás április

27-ig, hétköznap reggel nyolctól este nyolcig látogatható.

ZORÁN mutatja be legújabb, Körtánc című le-
mezét a szentiváni Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központban április 20-án 19 órától. Az esten
felcsendül a CD legnépszerűbb dala, a Kóló. 

A II. VILÁGHÁBORÚS GYŐRI BOMBÁ-
ZÁSOK EMLÉKÉRE rendeznek ünnepsé-
get a Kőemberek, kőszobrok parkban, a rév-
falui Dózsa rakparton. Ma, pénteken 16 óra-
kor beszédet mond dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester, majd ünnepi műsort adnak a Tuli-
pános Általános Iskola tanulói.  

AZ ÉNEKLŐ IFJÚSÁG kórustalálkozón ti-
zennégy iskola kórusa mutatkozik be ápri-
lis 18-án tíz órától a volt zsinagógában. A
résztvevőket Rózsavölgyi László köszönti,
a műsorvezető Priskinné Tuller Marianna. 

INGYENES ANGOLÓRÁKRA várnak min-
denkit Győrben, a Corvin u. 36/a alatt kedden-
ként 18 órakor. Előzetes bejelentkezés nem szük-
séges, és bármikor be lehet kapcsolódni a cso-
portokba. www.angolora.info.

RÉGISÉGVÁSÁR várja április 15-én, vasár-
nap 7 órától a gyűjtőket, a szép tárgyak híveit
és a kíváncsiskodókat a városréti piactéren,
az Árkád mögött. 

Motorkiállítás és -vásár várja az érdeklődőket
az ETO Parkban szombaton és vasárnap 10
órától. Láthatnak különleges kerékpárokat is,
de lesz digitális autóversenypálya és Safety
Hungary-bemutató a parkolóban.

SINKÓ LAJOS természetfotós Szigetvilág–
Madárvilág című kiállítása nyílik a Pinnyédi Mű-
velődési Házban április 17-én 17.30-kor. A május
15-ig megtekinthető tárlatot Bognár Róbert, a
Győri Fotóklub Egyesület elnöke nyitja meg. 
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JÁTÉK HIRDETÉS

Az első világháború során széles körűen kezdték használni a francia
hadseregben a francia főhadnagy, Juchmess ejtőernyőit. Juchmess ej-
tőernyőjét 24 szeletből varrták össze. Formája egy metszett kúpra em-
lékeztetett, amely ereszkedés közben gömb alakot vett fel. A kupolát
selyemszövetből készítették, felülete 85 m2 volt, az alapjának átmérője
pedig 10 méter. A 24 db tartózsinór közül 8 zsinór – egyenként 9 méter
hosszúak – fő tartózsinór volt, 16 zsinór pedig – egyenként 5,2 méter
hosszal – segéd tartózsinór. Tömege összesen 15 kg-ot tett ki. A fiatal
Leslie Irvin 1911-ben fogott hozzá ejtőernyője kidolgozásához, tapasz-
talva, hogy ez milyen fontos a pilóták életének megmentése érdekében.
Az eredetileg repülési célú berendezéséből néhány éves kemény mun-
kával egy biztonságos, és működésében megbízható ejtőernyőt sikerült
készítenie, amelyet saját maga próbált ki a gyakorlatban 1919-ben a
Mc Cook Field-i Ohio állambeli repülőtéren egy De Havilland-Doppel-
decker típusú repülőgépből, 600 méteres magasságból, ahonnan 400
métert szabadon zuhant. Ezután nemsokára alapítottak egy ejtőernyő-
üzemet, és az ott elkészített ejtőernyőket a feltaláló nevéről Irvin-ejtőer-
nyőnek nevezték el. Több kísérlet után már sorozatban állították elő kez-
detben a mentőernyőtípusokat, később már a gyakorlóernyőket is.

Játék: 
Beugrunk Győrbe!

Az úttörők

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.

11. Mikor kezdték széles körűen használni az ejtőernyőket 
a hadseregben?

a.  A harmincéves háborúban
b.  Az I. világháború során
c.  A II. világháború után

12. Hány méter magasból ugrott ki próbaugrásánál Leslie 
Irvin?

a.  600 méter
b.  3.000 méter
c.  6.000 méter

13. Hány szeletből varrták össze Juchmess ejtőernyőjét?
a.  12
b.  21
c.  24

14. Mit nyerhet az, aki helyesen válaszol a Győr Plusz 
Beugrunk Győrbe játékának kérdéseire?

a.  Egy ejtőernyőt
b.  Egy tandemugrást
c.  Örökös ugrási lehetőséget a péri reptéren

15. Kell-e orvosi vizsgálat ahhoz, hogy valaki 
tandemugrást hajthasson végre?

a.  Igen
b.  Nem
c.  Csak Magyarországon

Az Új Akropolisz egyesület áp-
rilis 14-én, szombaton dél-
előtt ismét megszervezi tótisz-
títási akcióját az adyvárosi ta -
vaknál. A szervezők várnak
mindenkit, aki tenni akar lakó-
környezetünk szépségének és
tisztaságának megőrzéséért.
Találkozó szombaton 9 órakor
az I. számú tónál. 

A Kismegyeri Részönkor-
mányzat április 14-én reggel
9 órától lakossági szemétgyűj-
tést szervez a városrész hatá -
rában. Találkozó a kismegyeri
emlékparkban (Sági út–Arató
u. kereszteződése). Kesztyűt
és szemeteszsákot a szerve-
zők a helyszínen biztosítanak.

Tótisztítás

Szemétgyűjtés
Kismegyeren

Marc Camoletti:

Négy férfi 
gatyában 

— zenés vígjáték —

Május 6.
vasárnap, 15 óra 

Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa,

Fogarassy Bernadett, 

Balázs Andrea, Straub Dezsô, 

Böröndi Tamás, Beleznay Endre,

Straub Péter! 

Jegyek kaphatók: 

2400–2800 Ft-ért 

a mûvelõdési központban,

és az interneten: www.jegy.hu

www.bbmmk.hu, tel.: +36-96/326-522

www.bulvarszinhaz.hu

Gyõr, Bartók Béla Megyei

Mûvelõdési Központ

(Czuczor Gergely u. 17.)
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LEÁLLÓSÁV

Vigyázat,
állatok
az úton!

Bogarat a népnek
szerző: nagy viktor
kép: földes fábián

A múlt olykor kísért, máskor pedig édes
emlék. A Volkswagen az új Beetle segít-
ségével megbolygatja minden egykori
és mai „bogaras” lelki világát. Ez azért
fontos információ, mert az előző széria,
melyet 1999-től gyártottak, ugyan siker
és divat is lett, de nem az igazi rajongók
körében. Az új Bogár viszont mindenki-
nek tetszik!

Természetesen a forma, a Porsche
által megálmodott púpos kupé vonalve-
zetés teszi a legújabb népautót szeret-
hetővé. Elődje túljátszottan kerek volt,
tesztautónk – aki Herby-jelmezben
pózol – viszont mindennél jobban ha-
sonlít az igazi ősére, ugyanakkor kellően
mokány és sportos. A részletei teszik
igazán lenyűgözővé: széles kerékdobok,
krómkeretes első fényszóró, króm kü-
szöb- és ablakkeret-dizájnléc, meredek
szélvédő és keret nélküli oldalablakok –
mint az igazi kupékon. Már nem csak a
női szíveket dobogtatja meg, hanem
férfias, elég porschés és nagyon retro.

Belül folytatódik az, amit a tervezők
kívülről elkezdtek. A műszerfal maga-
san és függőlegesen áll, és például a
Design felszereltség esetén az autó
külső színére van fényezve (egyéb cso-
magban akár karbonmintás is lehet).
Ahogy az ajtókárpit teteje és a kormány
küllői is. A hatást a felső kesztyűtartó te-
tézi, amely az egykori 1300-as előd stí-
lusában készült: fényezett és felfelé nyí-
lik. A műszeregység jól illeszkedik az
egyedi belső térbe, ugyanakkor minden
információt jelez (sebesség, fordulat-

szám, üzemanyagszint), sőt, az extrás
nagy kijelzőn minden további adat lekér-
hető. Már csak hab a tortán a B oszlo-
pon található kapaszkodófül és az ovális
belső visszapillantó tükör.

A hatás nem marad el: a sofőr, az
utasok és a külvilág is átszellemülten

nézi a Beetle-t. A próba -
úton többen utánanéztek,
intettek, vagy megálltak
egy szóra az autó mellett
– míg a bogarasok vil-
logva jelezték szimpá -
tiájukat. Ezek után már
csak grátisz szolgálta-
tás, hogy már 180 cm-
esek is elférnek a hátsó,
szűk üléseken (maxi-
mum ketten) és a cso-
magtér eléri a 310 litert,
ami a kompakt kategória
belépőszintje. A lemezek
alatti technika pedig nem más-
tól, mint a Golf VI-ostól származik.
Ezért kellően sportos és komfortos, di-
namikus és takarékos, megbízható és
minőségi. Mi az 1,2 literes alap benzin-
motorral hajtottuk Herbyt, és úgy gon-
dolom, pont elég bele a 105 lóerős tur-
bómotor. Legalábbis átlagos igé-
nyekre, kis fogyasztásra (országút: 5,5

liter, város: 8 liter). Akinek több kell, vá-
laszthat 160 vagy 200 lóerős benzi-
nest vagy 105 lovas dízelt.

Az ős Bogár népautós árát nem, de
formáit abszolút megöröklő, illetve fel-
idéző új Beetle az azonos méretű és
műszaki tartalmú Golfnál nem drá-

gább, és a konkurenci-
ánál is kedvezőbb árú –
főleg, ha a használati
értékét nézzük. Alig
több mint 4,8 mil-

lió forinttól indul az ára, és egy jól fel-
szerelt alapmotoros változatért sem
kell 6, a kétliteres csúcsmodellért
pedig 7,7 milliónál többet fizetni. Véle-
ményem szerint ilyen stílust és ennyi
egyediséget tökéletes technikára
építve régen lehetett ennyiért megka-
parintani. Talán 50 éve utoljára?!

Méltó utód
és híres előd

Itt a tavasz, újra
életre kelt a termé-
szet, virágoznak a
fák és ugrálnak a
nyulak. Nem csak a
nyuszik, de a ku-
tyák, macskák,
rókák is – párzási
időszak lévén – kü-
lönös aktivitást mu-
tatnak. Igaz ez a kis -
állatokra, rágcsá-
lókra – borz, nyest,
egér stb. –, és a ma-
darak is repkednek,
fészket raknak vagy
már költenek. Miért
fontos ez nekünk,
autósoknak? Mert
fokozott veszélynek
vannak kitéve az
utak környékén, és
rajtunk múlik, hogy
kellő elővigyázatos-
sággal hány életet
tudunk megmen-
teni. Az állatok gyor-
sak, nehéz a mozgá-
sukat kiszámítani,
olykor elkerülhetet-
len a találkozás jár-
művünk és a négy-
lábú vagy szár-
nyas között. De ha
betartjuk a sebes-
séghatárokat és fi-
gyelünk rájuk, ad-
hatunk esélyt a túl-
élésüknek…

20 / + / 2012. április 13.
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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.

HÍREK  GÁZFRÖCCS

Úgy tűnik, a BMW komolyan
gondolta, hogy csak korláto-
zott ideig és számban gyártja
az 1-es sorozat M kupéját.
Most kerül legyártásra a típus-
ból az utolsó néhány darab
(már nem rendelhető), amivel
egy újkori ikon is befejezi pá-

A Renault már májustól elérhetővé teszi a Kan-
goo kisáruszállító és személyautó 30 cm-rel nö-
velt tengelytávú változatát. A Grand Kangoo 4,6
méteres, és akár 7 felnőtt számára kínál elégsé-
ges férőhelyet, sőt, még 400 liter csomagnak is
marad tér. Amennyiben az ülések nélkül, áruszál-

A legnagyobb Kangoo

A Fisker bemutatta új, Atlantic névre hall-
gató négyajtós kupéját. Az elképesztő for-
májú villanyautó konnektorból feltölthető
akkumulátorokkal 50 kilométert képes
megtenni tisztán elektromos üzemben.
Hatótávnövelésre egy négyhengeres
motor fog szolgálni, de az csak az akkupakk
töltésére lesz alkalmas, a hajtást továbbra is a villanymotorok fogják megoldani. A négy és fél méteres
jármű alapértelmezetten hátsókerék-hajtású lesz, de opciósan az elsőket is lehet majd hajtással kérni –
várhatóan egy plusz villanymotor segítségével megoldva. Ha igaz a hír, akkor mindezt két év múlva egy
Audi A5 áráért lehet majd megvásárolni az amerikai piacon.

lítóként használjuk, akár 3,4 köbméter pakkot ra-
kodhatunk be a kategória legnagyobb oldalsó to-
lóajtajain (636 mm). A kocsiba a már ismert 1,5
literes dCi nyomatékos turbódízel erőforrások ke-
rülnek 90 és 105 lóerővel. Reméljük, az ár kisebb
lesz, mint maga az autó.

Búcsúzó 1M az autórajongók körében és a
versenysport területén. A Z4-
esből származó 3 literes, 340
lóerős duplaturbós benzinmo-
tor, a könnyű, hátsókerék-haj-
tású autó sokak szerint a leg-
jobban vezethető sportautó
volt. 4,9 másodperc alatt sprin-
telt százra, 6 sebességes ma-
nuális váltóval szerelték, és ön-
záró differenciálmű garantálta,
hogy a versenypályán is meg-
állja a helyét. Most már tudjuk,
hogy aki a szerencsés 2.700
tulajdonos között van, az egyre
nagyobb kincset tart a gará-
zsában és hajt az utakon.

lyafutását – nem mellesleg az
egyik legjobb ár-érték arányú.
A 135i alapjaira és az M3-as al-
katrészeit felhasználva gyár-
tott sportautó visszahozta azt
a koncepciót, mellyel a bajorok
korábban is sikereket értek el

Az új Infinity M35h, a Nissan luxus-
márkájának felfrissített hibrid limu-
zinja a leggyorsabb és egyben leg-
takarékosabb jármű kategóriájá-
ban. A full-hibrid hajtási rendszer
végsőkig történő optimalizálásával
az összesen 364 lóerős rendszer-
teljesítmény ellenére a luxusautó
CO2-kibocsátása csupán 159
g/km, ami átlagosan 6,9 liter száz
kilométerenként. Az óriási teljesít-
ményt a 3,5 literes V6-os benzin-
motor és egy villanymotor kettőse
biztosítja, de a japán csoda képes
csak villamos hajtással is haladni,
akár 100 km/h sebességig. És
miben első az Infinity hibrid? 
A gyorsítóképességben: 0–100
km/h 5,5 másodperc alatt!

Végtelenül takarékos

Feszültséggel teli
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ÉVFORDULÓ BENCÉSEK

szerző: szabó zoltán
fotó: illusztráció

Kevés olyan esemény játszó-
dott le a történelemben, amely
úgy égett bele a tudatunkba,
mintha magunk is jelen lettünk
volna. Száz esztendővel ezelőtt
a Titanic katasztrófája éppen
ilyen szenzáció volt. 

„Lassan járj…”
Edward John Smith kapitányt

nem akármilyen fából faragták. Ta-
pasztalt vén tengeri medveként vette
át korának legnagyobb óceánjárója,
a Titanic irányítását. Még az iskola
befejezése előtt hajósinasnak állt. Ezt
követően azonban villámgyorsan ka-
paszkodott felfelé a ranglétrán, és
alig 33 évesen már parancsnoki
megbízást is kapott. A White Star
Line hajótársaság elnöke szívesen
bízta rá a legkockázatosabb utakat is,
hiszen a gyorsaságért bármilyen koc-
kázatot bevállalt. Ennek azonban ára
volt: Három gőzösét is zátonyra fut-
tatta, gyakran pusztítottak tűzvészek
az általa vezényelt tengerjárók fedél-
zetén. Ám a kapitány a baleseteket el-
bagatellizálta, a mostoha időjárás-
nak, kiszámíthatatlan véletleneknek
tulajdonította azokat. 

Nyugalomba vonulása előtt, utol -
só kihívásként a kapitány elvállalta a
Titanic parancsnokságát. A világ leg-
nagyobb és legelegánsabb óceánjá-
rójának első útját óriási hírverés
előzte meg. A White Star Line-nak
rendkívül fontos volt, hogy a hajó
minél gyorsabban tegye meg az utat
Angliából New Yorkba. Ezért esett a
választásuk Smith-re, aki úgy dön-
tött, hogy a legrövidebb utat választja
annak ellenére, hogy jéghegyek kö-
zött kellett átkelnie. 

Az utasok azonban semmit sem
éreztek ebből a feszültségből. Az
első osztályon tartózkodóknak fan-
tasztikus luxusban és kényelemben
volt részük. Törökfürdő, golfpálya, te-
nisz- és edzőterem, squash-pályák,
úszómedencék biztosították aktív pi-

A jéghegy csúcsa: a Titanic 1912-es tragédiája
henésüket. A fedélzet alatt tehénistál-
lót is berendeztek, hogy mindennap
friss tejjel szolgálhassanak. Persze az
efféle kényeztetés csak a felső tízezer
tagjainak járt. Az utasok többsége
azonban a szegény európaiak köré-
ből került ki, akik utolsó garasaikat
kuporgatták össze, hogy az újrakez-
dés reményében jegyet vásárolhas-
sanak a Titanicra. 

A zenekar játszik tovább
A lenyűgöző méretű gőzös csak-

nem 900 fős személyzettel és 1200-
nál is több utassal hagyta el Sout-
hampton kikötőjét, és alig négy nap
alatt az út nagy részét teljesítették
már. 1912. április 14-én este Smith

kapitány jóízűen megvacsorázott,
majd este fél tízkor nyugovóra tért. A
mostoha időjárásra és holdtalan éj-
szakára tekintettel az amerikai parti
őrség sodródó jégtáblákról szóló fi-
gyelmeztetéseket küldött a Titanic-
nak, ám a távírászok túlterheltsége
miatt a jelentések zöme el sem jutott
az óceánjáró parancsnokához. 

Éjfél előtt néhány perccel a fedél-
zeten szolgálatot teljesítő egyik őr-
szem, Fred Fleet megkongatta a
vészharangot, és beleüvöltöttek a te-
lefonba: „Jéghegy előttünk!” William
Murdoch elsőtiszt azonnal utasítást
adott a hajó balra fordítására és a bal
oldali hajócsavar hátramenetbe kap-

csolására. De már elkésett: a hatal-
mas jéghegy végigsúrolta a Titanic
jobb oldalát, és hosszú rést ütött
rajta. A víz feltartóztathatatlanul kez-
dett beömleni a hajótestbe. A fedél-
zeten tartózkodók csak enyhe rázkó-
dást éreztek, de a tisztek előtt azon-
nal nyilvánvalóvá vált, hogy a hajó
menthetetlen. 

Az óceánjárót az eredeti tervek
szerint 64 mentőcsónakkal szerelték
volna fel, ám végül mindössze húszat
helyeztek el rajta, hogy kényelme-
sebbé, otthonosabbá varázsolják.
Persze emiatt senki sem aggódott,
mivel a luxusgőzöst elsüllyeszthetet-
lennek tartották. Amikor azonban a

hajótest vészesen megbillent, az uta-
sok között azonnal kitört a pánik. A
kapitány parancsára a rádiós szünte-
lenül S.O.S-jeleket küldött az éterbe,
és fellőtték a vészjelző rakétáikat is. A
Titanic közelében hajózó Californian
rádiósa azonban az igazak álmát
aludta… 

Az első mentőcsónakot csak haj-
nali háromegyed egykor eresztették
le. Először természetesen a nőket és
a gyermekeket mentették. Néhány
férfit, akik előretolakodtak, pisztollyal
kellett jobb belátásra bírni. Akik féltek
leugrani az alant himbálózó lélekvesz-
tőkbe, azokat egyszerűen belökték a
vízbe. Amikor a Titanic teste már

negyvenöt fokos szögben meredt az
ég felé, az elektromos áram meg-
szűnt, a fények kialudtak, de a hajó
zenekara még mindig játszott. Ami-
kor befejezték a „Közelebb, Uram,
hozzád” című himnuszt, Wallace
Hartley karmester így búcsúzott tár-
saitól: „Uraim, megtiszteltetés volt
önökkel játszani!” Végül 2 óra 20
perckor az úszó szálloda kettétört, és
négy óriáskéményével együtt el-
nyelte a végtelen óceán. Az életben
maradottakat később a Carpathia
nevű gőzös vette fel, amely szeren-
csére éppen akkor a közelben tartóz-
kodott. 

Akik túlélték, és akik nem
Órákkal később pletykák kezdtek

keringeni arról, hogy a világ legna-
gyobb hajója odaveszett. A White
Star Line először cáfolta a híreket, ké-
sőbb azonban kénytelenek voltak
megerősíteni a katasztrófa hírét. Pon-
tos adatok híján az eltűntek számát
1500-ra becsülik, akiknek a túl-
nyomó többsége – köztük a magyar
Kisik Vince és Kisik Mária – nem
meglepő módon a szegény utasok
közül került ki. Emellett azonban
olyan hírességek is áldozatul estek,
mint a multimilliomos John Jacob
Astor, akit a gőzös egyik kéménye zú-
zott halálra, vagy Isidor Strauss áru-
ház-tulajdonos és Benjamin Guggen-
heim mágnás. Utóbbi halála előtt
sem mutatott félelmet: „A legjobb ru-
hánkat vettük fel, és készek vagyunk
úriemberként meghalni” – mondta.
Ezután még rendelt egy utolsó
brandyt, majd egy karosszékben ülve
nézte, hogyan borítja el a víz a fedél-
zetet és a lépcsősort. A túlélők között
szerepelt a hajótársaság elnöke,
Bruce Ismay, Dorothy Gibson film -
sztár, Edith Rosennaum divattervező,
Noel Leslie grófnő. Az első osztályú
étterem magyar pincére, Reischl Má-
tyás is beszámolhatott drámai élmé-
nyeiről honfitársainak. 

1985-ben Robert Ballard ocea-
nográfus talált rá a Titanic roncsaira
a kanadai Új-Fundland partjaitól
mint egy 600 km-re. 

szerző: gy. p.

Tisztújító közgyűlést tartott a
Bencés Diákok Győri Egyesü-
lete a közelmúltban. A mintegy
háromszázfős szervezetet hét
főből álló vezetőség irányítja.
Az elnöki posztot Molnár Zsolt,
a főtitkárit Péter Tamás tölti
be, az elnökség tagjai: dr. Koór
Sándor, dr. Kőrösi Tamás, Lang
Ferenc, dr. Magassy Dániel,
Nagy Jenő.

Tisztújítás és előadás a Bencés Diákok Győri Egyesületénél
A Bencés Diákok Győri Egyesülete
1993-ban alakult. Alapítója dr. Né-
meth Ferenc, a győri Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium diákja, majd or-
vosa volt. Célja a Szent Benedek rendi
iskolákban szerzett keresztény szelle-
miség, erkölcs és nemzettudat ápo-
lása, népszerűsítése, valamint részvé-
tel Győr városának kulturális életében.
Az egyesületbe a bencés gimnáziu-
mokban végzett öregdiákok léphet-
nek be. Székhelye a győri Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumban van.

Az egyesület évente hat szabadegye-
temi előadást, valamint kirándulást,
hangversenyt szervez nemcsak tagsá-
gának, hanem minden érdeklődő
győri polgárnak. Mindemellett az
évente megrendezendő közös bencés
érettségi találkozó megszervezése is
az egyesület feladata, melyen 5-600
bencés öregdiák szokott részt venni.
A szabadegyetemi előadások három
témakört járnak körül neves előadók
vezetésével: történelem-irodalom, ter-
mészettudomány és teológia. Az el-

múlt évek során olyan országos, sőt,
nemzetközi szaktekintélyeket hívtak
meg Győrbe, mint Kányádi Sándor, dr.
Tringer László, dr. Tomka Miklós, dr.
Gulyás Balázs, dr. Vizi E. Szilveszter,
Balczó András, dr. Csókay András
vagy Melocco Miklós – tájékoztatta la-
punkat Péter Tamás. Az egyesület fő-
titkára felhívta a figyelmet arra, hogy
április 17-én 18.30-kor Szentmihályi
Szabó Péter író, költő, publicista lesz
az egyesület vendége a győri bencés
gimnázium dísztermében. 
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szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap el-
sétálunk gyönyörű műemléke-
ink előtt, és közben nem is sejt-
jük, micsoda értékek birtoká-
ban vagyunk. Izgalmas túrára
hívom hát az olvasót, tartson
velem, fedezzük fel együtt Győr
szépségeit! Sétánkhoz Jakab
Petrát, a Győri Polgármesteri
Hivatal idegenforgalmi referen-
sét kértem fel.

Petrával a Jedlik Ányos utcán a Széche-
nyi tér felé indulunk. Ezekben a belvá-
rosi utcákban sorakoztak egykor a
céhes mesterek üzletei, emléküket a
még megmaradt díszes cégérek őrzik.
Közülük is a legismertebb az Aranyhajó.
– A cégér Schima Bandi kovácsmester
alkotása. A legenda szerint a rátarti mű-
vész büszkeségből egy levelet rejtett a
hajótestbe, amiben üzenetet hagyott a
jövő nemzedékek számára. Az alkotó
írásba foglalta utasításait, hogy a ké-

sőbbi mesteremberek miként újíthatják
meg művét. 

Továbbsétálunk, és lassan a közel-
múltban teljesen megújult Széchenyi
térre érkezünk, ahol gyerekek futkároz-
nak, szülők beszélgetnek, mások a tera-
szokról csodálják a szépen felújított épü-
leteket. Turisták egy csoportja a szökő-
kút magasba szökkenő vízoszlopaiban
gyönyörködik, míg mások a Mária-osz-
lopot járják körbe. Mi a sarkon balra ka-
nyarodunk, az impozáns barokk és
klasszicista lakóházak mellett elhaladva
egy zöld épülethez érünk, aminek kerek
sarokerkélye alatt egy vastuskó áll,
amely természetesen egy újabb törté-
netet rejt. Az épületet, amelyben a
Patkó Imre Gyűjtemény is helyet kapott,
szerájablakokra emlékeztető ablakai
miatt Török-háznak, vagy a már említett
tuskó miatt Vastuskós háznak nevezik.
1833-ban egy osztrák kereskedő, Zitt-
ritsch Mátyás nyitott itt fűszerkereske-
dést, és a bécsi Stephansdom mellett
található „Stock im Eisen” mintájára egy
fémlemezekkel bevont tuskót választott
cégérül. 

– Ha közelebb lépsz hozzá, láthatod,
hogy tele van vasszegekkel! – hívogat
Petra. – A korabeli „szakmunkásképzés”
gyakorlati része volt, hogy a legények
vándorútra mentek, hogy más városok-
ban is tapasztalatot szerezzenek, kita-
nulják a szakmát. A Győrbe érkező ta-
noncok – itt tartózkodásuk emlékéül –
egy-egy vasszeget vertek a tuskóba. Itt,
a ház oldalában tehát szó szerint is kéz-
zelfoghatóvá válik a múlt.

Egy kicsit odébb sétálunk, a Xántus
János Múzeum elé, ahol az alapító,
Rómer Flóris mellszobrát is megtekint-
hetjük. Maga a ház a bencések tulajdo-
nában volt egykor, erre utal az épület
timpanonjában lévő dombormű „Isten
szemével”. A fülkékben Szent István és
Szent Benedek szobrait láthatjuk. Itt
működik a város történetét is  bemutató
megyei múzeum.

– Gyere tovább, mert most egy iga-
zán érdekes épület következik! – noszo-
gat idegenvezetőm. – Ez volt a régi vá-
rosháza. Ennél fogva alagsorában bör-
tön található, ahol többek között a híres
lőcsei fehér asszony, vagyis Korpo-

nayné Géczy Julianna is raboskodott. A
Jókai Mór regényéből is ismert történet
szerint az asszonyság Lőcse várának
árulója, amiért aztán Győr város főterén
lefejezték. A téren egyébként több ki-
végzést is tartottak, 1688-ban a város
utolsó boszorkányát is itt égették meg.
Az épület azonban nem csak börtönéről
nevezetes, hiszen a felettünk lévő ková-
csoltvas erkélyről az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc idején Kos-
suth Lajos tartott toborzót.

Egy pillanatra az egykori Lloyd keres-
kedőtársaság épülete felé fordulunk,
amelyet a tér rekonstrukciójával párhu-
zamosan szintén felújítottak. A térről ki-
magaslik a Mária-oszlop, melyet Kollo-
nich Lipót püspök emeltetett Buda vá-
rának töröktől való visszafoglalásának
emlékére 1686-ban. A kompozíció tete-
jén Szűz Máriát látjuk kezében a gyer-
mek Jézussal. Az oszlopot szentek
szobrai övezik. A túloldalon a bencések
épületegyüttese magasodik. Kalando-
zásunkat legközelebb innen folytatjuk,
fröccsel, a történelem első újraéleszté-
sével és a gyomorvarrógéppel…

Kedves kisgyermekes szülők!
Kérjük önöket, amennyiben a 2012–
2013-es nevelési évben várhatóan
bölcsődébe kívánják íratni gyerme -
küket, szíveskedjenek jelentkezni
április 16–április 19. között, na-
ponta 9–12 óráig a központi bölcső-
dék vezetőinél, előzetes felmérés
céljából. A felvételi kérelem nem je-
lenti automatikusan a gyermek böl-
csődei felvételét.

A bölcsődei központok és a hoz-
zájuk tartozó bölcsődék az alábbiak:

I. számú Bölcsődei Köz-
pont: Kodály Zoltán utcai Böl-
csőde: Győr, Kodály Z. u. 18. Tel.:
96/412-500, 96/437-410, e-mail:
ebikodaly@ wsi.hu. Kiskúti úti Böl-
csőde: Győr, Kiskúti út 16. Zöld
utcai Bölcsőde: Győr, Zöld u. 1.

II. számú Bölcsődei Köz-
pont: Örkény István utcai Böl-
csőde: Győr, Örkény I. u. 2. Tel.:

Bölcsődei felhívás
96/431-885, e-mail: ebiorkeny@
wsi.hu. Ménfőcsanaki Bölcsőde:
Győr-Ménfőcsanak, Kisdobos u.
7. Kígyó utcai Bölcsőde: 9025
Győr, Kígyó u. 13.

III. számú Bölcsődei Köz-
pont: Türr István utcai Bölcsőde:
Győr, Türr I. u. 4. Tel.: 96/320-366,
ebiturr@wsi.hu. Győrszentiváni
Bölcsőde: Győrszentiván, Körtér u.
10. Báthory utcai Bölcsőde: Győr,
Bá thory u. 2.

IV. számú Bölcsődei Köz-
pont: Mónus Illés utcai Bölcsőde:
Győr, Mónus I. u. 41. Tel.: 96/422-
733, e-mail: ebimonus@wsi.hu. Jó-
sika utcai Bölcsőde: Győr, Jósika u.
2. Kassák L. utcai Bölcsőde: Győr,
Kassák L. u. 14. Cuha utcai Böl-
csőde: Győr, Cuha u. 16.

További felvilágosítást a köz-
ponti bölcsődék vezetőitől kap-
hatnak. 

Harmadszorra is sikert hozott a Kan -
tharosz-gála: 5,1 millió forint gyűlt
össze. Az idei támogatásokat szerdán
adták át négy intézmény képviselőjé-
nek. Az egyik támogatott, a Győri Szü-
lészetért Alapítvány az adományból
egy korszerű nőgyógyászati vizsgáló -
ágyat vásárol. A Bóbita Különleges
Gyermekotthon az udvarát újítja fel, és
játékokkal tölti meg, a Győri Reformá-

Idén is sikeres volt 
a Kantharosz-gála

tus Gyülekezet foglalkozásai számára
alakít ki ifjúsági termet. Idén először a
rászorulók mellett a kiemelkedő tehet-
ségeket is támogatja a Kantharosz
szervezőbizottsága: a Grácia Művé-
szeti Intézet az adományból méltó kö-
rülményeket teremthet az edzésekhez.
A szervezők a jövő évi gála időpontját
is bejelentették: 2013. április 4-én tart-
ják a negyedik Kantharosz-gálát.

A Széchenyi tér felé
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

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

Április első hetében Szakács-
klub rovatunk is a húsvéttal volt
elfoglalva, így mostanra, ünnep
utánra maradt soros mestersza-
kácsunk bemutatása. A hónap
séfje tizennyolc évvel ezelőtt
végzett a Krúdy-iskolában, nyolc
éve tett mestervizsgát, s a kezde-
tektől ugyanazon a munkahe-
lyen, a káptalandombi Konferen-
cia hotel konyháján dolgozik.
Torma Szabolcsról tudni kell,
hogy munka mellett tanult, s
amióta teheti, napi munkája
mellett tanít, többek között egy-
kori iskolájában. 
Áprilisi séfünk első mestere a
nagymamája volt, aki fantaszti-
kus palacsintákat készített, ké-
sőbb Edvi László, Sátor László és
Pethő István iratkozott fel a ta-
nítók listájára. Torma Szabolcs a
munkahelyének is hálás, a
Jankó István nevével fémjelzett
káptalandombi hotel minden tá-
mogatást megadott a folyama-
tos tanuláshoz. A szálloda befek-
tetése egyébként megtérült, a
kezdő szakácsból időközben
konyhafőnök lett. A Konferencia
Hotel életében jelentős szerepet
játszik a gasztronómia, az egy-
kori vagongyári luxus vendég-
ház, a kis-Hilton ma fogadások,
bálok, civil és céges rendezvé-
nyek kedvelt helyszíne. Azt
mondja Torma Szabolcs, hogy a
válság ezt a patinás helyet is
utolérte, a konyhán a lazacot
meg a bélszínt felváltották az
egyszerűbb alapanyagok. Min-
denki mindenhol az olcsóbb
megoldásokat keresi, ami ha a
bevételnek nem is, a hagyomá-
nyos magyar konyha népszerű-
ségének mindenképpen jót tesz.  

Hozzávalók négy személyre:
60 dkg borjúkaraj, ízlés szerint só
és cayenne-i bors, egy köteg
spárga, salátaolaj, tetszés szerint
zöldfűszernövények (petrezselyem-
zöld, bazsalikomlevél, sóska, spe-
nót, snidling, kapor, tárkony, rozma-
ringlevél).   

Dióhéjban

Borjúmignon zsenge tavaszi
spárgával, csípős zöldmártással

Hozzávalók négy személyre: 30
dkg darált sertéshús, egy tojás, tejföl,
tejszín, vaj, 40 dkg erdei gom ba (ga-
lambgomba, vargánya, rókagomba),
egy csomag újhagyma, babérlevél,
egy csomag zöldségzöld, egy citrom,
fehérbors, só.

Elkészítése: A darált sertéshúst
sózzuk, borsozzuk, majd egy tojás és
fél deciliter tejszín hozzáadásával hús-
gombócokat készítünk belőle. Ezeket
enyhén sós vízben megfőzzük. Közben
egy csomag újhagymát vajban lepirí-
tunk, hozzáadjuk a vegyes erdei gom-
bákat és felöntjük a húsgombóc főző-
vizével. Felforraljuk, dobunk hozzá egy-
két babérlevelet, tejfölös habarással
sűrítjük, tejszínnel dúsítjuk. A maradék
vajban lepirítunk egy csomag zöldség-
zöldet, azt is hozzátesszük a leveshez.
Ízesítjük egy citrom reszelt héjával, be-
lefacsart levével. A vajnak az íz kialakí-
tásában fontos szerepe van, ne helyet-
tesítsük margarinnal. A levest és a hús-
gombócokat együtt tálaljuk. 

Erdészné gombalevese

Április séfje: 
Torma Szabolcs

Elkészítése: A borjúkarajból
vagy szűzpecsenyéből érméket sze-
letelünk, sóval és cayenne-i borssal
fűszerezzük. A mártáshoz lehetőség
szerint minél több friss, tavaszi zöld-
fűszernövényt aprítsunk fel, kever-
jünk el salátaolajjal és bolondítsunk
meg cayenne-i borssal, ami nem

más, mint a chilipaprika őrleménye.
A köret egy köteg zsenge zöld -
spárga, szódabikarbónás vízben le-
forrázva. A húsokat frissen, nagyon
kevés olajban megsütjük és azonnal
tálaljuk, mellé kelve a tavaszi vitamin-
bombát, vagyis a zöldmártást és a
spárgát. 
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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: Ez itt rendes nyúl, eszi a füvet, nem
szívja. Nyertes: Visi Béláné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona
u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Békepipa

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

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

2 5 1 9
8 9 2

1 9 6 4
3 7 8

5 7 9
1 3 2 6 7
4 9

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

8 9 2

3 8
6 7 1 2 5

5 9 7
9 1 6

7 3
4 2 5 6 7

3 7 8
1 2 9

5 4 7

137825649
946371285
852649731
379412856
615798423
428536917
263954178
781263594
594187362

652714389
813259467
749368512
421675938
578923146
396481275
965147823
284536791
137892654

831624957
574319862
962758341
427931685
195486273
683275419
348597126
719862534
256143798

Igazság
Zár
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Szülőföld

Indulatszó

Ruha-
alkatrész

Csillagkép

Európai 
főváros

Rövid idő

Téli sport

Gyom

Garanciás

Mérték-
egység-
rendszer

Szemmel 
tart

Tréfa

A Duna
mellék-
folyója

Kötő-
szócska

Keserű- 
likőr

Tetejére

Tisztít

Londoni 
negyed

Vacak
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nökség

Írásjel

Gléda
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szerv
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Lány-
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Düledék
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fényes
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Történelmi
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(Robin)
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folyója

Foszfor
vegyjele 

Húsétel

Szándék
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nélkül
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Fadarab Portéka

Polinéz 
tilalom 

Ízesítő

Nitrogén
vegyjele 

Orosz folyó

Meztelen

Amerikai
híriroda

Fizető-
eszköz
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hatszáz

1

2
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Gaál
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, EGYETEM

Rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatáskörébe
tartozó, leggyakrabban felmerülő kérdésekre
válaszolnak a társaság munkatársai. Az e heti
kérdés: Rendesen fizetem a közös költséget,
de sajnos házunkban többen is vannak, akik
rendszeresen „elfelejtik” befizetni. Mi, akik
becsületesen fizetünk, tehetünk-e valamit a
notórius tartozókkal szemben?
Igen. Ha valakinek a hátraléka eléri a három hó-
napi közös költségnek megfelelő összeget, a tár-
sasházi törvény alapján a társasház közgyűlése
határozatot hozhat, hogy a hátralékos tulajdo-
nostárs külön tulajdonát, valamint a közös tu-
lajdon rá eső részét a társasház jelzáloggal ter-
heli meg. A határozat meghozatala során a hát-
ralékos tulajdonos vagy megbízottja nem élhet
szavazati jogával, és az ő tulajdoni hányadát a
határozatképesség megállapításánál figyelmen
kívül kell hagyni. 

Kérdezz, felelek:

Közös költség: 
Mit tehetünk a notórius
tartozókkal szemben?

kép és szöveg: pannon-víz 

A révfalui Tulipános iskola vá-
rosi vízimanó-vetélkedőt szer-
vezett a víz világnapja után, a
tavaszi szünet előtt. F eren -
czi Józsefné igazgatónő tizen-
négy csapatot köszönthetett, a
diákok keresztrejtvények és

Vízimanók versenye 
egyéb fejtörők révén mérték
össze környezetvédő tudá su -
kat. Az első díjjal járó serleget a
Kodály-iskola csapata vihette
haza, másodikak a Richter ze-
neművészeti iskola tanulói, a
bronzérmesek szabadhegyi
diá kok lettek. A Pannon-Víz Zrt.
a vízimanók vetélkedőjén adta

át díjaikat azoknak a Tulipános
iskolás diákoknak, akik sikerrel
szerepeltek a víz világnapjának
győri eseményein. 

A gyerekek Győr vízellátásá-
nak és csatornázásának érde-
kességeivel is megismerked-
hettek Tóth  László diszpécser-
szolgálati vezető jóvoltából.    

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

A Széchenyi István Egyetem
Hallgatói Önkormányzata és az
Egyetemi Hallgatói Rendezvény-
szervező Iroda április 15. és 18.
között rendezi meg a SZE Napok
programsorozatot. A szervezők
együttműködnek a győri önkor-
mányzattal és a város kulturális
intézményeivel is.

A Zichy-palota április 14. és
26. között Nemzetközi Babakiál-
lításnak ad otthont. A kiállítás
egy részét az Egyetemi Könyv-
tárban állítják ki kedvcsináló
gyanánt. Szeretnék erősíteni a
színház és az egyetem kapcso-
latát is, a hallgatók figyelmét
szinkronshow-val igyekeznek a
teátrum felé terelni. A Győri Mű-
vészeti Múzeum foglalkoztató
programokkal várja a diákokat,
akik részt vehetnek ékszerterve-
zésen, testfestésen vagy óriás
képfestésen.

A hagyományoknak megfele-
lően a győri Széchenyi Egyetemi
Napok első napján elrajtol a
Campus Kupa. A verseny idén
visszatér az egyetem területére.
A Mobilis fizikashow-val várja az
érdeklődőket, éjszaka pedig ki-
nyit a kollégium tetején lévő csil-
lagvizsgáló is.

Ha elromlik a mosógépünk, nem jó számlát
küld a szolgáltató, nem működik az internet,
a lefoglalt utazáson nem a program szerinti
szolgáltatást kaptuk, vagy egy árubemuta-
tón olyan terméket vettünk, amely nem felel
meg az elvárásainknak és nem intézik a ki-
fogásainkat a kereskedelmi egységben
vagy a szolgáltatónál, akkor mit tehetünk,
vagy mit kell tennünk, hogy jogainkat érvé-
nyesíteni tudjuk?

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
sége már évek óta szervez olyan nyílt
napot tavasszal, ahol a fogyasztók elmond-
hatják ügyes-bajos gondjaikat, személyes
tanácsadást kérhetnek, a többször is fel-
merülő kérdésekkel kapcsolatban pedig
kerekasztal-beszélgetésen, előadáson ve-
hetnek részt. Az egész napos program ke-
retében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság laboratóriumai bemutatnak baleset-
veszélyes gyermekjátékokat, életveszélyes
műszaki termékeket, és felhívják a figyel-
met a tudatos és biztonságos vásárlásra.
Napszemüvegek fényelnyelésének vizsgá-
latát végzik el UV- és látható fény tarto-
mányban, valamint ékszerek, órák és test -
ékszerek fémallergiát kiváltó nikkelkioldó-
dását is megvizsgálják. 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a ta-
nácsadással egybekötött nyílt napot Győr
belvárosában szervezi meg, a Baross út 21.
szám alatt lévő Látogatóközpontban április
18-án, szerdán 10–15 óra között. 

Fogyasztóvédelmi 
nyílt nap a Látogató-
központban

Sztárvendégek, sport,
rekordkísérlet a SZE Napokon

A Petz Lajos Intézet a prog-
ram keretében immár harmadik
alakalommal kísérli megdönteni
a 24 órás palacsintasütés ma-
gyar rekordját. Céljuk 15 ezer pa-
lacsinta elkészítése.

Sportprogramokból sem lesz
hiány, focibajnokság, asztalite-
nisz, falmászás várja a mozogni

vágyókat, a püspökerdei futáson
pedig az egyetem munkatársai,
oktatói, diákjai, valamint a város
lakói egyszerre mérhetik össze
erejüket, kitartásukat. Emellett
lehet nevezni az egyre népsze-
rűbb sárkányhajóversenyre is. Az
egyetem nem titkolt célja, hogy
az evezős futam városi rendez-

vénnyé nője ki magát. Az esély-
egyenlőség jegyében felállítanak
egy kerekes székes akadálypá-
lyát, ahol a vállalkozó szelleműek
megtapasztalhatják, milyen kihí-
vásokkal kell szembenéznie egy
mozgássérültnek.

A négy nap alatt több sztárven-
dég megfordul a városban,

Győrbe jön a Magna Cum Laude,
a 30Y, valamint fellép Sub Bass
Monster és Muri Enikő is. Hadházi
László megnevetteti, David Merlini
pedig elbűvöli majd a közönséget.

A programon minden generá-
ció megtalálhatja a neki tetszőt,
legyen hallgató, egyetemi dol-
gozó, győri lakos vagy nyugdíjas.



2012. április 13. / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708. 

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.

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

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

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

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

LAKÁSCSERE

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.

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, eset-
leg 1+2 fél, vagy 2+2 fél szobás la-

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 ter-
mék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

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: 06-30/528-1225.

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

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-

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

kásra Nádorváros, Adyváros, Mar-
calváros területére, maximum má-
sodik emeletig (hirdetési szám:
199). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

OKTATÁS

Intenzív OKJ-s biztonsági őr
(19.500 Ft+vizsgadíj) és rendezvény-
biztosító tanfolyam álláslehetőség-
gel. Fny: 45/2010. www.heusecu-
rity.hu. Tel.: 70/967-7227 

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

Takarító csoportveze-
tőt keresünk Győrbe. Jó szervező-
és vezetői képességgel rendelkező,
gyakorlatias jelöltet várunk. Jelentke-
zés: szilagyi.katalin.diw@gmail.com. 

Szeretné hosszú távon biztosí-
tani megélhetését? Felelőssé-
get vállaló, önállóan dolgozó,
munkájára igényes értékesítő-
ket keres a világ egyik legna-
gyobb pénzügyi szolgáltatója.
Önéletrajzokat a tanacsadas-
gyor@ gmail.com-ra várjuk. 

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

EGYÉB 

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg- és
kárpittisztítást vállalok intézmények és
lakosság részére. Ugyanitt ipari taka-
rítógépek, kárpit- és szőnyegtisztító
gépek kölcsönözhetők. Érd.: Fazekas
Mihály, +36-20/9833-577.

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

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  

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

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!

IRODAKELLÉK-
KERESKEDÉS

» fénymásolókhoz
» lézernyomtatókhoz
» tintasugaras nyomtatókhoz
» plotterekhez
» kazettás nyomtatókhoz
» írógépekhez
» faxokhoz

MINDEN, AMI KELLÉK!

9021 Győr, Király u. 5. 
Tel./Fax: 96/317-142

E-mail: kellek@kellek.t-online.hu 

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!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri Audi ETO KC Veszprém-
ben nyolc góllal győzött az Olt-
chim Valcea ellen, és négygó-
los összesítéssel bejutott a női
kézilabda Bajnokok Ligája dön-
tőjébe. A zöld-fehérek ellenfele
a montenegrói Buducnost Pod-
gorica lesz a fináléban. 

Telt ház és fantasztikus légkör várta
a Győri Audi ETO KC-t ideiglenes
otthonában, a Veszprém Arénában.
A győrieknek az idegenben össze-
szedett négygólos hátrányt kellett
ledolgozniuk, és ezt az első percek
görcsösebb játéka ellenére már a
szünetig megtették. A zöld-fehérek
összesítésben három góllal álltak
jobban az első félidő végére (19–12).
A második játékrészben megtört a
győri lendület, de Lunde Haraldsen
védései tartást adtak a csapatnak.
Ezt követően újra beindult az ETO-
henger, és a hajrában nyolcgólosra
növelte előnyét a csapat (31–23). A
győri lányok világszínvonalú védeke-
zést mutattak be, és a mérkőzés
nagy részében támadásban is kivá-
lóan teljesítettek.  

Andrea Lekicnek az első mérkőzé-
sen nagyon nem ment a játék, a visz-
szavágón azonban csapata egyik leg-
jobbja volt az irányító-átlövő. 

– Hihetetlen mérkőzés volt, egé-
szen elképesztő hangulatban léphet-

Parádés játékkal a BL-döntőben
tünk pályára. Keményen készültünk
egész héten, egyáltalán nem féltünk
a románoktól. Tudtuk, hogy nem sza-
bad foglalkoznunk az eredménnyel,
hátrányban is nyugodtan kell kézilab-
dáznunk, és végig oda kell figyel-
nünk. A legnagyobb különbség az
volt a két elődöntő között, hogy a vé-
delmünk ezúttal sokkal jobban műkö-
dött és a kapuban Katrine Lunde Ha-
raldsen is remekül védett. Egymásért
harcoltunk és ennek meg is lett az
eredménye. Ez lesz pályafutásom
során az első alkalom, hogy döntő-
ben játszhatom, így az utolsó percek-
ben el is érzékenyültem. A klub és a
szurkolóink is megérdemlik a dön-
tőbe jutást – fogalmazott a szerb lé-
giós, aki karrierje eddigi legfonto-
sabb mérkőzésének nevezte a Valcea
elleni visszavágót. 

Az Andrea Lekic által is említett Kat-
rine Lunde Haraldsen is hozzátette a
magáét a sikerhez, védései az őrületbe
kergették a román játékosokat. 

– Ilyen mérkőzésre készültünk, a
hangulat is hihetetlen volt Veszprém-
ben. Nagyon jó érzés a döntőben
lenni, ezúttal nem volt olyan borzal-
mas tizenöt percünk, mint ami kint
meghatározta a meccset. Végig úgy
éreztem, kézben tartjuk a mérkőzést,
de a végső dudaszóig ezt sosem
lehet biztosra venni – tette hozzá a vi-
lágbajnok kapus. 

A győrieket irányító Karl Erik Böhn
az idegenbeli kisiklás ellenére maga-
biztosan várta a visszavágót, szom-

bat délután aztán kiderült, volt oka az
optimizmusra.

– Nagyon büszke vagyok a csa-
patra, a szurkolókra és az egész
klubra. Ezen a mérkőzésen a kemény
védekezés döntött, valamint az, hogy
képesek voltunk hatvan percen át
koncentrálni. Fantasztikus érzés,
hogy bejutottunk a döntőbe, ami
eddig még egyetlen csapatommal
sem sikerült. Esélyesnek tartom ma-
gunkat a fináléban is, nagyon várom
már, hogy pályára léphessünk. Ebben

a csarnokban senkinek sem lesz ke-
resnivalója ellenünk – fogalmazott az
elődöntőt követően Karl Erik Böhn, a
zöld-fehérek vezetőedzője. 

Egy nappal később az is eldőlt,
hogy a győriek a Buducnost Podgo-
ricával találkoznak a fináléban. A
montenegrói csapat múlt heti, ide-
genbeli sikerét követően vasárnap
hazai pályán is legyőzte a norvég Lar-
vikot, így kettős győzelemmel jutott a
döntőbe. Az első meccset május 5-
én 17.15 órakor rendezik Veszprém-
ben, míg a visszavágót május 13-án
19 órakor Podgoricában játsszák. 

– Úgy érzem, ez az álomdöntő, mert
a két legjobb csapat találkozik majd
egymással, ráadásul ennek a két gár-
dának vannak a legjobb szurkolótábo-
rai is – mondta a vezetőedző az ellen-
féllel kapcsolatban. A Győri Audi ETO
KC története során hetedszer játszhat
nemzetközi kupadöntőt, ebből másod-
szor a Bajnokok Ligájában. Mindenki
reméli, hogy hat ezüstérem után végre
a legfényesebb medál kerül majd a
győri lányok nyakába. 

A zöld-fehérek sokáig nem élvez-
hették a sikert, hiszen szerdán újabb
mérkőzés várt rájuk. A magyar baj-
nokság elődöntőjének első összecsa-
pásán az Érdi VSE látogatott a Mag-
vassyba, az Audi ETO pedig a papír-
formának megfelelően 41–24-re
győ zött. A visszavágót április 18-án,
szerdán 18 órakor rendezik Érden,
melyen a győriek várhatóan kivívják a
továbbjutást. 

Győri Audi ETO KC–
Oltchim Valcea 31–23

Veszprém, Bajnokok Ligája-
elődöntő, 5.000 néző.
Audi ETO: Lunde Haraldsen –
Radicevic 2, Hornyák, Lekic 5,
Löke 6, Amorim 5, Görbicz
12/6. Csere: Kovacsics 1. Ve-
zetőedző: Karl Erik Böhn. 
Valcea: Tolnai – Manaharova 3,
Meirosu 3, Özel 2, Manea 3, Bra-
deanu 1, Elisei 1. Csere: Dinu,
Babeanu 3/3, Vizitiu 2, Nechita
3, Vetkova 2, Chirila, Cu rea.
Vezetőedző: Radu Voi na. 
Hétméteresek: 6/6, ill. 4/3.
Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Továbbjutott az Audi ETO
62–58-as összesítéssel. 

Jegyzőkönyv
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem csapata meg-
kezdte szereplését az NB I/B-s férfi kosárlabda-
bajnokság rájátszásában. Kozma Tamás együttese
a 9–16. helyért szállt harcba, elsőként a Tiszaújvá-
ros került a győriek útjába. A párharc első mérkő-
zését csütörtök este, lapzártánk után játszották
idegenben, míg a visszavágót április 20-án, pénte-
ken 19 órától rendezik meg az egyetemi csarnok-
ban. A rájátszáshoz kapcsolódóan játékot indít az
egyesület, melyen komoly nyeremény várja a ko-
sárlabdabarátokat. 

A klub három fordulót rendez a százezer forin-
tos dobásból, az elsőt a Tiszaújváros elleni mérkő-
zés félidejében bonyolítják le. Az előzetesen jelent-
kezők közül kisorsolt játékosnak a jegyzőasztaltól
balra eső térfélen lévő büntetővonalról a jegyző-
asztaltól jobbra eső gyűrűbe kell bejuttatnia a lab-
dát egyetlen kísérletből. Amennyiben ez sikerül
neki, úgy övé a százezer forint, sikertelen dobás
esetén a nyereményalap halmozódik. A játék első
fordulójára április 19-én éjfélig lehet jelentkezni a
gyorplusz.hu internetes oldalon, ahol a részletes
szabályokat is megtalálhatják. Amennyiben a nye-
reményt senki nem vinné haza, a klub a játékalapot
adományként átadja a Magyar Gyermekmentő
Alapítvány számára.

A Győri Audi ETO KC után egy másik
győri csapat veszi birtokába a Veszp-
rém Arénát, hétvégén ugyanis itt ren-
dezik a futsal Magyar Kupa négyes
döntőjét, melynek természetesen a
Rába ETO is résztvevője. A zöld-fehé-
rek címvédőként érkeznek Veszp-
rémbe, és céljuk, hogy idén is ma-
gasba emelhessék a trófeát. Marcos
Angulo együttese a válogatott szüne-
tet kihasználva edzőmérkőzéssel ké-
szült a fináléra, melyen többek között
Café öt góljának is köszönhetően 7–
5-re nyertek a győriek. A Rába ETO
szombaton 18 órakor az Újszegedi
TC ellen játszik az elődöntőben, míg
a másik ágon a Berettyóújfalu és a
házigazda Veszprém csap össze 20
órától. A papírforma azt ígéri, hogy a
döntőben megismétlődik a tavalyi

Női kézilabda. A Róth Kálmán irányította junior női kézilabda-válogatott veretlenül jutott ki a jú-
liusi csehországi világbajnokságra. A magyarok a Magvassyban megrendezett háromnapos se-
lejtezőtornán Spanyolország (24–22), Portugália (28–23) és Izrael (46–19) legjobbjai ellen is győz-
tek, így megszerezték a továbbjutást érő első helyet. A Győri Audi ETO KC csapatából tíz játékos
volt részese a sikeres kvalifikációnak. 

szerző: vigh domonkos

Sokakban megfogalmazódha-
tott már az a kérdés, hogy miért
is jár el (főleg egy fogyni vágyó)
ember edzőterembe. Otthon
nem megy? Nem tudok ele-
gendő gyakorlatot végezni? De-
hogynem! Mégis nagyon keve-
sen vannak, akik a sportnak
ilyenfajta formáját űzik. Ennek
különféle okai lehetnek, mint pél-

Címvédésre készül a Rába ETO
párosítás, ami szép emlékeket idéz-
het a zöld-fehér szimpatizánsok köré-
ben, hiszen akkor a Rába ETO 9–0-ra
győzött a Berettyó ellen. Hasonló
eredménnyel minden győri elégedett
lenne a vasárnap 20.15 órakor kez-
dődő finálé után is. 

További hír, hogy a magyar futsal-
válogatott nem jutott ki a világbajnok-
ságra, miután két hete aratott egygó-
los hazai sikerét követően vasárnap
6–1-re kikapott Belgrádban a szerb
csapattól. A hazaiak már az első fél-
időben négygólos előnyre tettek
szert, a folytatásban pedig hatra nö-
velték a különbséget, így a győri Lódi
Tamás találata már csak szépségta-
pasznak volt jó, mert addigra eldőlt,
hogy Szerbia vehet részt november-
ben a thaiföldi vb-n. 

Százezer
forintos dobás

A közös mozgás öröme
dául a kikapcsolódás, ugyanis
sokaknak az edzés egyfajta rituá -
lét is jelent: készülődni, elmenni
az edzőterembe, ráhangolódni
az aktuális mozgásformára, akár
az ismerősökkel közösen kon-
dizni, kardiózni. Általában ez
utóbbi lehet a legnyomósabb ok.
Ki hallott már olyat, hogy „átjön
hozzánk a barátom, barátnőm
és edzünk egyet”? Nem hinném,
hogy sokan. Mindig könnyebb

egy ismerőssel, baráttal a spor-
tolás, aki ösztönöz, biztat, segít,
ha kell. Egy személyi edző pél-
dául ezt a társ szerepet is betölt-
heti, és ha a személyes dolgok-
ban nem is mindig, legalább az
edzésben biztosan tud segíteni!
Ha kedvet kapott, várjuk szere-
tettel stúdiónkban! Bővebb infor-
mációt a www.speed-fit.hu hon-
lapon talál! Speedfit – Fitnesz
mindenkinek!

Bajnoki döntőben
az UNI Seat Győr
Húsvétvasárnap a Pécs 72–67-re győzött az
UNI Seat Győr ellen a női kosárlabda-bajnokság
elődöntőjének második felvonásán. A két győz-
tes mérkőzésig tartó párharc kimeneteléről így
egy harmadik összecsapás döntött. A kiegyen-
lített első félidőt (30–30) követően a győriek fo-
kozatosan elléptek a vendégektől, végül Fűzy
Ákos együttese megérdemelt, tizenöt pontos
győzelmet aratott (74–59). A csapat húzóembe-
rei – Iva Ciglar, Nagy-Bujdosó Nóra, Quanitra
Hollingsworth – mellett ezúttal kiváló teljesít-
ményt nyújtottak a fiatal tehetségek – Simon
Zsófia, Rasheed Rita, Laklóth Anna – is. A na-
gyot küzdő győriek történetük legnagyobb sike-
rét érték el a bajnoki döntőbe jutással. A finálé-
ban a címvédő Sopron lesz a zöld-fehérek ellen-
fele, a párharc hétfőn 18 órakor kezdődik ide-
genben, majd csütörtökön 18 órakor Győrben
találkoznak a felek.
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Ötödik bajnoki mérkőzését is meg-
nyerte a Győri ETO FC Pintér Attila
irányításával, a csapat legutóbb a
Kaposvár ellen győzött 2–1-re. A
zöld-fehérek Pátkai Máté és Varga
Roland fejesgóljaival kétgólos
előnyt harcoltak ki az első félidőben.
A vendégek térfélcsere után mind-
össze kilenc másodperc alatt szépí-
tettek, a közönség támogatását él-
vező győriek azonban otthon tartot-
ták mindhárom pontot. Miután a
Debrecen csak 1–1-es döntetlent
játszott a Siófok ellen, az ETO hátrá-
nya már csak két pont a listavezető
mögött. A csapat legközelebb

A Győr-Gyárvárosi és Elektromos
Sporthorgász Egyesület nyolcadszor
rendezte meg a Húsvét-kupa elneve-

zésű amatőr nyílt horgászversenyt. A
tavaszi telepítés során öt mázsa há-
romnyaras ponty került az iparcsator-
nába. Sokan horgásztak tehát a pon-
tyokra, amelyek a verseny ideje alatt
a fás-bokros részeken tartózkodtak.
A Húsvét-kupák történetében előfor-

Olimpia. Kijutott a londoni olimpiára a magyar férfi kézilabda-
válogatott, miután megszerezte a második helyet a göteborgi se-
lejtezőtornán. Mocsai Lajos együttese legyőzte a macedónokat (28–26) és a
brazilokat (29–27), majd tét nélküli mérkőzésen kikapott a házigazda svédek-
től (23–26). A válogatott a harmadik kalapból várhatja az olimpia csoportbe-
osztásának sorsolását. Amióta a kézilabda az olimpia programján szerepel –
az 1984-es Los Angeles-i játékokat leszámítva –, mindig volt magyar szerep-
lője a sportági versenyeknek. Csapatsportágban eddig csak a férfi vízilabdá-
zók és most a férfi kézilabdázók szereztek londoni indulási jogot magyar rész-
ről. A női pólósok vasárnaptól Triesztben vesznek részt kvalifikációs viadalon.

Rekord a Húsvét-kupán
dult már tíz kilogramm körüli ered-
mény, akkor dévérkeszegből lehetett
tekintélyes mennyiséget fogni. A
múlt szombati versenyen ez a rekord
dőlt meg, hiszen a nyertes által meg-
fogott 35 darab ponty összsúlya 49
kg volt. – A verseny első percétől
kezdve jó ütemben fogtam a pontyo-
kat. Rakós bottal horgásztam, a csa-
lit a mederfenék fölött, részben víz-
közt kínáltam a halaknak, amelyek
így nem tudtak ellenállni a csontinak.
Boldog vagyok, hogy nyertem, külön
öröm számomra, hogy ilyen sok
halat tudtam fogni három óra alatt –
mondta el lapunknak a győztes Me-
gyesi Attila. A kategória második he-
lyén Cittáró Mihály végzett, a do-
bogó harmadik fokára Ifj. Bedő Pál
állhatott fel. A hölgyek között Bedő
Pálné, a gyermekek között Cittáró
Gábor diadalmaskodott.

Csillagos ötös

szombaton 17.30 órakor a Ferenc-
város otthonában lép pályára. 

A Kaposvár elleni mérkőzésen az
agyvérzés miatt kórházi kezelésre
szoruló 17 éves Andorka Vivien
gyógykezelésére gyűjtöttek pénzt
az ETO-drukkerek. A szurkolói kez-
deményezéshez csatlakozott a klub
is, Tarsoly Csaba elnök felajánlotta
fiatal lánynak a mérkőzés tiszta be-
vételét. További hír a csapattal kap-
csolatban, hogy a Győri ETO FC
megnyerte a Sport Televízió által
hirdetett mezszépségverseny első
elődöntőjét. A fehér győri mez
4.444 szavazattal végzett az élen.  



kép és szöveg: xantus-állatkert 

A tavasz, ahogy ez lenni szokott, új
lakókat hozott a győri állatkertbe.
Megérkeztek a lisztmajmok, akik a
híres zeneszerzőre, Liszt Ferencre
emlékeztető hajkoronájuk után kap-
ták a nevüket. A két kis karmosma-
jom nagyon jól érzi magát, már ott-
honosan mozognak új kifutójukban.
Nagyon aktív állatok, néhány órás
alvástól eltekintve egész nap tesz-
nek-vesznek, ugrálnak, futkosnak,
játszanak. 

A terráriumház harmadik új la-
kója egy pár hetes mézmedvekö-
lyök, akire szülei nagyon vigyáz-

nak. A katták, más néven gyűrűs-
farkú makik is most született apró-
ságokkal örvendeztetik meg a va-
daspark látogatóit, a kölykök a kifu-
tóban töltik napjaikat. Itt a tavasz,
mindenkit szeretettel vár egy ki -

adós sétára a
Xantus-ál-

latkert.
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

KOS
Álljanak meg és gondolják végig tervei-
ket, céljaikat. Törődjenek többet családjukkal,
töltsenek el nagyon szép időket együtt, beszéljék
meg a problémás kérdéseket egymással. Tervez-
gessenek együtt.

BIKA
Figyeljenek jobban pénzügyeikre. Foglal-
kozzanak párjukkal, barátaikkal, jöjjenek össze
és vitassák meg közösen az „élet nagy dolgait”.
Munkájuk sikeres, előrelépés várható.

IKREK
Kicsit elfáradtak az utóbbi időben, hagyja-
nak feladatot párjuknak, családjuknak is, ne 
csináljanak mindent egyedül. Ha még egyedül
vannak, bármikor betoppanhat a szerelem. 
Munkahelyükön sok feladatuk van.

RÁK
Most lazíthatnak, megoldódnak eddigi
problémáik. Családjukra számíthatnak most is.
Beszéljék ki magukból a problémáikat, és lépje-
nek túl a félelmeiken végre. Tervezzék meg a jö-
vőjüket, ez újra erőt ad önöknek. 

OROSZLÁN
Ideje kicsit lazítaniuk. Gondolják végig,
mit vittek véghez eddig, és tervezzék meg a to-
vábbi feladataikat. Legyenek többet családjukkal,
párjukkal.

SZŰZ
Kicsit könnyebb időszak kezdődik. Mun-
kájukban sikereket érnek el és ez erőt ad önök-
nek. Barátaikkal, családjukkal tervezzenek közös
programokat. Az étkezésre figyeljenek oda.

MÉRLEG
Felszabadultak lesznek a héten, ezt bará-
taik is értékelik. Legyenek minél többet együtt a
családjukkal. Ha megtehetik, utazzanak el egy
hosszú hétvégére. Ez nem a fontos döntések
ideje. Munkájuk kiegyensúlyozott.

SKORPIÓ
Életükben most a romantika van a kö-
zéppontban. Élvezzék ki minden percét, legyen
romantikus meglepetés a tarsolyukban, amivel
meghódítják kedvesüket. Munkájukban figyelje-
nek ellenségeikre, járjanak nyitott szemmel.

NYILAS
Rendszerezzék feladataikat, különben a
káosz uralkodik el önök felett. Fontos, hogy töb-
bet legyenek párjukkal, törődjenek vele többet,
nélküle nehezebb lenne az élete.

BAK
Ne feledjék céljaikat, lassacskán elérik
azokat. Nagyon figyeljenek most a  munkájukra,
ne hibázzanak, mert most azonnal kiderül. Fi-
gyeljenek az egészségükre, ha kell, fogyjanak  ki-
csit, vagy változtassanak étrendjükön.

VÍZÖNTŐ
Tervezzék meg minden lépésüket, a hirte-
len jött ötletek nem segítenek. Párjukkal beszél-
gessenek minél többet, ne hagyják  annyiban a
félreértéseket. Gondolják végig pénzügyeiket is.

HALAK
Koncentráljanak jobban párjukra, mert
félreértésbe keveredtek.  Munkájuk most sok
energiát követel, de oda kell figyelniük a pihe-
nésre, a sportra is. Legyen rend az életükben. 

Horoszkóp

Tavaszi jövevények  

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer
u. 57.  Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön
16 órától másnap reggel 
7 óráig. Szerdán 13 órától 
7 órá ig, pénteken 14 órától 
7 óráig. Munka szü ne  ti és 
ünnepnapokon az ügyelet 
folyamatos.

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

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

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

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

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

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

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy félszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

Nyerjen jegyet a balettestre!

Pánik az éjszakában
Az ünnepek nyugalmát nem zavarta meg semmi. A finom ételek és a jó italok édes
kábultságot hoztak a családra. A ház elcsendesedett. Egyszer csak üvegcsöröm-
pölés hallatszott a földszintről. A feleség felriadt. Felkeltette férjét. Valaki járkál a
nappaliban. A zseblámpa fénye ijesztő jelként rajzolt árnyékot a falakra. A pánik
egyre inkább eluralkodott a házaspáron. Ekkor jutott eszébe a feleségnek a kicsi
gomb a Patentos távfelügyeleti riasztón. Azonnal odament és megnyomta. A
Patent 24 órás diszpécserszolgálata azonnal érzékelte a házban hallhatatlan jel-
zést. A mindig úton lévő járőrök közül kettő azonnal a házhoz sietett. A betörő-
nek esélye sem volt. Szakképzett elfogók gondoskodtak arról, hogy a család to-
vábbra is biztonságban legyen. A Patent Távfelügyelete a legmodernebb és a
leghatékonyabb otthonvédelmet garantálja a patentos ügyfeleknek.

PATENT SZTORIK

Legmegbízhatóbb védelem otthonoknak,
vállalkozásoknak! www.securitypatent.hu
Érdeklôdjön most! +36 30/203-222

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVÔJE!

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

MI FIZETÜNK A LEGTÖBBET!
Áraink a vásárlás legkisebb 

összegét jelentik!

Lehet, hogy több? 
Majd meglátja!

ARANY 
ZSEBÓRA

100.000 Ft— 
300.000 Ft

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

PATEK PHILIPPE
Acél: 800.000 Ft
Arany: 
1.500.000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: 500.000 Ft
Arany: 800.000 Ft

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

OMEGA 
CHRONOGRAPH
Acél: 150.000 Ft
Arany: 300.000 Ft

JAEGERLE 
COULTRE
Acél: 120.000 Ft
Arany: 200.000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN
Acél: 250.000 Ft
Arany: 500.000 Ft

OMEGA 
CONSTELLATION
Acél: 18.000 Ft
Arany: 80.000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: 500 000 Ft
Arany: 800 000 Ft

A Compagnia EgriBiancoDanza balettegyüttes előadására nyerhet jegyet, aki ve-
lünk játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen válaszolni három kérdésünkre,
melyhez segítséget ad a Torinói balett-társulat lép fel Győrben című cikkünk.

1. Mi áll a három darabból álló est középpontjában?
2. Ki a vendégtársulat vezetője?
3. Mi az első rész címe?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk április 18-ig.
A masszázsjegyet Szőcs Jánosné nyerte.


