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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

22–23. oldal Többek között a
Toyota Hiluxot is megismerhetik autós
mellékletünkben. A pickupot közúton,
földúton, városban és nehéz terepen egyaránt kipróbáltuk.

10. oldal Már látogatható a Káptalandomb lábánál a Bécsi kapu tér 4.
szám alatti, újjávarázsolt műemlék épület. A Múzeumházban korábban
megnyílt teázó mellett az első szinten Lebó Ferenc szobrászművész alko-
tásai, a második emeleten Hefter László üvegművész munkái tekinthe-
tőek meg. Utóbbi kiállításon az egyházi megrendelésre készített szakrális
alkotások, üvegképek, üvegablakok kaptak helyet.  

9. oldal Leírhatatlan érzés volt, hogy élek – val-
lotta be Rakonczay Gábor, aki a közelmúltban
hat vanegy nap alatt evezte át az Atlanti-óceánt
kenujával. A sokáig eltűntnek hitt fiatalember a
Szabadhegyi Találkozások rendezvénysorozat
vendége volt.

3. oldal A könyvnyomtatás le-
áldozóban van, de Magyaror-
szágon ennek még nincsenek
konkrét jelei. Mit olvasunk,
miért, és vajon tényleg véget 
ér-e a könyvek kora? 

5. oldal Újabb fontos állomá-
sához érkezett a 2017-es Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
győri megrendezésének előké-
szítése. Megállapodott a város,
a MOB és a szakszövetségek.

Lélekben együtt
Írásaink a 3. és a 29. oldalon
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millió forintot használt fel szabálytalanul az egyház-
megye két korábbi alkalmazottja – áll annak a bünte-
tőpernek a vádiratában, amelyet újra kellett kezdeni,
mivel a januári indulás óta változás állt be az ügyet
tárgyaló tanács összetételében. A tárgyalás július 5-
én tanúk meghallgatásával folytatódik.

450 33,9 millió forint volt 2012 első negyedévében a Rába
Járműipari Holding Nyrt. adózott eredménye, 81
százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos
időszakában – áll a győri székhelyű cégcsoport
konszolidált, nem auditált gyorsjelentésében. 

NAPRÓL NAPRA

Május 4.

Május 5.

Május 6.

Május 7.

Május 8.

Május 9.

Május 10.

Ballagás. Az általános szombatival
szemben a Deák Ferenc Szakközép-
iskolában már pénteken elballagtak
a végzősök. Az ünnepségen Rigó
Zoltánnak adták át A jövő közgazdá-
sza címet, amelynek 100 ezer forin-
tos díját továbbtanulásra fordíthatja.
Győrben 87 ezren fejezték be közép-
iskolai tanulmányaikat. 

Győzelem. A tizenkétszer eredmé-
nyes Görbicz Anita vezérletével két-
gólos előnyt szerzett szombaton a
Győri Audi ETO KC a montenegrói
Buducnost Podgorica ellen a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája döntőjének
első, veszprémi mérkőzésén.

Művészetek utcája. Lezárult a há-
romnapos képzőművészeti, irodalmi,
zenei programoknak helyet adó ren-
dezvénysorozat a Király utcában.

Érettségi. A magyar írásbelivel or-
szágszerte megkezdődtek az érett-
ségik. A középszintű írásbeli 240 per-
cig tartott, a szövegértési feladat-
lapra 60, a szövegalkotási feladat-
lapra 180 perc állt rendelkezésre. Ka-
rinthy, Arany és Camus munkássága,
művei álltak a középpontban. 

Szakszervezet. Adókra adók cím-
mel tartott tájékoztatót az Autonóm
Szakszervezetek Szövetsége Győrött.
Úgy gondolják ugyanis, hogy az új
adónemek több ember mindennapi
megélhetését veszélyeztetik majd.

A szakma kiválói. A Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny megyei helye-
zettjeit köszöntötték a megyei keres-
kedelmi és iparkamarában. Az orszá-
gos döntőbe 350-en jutottak be,
ebből 22-en Győr-Moson-Sopron
megyéből. 

Vállalkozás. A vállalkozások napját
tartották a megyei kereskedelmi és
iparkamarában. A rendezvényen az
adóhivatal, a fogyasztóvédelem is
jelen volt. A szakemberek a cégalapí-
tással, cégek fenntartásával kapcso-
latos kérdésekre is válaszoltak.

Hamarosan
elkészül a tér
Június első hetére be-
fejeződik a Gutenberg
tér felújítása. A szak-
emberek az elmaradt
feladatokat pótolják: a
Frigyládát szegélyező
térplasztikát burkol-
ják, illetve egyik felére
a régi várfal alaprajzát
festik, de rákerül a
szobron található
latin szöveg magyar
fordítása is.  A kivite-
lező garanciális javí-
tás keretében helyre-
állítja a hideg idő
okozta károsodásokat,
ezen felül pedig si-
mább felületűre cse-
réli az úton futó dísz-
csíkokat, a régiek felü-
lete ugyanis nagyon
érdes volt, a kiálló kő-
részek balesetveszé-
lyesek voltak. Az új
kövek lerakása nem
kerül pluszköltségébe
a városnak.

Szent László
arca
Május végén mutatják
be Győrben azt az arc-
rekonstrukciót, amely
a Szent László-kopo-
nyaereklye szeptem-
beri tudományos vizs-
gálata alapján készült.
Közben az Egyházme-
gyei Kincstár és
Könyvtárban kiállítás
nyílt a vizsgálat ered-
ményeiről, és a lovag-
király plasztikus arc-
rekonstrukciójának
eddigi munkálatairól. 

A napokban adták át a
„ N y u g a t - d u n á n t ú l i
régió kiemelt kulturális
és örökségturisztikai
rendezvénye” címeket.
Győr öt fesztiválja is el-
nyerte a rangos elisme-
rést. A Magyar Turiz-
mus Zrt. Nyugat-du-
nántúli Regionális Mar-
keting Igazgatósága
pályázatán Győrből a
Győrkőcfesztivál, a Ba-
rokk Esküvő, az Advent
Győrben, a Magyar
Táncfesztivál és az Öt
Templom Fesztivál
nyerte el a minősítést.
Egyedülálló eredmény,
hogy egy városból öt
rendezvény is meg-
kapta a címet. A győri
programokat elsősor-
ban egyediségük és
népszerűségük mi att
méltatták. A kitünteté-
seket a soproni pálos–
karmelita kolostorban
adták át. A 23 nyertes
rendezvény öt éven át

Öt győri fesztivál 
a kiemeltek körében

tudhatja magáénak a
kiemelt fesztivál címet.
Az elismerés hozadéka
– presztízsértékén túl –,
hogy a címet elnyerő
rendezvények népsze-
rűsítésére a Nyugat-
dunántúli RMI marke-
tingtevékenységében
kiemelt figyelmet fordít.
Tama István, a regioná-
lis marketingigazgató-
ság vezetője az átadón
hangsúlyozta, a pályá-
zat során azon kiemelt
jelentőségű kulturális
és örökségturisztikai
rendezvényeket válasz-
tották ki, amelyek a
régió turizmusa szem-
pontjából meghatáro-
zóak. A pályázatok elbí-
rálásánál kiemelt szem-
pont volt a rendezvény
eredetisége, egyedi,
uni  kális jellege, szezon-
hosszabbító hatása,
mely a régió turizmus-
fejlesztési stratégiájá-
val összhangban áll.
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Vannak kivételes pillanatok,
amelyek képesek összekötni
még egy széthúzó közösséget
is. Ránk, magyarokra gyakran
mondják, hogy ahányan va-
gyunk, nagyjából annyifelé me-
gyünk – s ez hellyel-közzel va-
lóban igaz is lehet. Annak elle-
nére, hogy Győrben ezt vala-
hogy kevésbé érzi az ember. A
jó földrajzi fekvés, és egyéb
adottságok mellett talán az egy
irányba tekintésnek is köszön-
hetőek a város sikerei. 
Most ismét egy kivételes pilla-
nat előtt állunk, amikor me -
gint azt érezzük, jó győrinek
lenni. A világ élvonalában ját-
szó női kézilabdacsapatunk
ugyanis a Bajnokok Ligája dön-
tőjét játssza vasárnap este Pod-
goricában. Az első, itthoni for-
dulón már túl vagyunk, s bár
az utolsó percekre valahogy le-
eresztettünk, végül két góllal
nyertünk. Montenegróban
sokak szerint ez nem lesz elég,
a pokol kapujára hajazó aréná-
ban az ellendrukkerek villámot
szóró tekintete és ütemes üvöl-
tése feltüzelheti, de lelkileg a
padlóra is küldheti még a leg-
jobbakat is. S ne felejtsük el, a
női szeszély kiszámíthatatlan,
így bármi lehet a vége.  Játéko-
sainknak ezért éreznie kell a
nyugalmat, az állandóságot a
hátuk mögött, tudni, hogy ér-
demes küzdeniük az utolsó pil-
lanatig, mert a podgoricai néző-
téren helyet foglaló kemény-
mag mellett itthon egy egész
város szurkol nekik egy ember-
ként. Lélekben együtt. Hin-
nünk kell ebben az erőben,
mert ez képes sorsot fordítani.
A városháza előtti téren óriás-
kivetítőn követhetjük nyomon
a kétszer harminc percet. Ez
már csak azért is fontos infor-
máció, mert csak az egyik tele-
víziós csatorna közvetíti a der-
bit, így sokan nem láthatják
azt otthonukban.  Vannak, akik
azt mondják, voltunk már pár-
szor hasonló lehetőség kapujá-
ban, de elszalasztottuk, nem hi-
szünk a csodákban, szép az a
második hely is. Pedig a csoda
megtörténhet, s nem varázslat
kell hozzá, csak fejben és lélek-
ben együtt tudni lenni. 
Wurmbrandt András

Döntő 
pillanatban

szerző: zoljánszky alexandra, 
wurmbrandt andrás

fotó: szigethy teodóra

A szociológus szerint a könyv-
nyomtatás leáldozóban van, de
Magyarországon ennek még
nincsenek konkrét jelei. Az vi-
szont jól mutatja a jövőt, hogy
Amerikában már nem lehet a
hangos változata nélkül köny-
vet piacra dobni. Mit olvasunk,
miért, és vajon véget ér-e a
könyvek kora? Válaszokat ke-
restünk a könyv közelmúltbeli
világnapja nyomán.

Mi lesz vele? Meghal? Sajnos re-
ménytelen az állapota. Életben ma -
rad a szerencsétlen. – Rejtő Jenő
Csontbrigádja után akár így is jelle-
mezhetnénk a könyv és az olvasás jö-
vőjét, hiszen évek óta slágertéma kul-
turális körökben a lanyha olvasási
kedv és a digitális világ térnyerése a
Gutenberg-galaxissal szemben, a
könyv és az olvasás mégsem tűnt el,
csak átalakul. A mára az üzletek pol-
cain a klasszikus kötetek mellett he-
lyet kapó, egykor még ponyvának
számító Rejtő-regények egyébként –
Máraihoz és a Magyar népmesékhez
hasonlóan – inkább hangoskönyv
formában fogynak. Nyomtatva az
olyan szerzők írásait keresik a vásár-
lók, mint a kevéssé bonyolult, de
annál „bölcsebb” tartalommal bíró al-
kotásokkal jelentkező brazil Coelho
vagy a kalandos életútjáról ismert
Frei Tamás. Az ezoterikus, botrányos,
és gyors meggazdagodást ígérő ol-
vasmányok szintén sok kosárba ke-
rülnek bele, annak ellenére, hogy az
általunk megkérdezett kereskedő
szerint az elmúlt öt évben 20-30 szá-
zalékkal esett vissza a könyveladás. 

Varga Gábor pszichiáter úgy véli,
abban rejlik ezen könyvek sikere, hogy
olyan szorongáskeltő helyzetekre pró-
bálnak választ adni, amelyek az em-
bereket leginkább izgatják: a boldog-
ság, az önérvényesítés és a pénz. 

– A lélektan science fiction-jei ezek,
a világ érthetetlenségét, bonyolultsá-
gát próbálják magyarázni. A nagy tel-
jesítményelvárás miatt hiányt, veszte-
séget élünk meg, és időzavarban
szenvedünk – mutat rá arra is, hogy
miért változtak meg az olvasási szoká-
sok. – A görög kultúrából vett kronosz,
a kronológia szó az események időbe-
liségét, egymásutánját jelenti. A kai-
rosz pedig az érzelmileg megélt időt,
és ez a lényeg, mindenki
szeretne minél több kai-
roszt megélni, és kevésbé
a kronosz nyomásában
lenni. A teljesítményszo-
rongás viszont felpörgeti
az időt, ami a legdrágább
a technika világában –
magyarázza a pszichiáter,
akivel egyetért a média-
szociológus is. Bugovics Zoltán sze-
rint a rohanó életvitelbe nem fér bele
a nyugodt, visszavonult olvasási inti-
mitás, másrészt vizualizált korban
élünk, a mozgás, a fény, a színek, a fil-
mek erőteljesebbek. 

– Ma a fiatalok többet olvasnak,
mint 20-30 éve, csak mást. Régen
Jókait olvasott egy tinédzser, ma
meg a neten böngész és olvas. De
olvas. Celebekről, a tinik világáról – s
nagyon fontos –, egyre többen ide-
gen nyelvű honlapokat is böngész-
nek, sőt, nyelvtanulásra, vagy éppen
iskolai feladatok végzésére is hasz-
nálják a netet. Értékválasztás kér-
dése – vélekedik. 

Mint mondja, a kötelező olvasmá-
nyokról való gondolkodás is változik,
az érzékenyebb pedagógusok már
látják, hogy nem érdemes Kincske-
reső kisködmönöket „elrendelni”,
hanem a felnövekvő generációk éle -
téhez, világához kell igazítani az olva-
sási tartalmakat. A briteknél például
nagy változás, hogy Shakespeare he-
lyett elfogadottá vált Harry Potter.
Egyébként az átalakulás már rég el-

kezdődött, amikor a technológiai vál-
tások megjelentek, akár a mozi, a te-
levízió, a videó, a multiplex, a 3D,
amelyek mindegyike hatott az olva-
sásra, s jelenleg egy hosszú évszáza-
dos folyamatnak az egyik állomásán
vagyunk az e-book terjedésével,
amely Bugovics Zoltán szerint fel-
váltja a nyomtatott könyveket, de
nem tudni, hogy mikor.

– Magyarországon még élénk
ebből a szempontból a Gutenberg-
galaxis, de a fejlett Európában már
törnek előre az e-bookok és hangos
könyvek, Amerikában pedig nem
lehet a hangos változata nélkül köny-
vet piacra dobni. Az e-olvasóknak
számos előnyük lehet, többek között
kiemelhetjük, elmenthetjük, meg-
oszthatjuk a rajta lévő tartalmat, rá -
adásul rengeteg könyvet ingyen rá-
tölthetünk – mondja. 

Aggodalomra tehát úgy tűnik,
semmi ok, csak a világ fordul ismét
egyet velünk. Lehet, hogy a szoká-
sok és a tartalmak változnak, de a jó
hír, hogy a betűk vagy így, vagy úgy,
de fogynak. 

Ahogy a már említett Márai
mondja Füveskönyvében: Gondold
meg, hogy csak az ember olvas!

A fiatalok többet 
olvasnak, mint 

20-30 éve, csak mást

Lapoz(z)unk: 
véget ér a könyvek kora?

A Győr Plusz által készített,
nem reprezentatív, 130 főt
megkérdező felmérésben a vá-
laszadók 56 százaléka vála-
szolta, hogy napi 3 óránál töb-
bet olvas valamilyen, többségé-
ben szépirodalmi – nyomtatott
– könyvet. A megkérdezettek
86 százaléka 50 év alatti volt,
és 73 százalékuk valamely cég
alkalmazottja.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Szalkai Károly új képeit becsülendő rendszerességgel, min-
den harmadik, negyedik évben bemutatja a győri Városi
Művészeti Múzeum. Most, idén tavasszal megint lejárt egy
ciklus, április utolsó péntekén a Napóleon-házban nyílt
meg a soros, önálló tárlat. A művész a jeles esemény előtti
perceket a közeli Bergmann cukrászdában töltötte. Kávét
ivott és arról mesélt, hogy a gyerekek már nagyok, Zsófi két
egyetemre jár egyszerre, Máté focizik, érettségire készül,
Fanniból úgy néz ki, profi zongorista lesz. A családban ket-
ten dolgoznak, felesége lakberendező egy bútorüzletben,
ő maga festészetet tanít a város művészeti iskolájában. Szé-
pen megélnek. Képet nem vesz senki, még a gyűjtők is ki-
várnak, de a konyhapénzből mindig lefaragható, ami fes-
tékre, vászonra, a Kossuth utcai társas műterem fenntartá-
sára kell. Aranyidők. Ez a kiállítás címe is.

Aki azt hiszi, hogy Szalkai Károly viccelt a címadással,
olvassa el, amit Konok Tamás írt a Napóleon-ház péntek
esti tárlatának megnyitására. A nyolcvanon túli, Kossuth-
díjas mester elmeséli, hogy jó évtizeddel ezelőtt már járt
a fiatal győri művész műtermében, s amit ott tapasztalt, a
kvalitásban és az etikában való hitet erősítette meg benne.
Az új munkákat látva Konok az anyag költőjének nevezi
Szalkait, s azt mondja, öröm konstatálni következetessé-
gét, egyéni világát. A cukrászdában kávéját kevergető mű-
vész úgy fogalmazott, az üzletre nem figyelve, szívből fes-
teni aranyidőkhöz illő, nagy kiváltság. 

Szalkai Károly negyvenhat éves. Győrben született, Bu-
dapesten végezte művészeti tanulmányait, majd hazajött
és újságíróként, meg múzeumi kiállítások rendezőjeként
dolgozott. Ekkor találta ki magának azt a technikát, amit
máig használ, fűrészport faipari ragasztóval kevert össze
és spaklival hordott fel fotókartonra, vászonra, farostle-
mezre. Elsőre felvették a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem festő szakára. Azt mondja, ugyanúgy rajzolt, mint a
többi gyerek, sikerének titka csupán annyi, hogy nem
hagyta abba, volt ideje megtanulni a mesterséget. Az
egyetemre Munkácsy és Csontváry híveként érkezett, a fi-

gurális ábrázolás sztrádáján elindulva jutott el abba a szűk
közbe, amit sajátjának mondhat. Az utóbbi időkben a zene
foglalkoztatja, zongorázik, darabokat ír, keresi az átjárha-
tóságot a két művészeti ág között.

Szalkai Károly mindenkinek azt ajánlja, beszélgesse-
nek a képeivel. A Napóleon-ház első szobájában talál-
hatóak evilági dolgai, a másodikban a zene, a harmadik-
ban a személyes élmények kis táblaképei, a negyedik-
ben a perspektíva. Ez az utolsó terem volt a megnyitó
helyszíne is, akik hozzáfértek, különleges műsor része-
sei lehettek. A győri művészeti iskola táncos növendéke
Szabó Lőrinc versére készített koreográfiát, a festő ta-
nítvány tanára képeihez videoinstallációt. Aztán meg-
szólalt Szalkai Károly egyik legújabb, hatvankilencedik
zongoradarabja, a Márciusi csengettyűk. A társasági
esemény házat megtöltő közönségének bizonyára a
képek is tetszettek, talán a beszélgetés is összejött azok-
nak, akik tartották magukat a festő egyszerű használati
útmutatójához. Ha nyitott szívvel közeledsz, a képek
mindent elmondanak magukról. 

Aki szerint egy kis segítség azért nem árthat, a világ-
hálón bőséggel talál Szalkairól szóló, értő írásokat. A kri-
tikusok, művészettörténészek, gyűjtők figyelik a győri fes-

tőt, negyedszázada rendszeres hazai és külföldi kiállítá-
sait, díjait, jelenlétét a közgyűjteményekben. A Bergmann
cukrászdában megkérdeztem tőle, miért nem költözik Bu-
dapestre, közelebb a tűzhöz, a mérvadó galériákhoz. Azt
mondta, Győr az ő mérete. Lakható, szerethető város, ahol
jelen van a munkához szükséges nyugalom, földi és égi
inspiráció. 

Szalkai Károly: Szívből
festeni nagy kiváltság

Kritika 1.

Itt jelen van a munkához
szükséges nyugalom,
földi és égi inspiráció

Kritika 2.

„A föld évmilliók távla-
tában rejti a múltat, a
titkokat. Létünk kiala-
kulásáról hordoz infor-
mációkat. Szalkai erre
az ősanyagra, életünk
táptalajára koncent-
rálja munkásságát.”

„A kész művek lelet-
szerű, töredékes for-
mát öltenek, ezáltal
keltenek archaikus ha-
tást. A képfelületek fa-
forgács, fűrészpor és
homok alkalmazása
által falvakolatra em-
lékeztetnek. Mint az
idő vájt mélyedések,
repedések, foltok ré-
tegződnek egymásra a
karcolt, jelszerű motí-
vumok.”  

Kritika 3.
„Talán lehetnénk egy
kicsit körültekintőb-
bek, figyelmesek, szere-
tettelik. Ugyanis most
a mi életünk íródik.
Bennünket festenek.
Mi vagyunk soron.” 
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Újabb fontos állomásához
érkezett a 2017-es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
győri megrendezésének
előkészítése, amelynek ér-
dekében Győr városa, a
Magyar Olimpiai Bizottság
és kilenc sportági szakszö-
vetség szerződött egy-
mással.

Sikeres pályázat esetén Győr
rendezheti az olimpia kistestvé-
rének számító 2017-es nyári
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált (EYOF), amelyen a 14–18
éves korosztály vesz részt. A cél
elérése érdekében Borkai Zsolt,
Győr polgármestere, dr. Ma-
gyar Zoltán, a Magyar Olimpiai
Bizottság alelnöke, valamint a
kilenc szakszövetség – a torna,
a kerékpár, a tenisz, a röplabda,
a kosárlabda, a kézilabda, a
judo, az atlétika és az úszás –
magyarországi szövetségének
vezetői írtak alá együttműkö-
dési megállapodást.

„Decemberben döntés szüle-
tik arról, hogy Győr kapja-e a
rendezési jogot. Bár városunk
egyedüli pályázó, ez nem jelenti
azt, hogy a siker automatikus,

ahhoz ugyanis színvonalas, kel-
lőképpen alátámasztott pályá-
zatra van szükség” – hangsú-
lyozta Borkai Zsolt az aláírás al-
kalmával.

Mint mondta, hazánk Győr
révén először rendezhetne olim-
piai játékokat, ehhez azonban

Együtt a győri olimpiai
fesztiválért

nem elég a város és a MOB el-
kötelezettsége, szükség van az
államra, és természetesen a
szponzorokra is. Az állami ga-
rancia révén tízmilliárdos inf-
rastruktúra-fejlesztés valósul-
hat meg a megyeszékhelyen,
ami érinti a csarnokok, az
uszoda és egyéb versenyhely-
színek építését, korszerűsítését
is. Hozzátette, a város a meg-
rendezés költségén túl vállalja
az olimpiai falu felépítését is.

A versenyekre egyébként 49
ország mintegy négyezer fia-
talja érkezne Győrbe, de az ed-
zőkkel, kísérőkkel kiegészülve
ez a szám tízez-
res nagyság-
rendű. Dr. Nagy
Zsigmond, a
MOB nemzet-
közi igazgatója
kifejtette, az
EYOF 1991 óta
létezik, Magyar-
ország pedig a kezdetektől kép-
viselteti magát az ifjúsági olim-
pián, méghozzá nem is akármi-
lyen eredményekkel. 2003-ban
például az éremtábla második
helyén végeztünk, és összesen
14 aranyérmet szereztünk. A
legutóbbi, trabzoni versenyen a
49 országból a hatodik helyet
szerezték meg összesítésben

fia taljaink, akik öt arany-, három
ezüst- és öt bronzérmet gyűjtöt-
tek be.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválról fontos tudni, hogy
annak jelkép- és lebonyolítási
rendszere megegyezik az olim-
piai játékokéval. Láthatjuk az öt

karikát, fellobban az olimpiai
láng, megrendezik a nyitó- és
záróceremóniát, a versenyzők
pedig az olimpiai faluban kap-
nak szállást. Az esemény jelen-
tősége azon túl, hogy hazánkat
és Győrt 49 országból keresik
majd fel, abban áll, hogy az
utánpótlássportnak igazán
nagy lökést tud adni. 

A londoni olimpián is szá-
mos olyan sportoló indul, akik
korábban az EYOF-on mutat-
koztak be. A „kis olimpiai bajno-
kok” számára az esemény óriási
élményt nyújt, és egyben muní-
ció is a további munkához, a

rendező város fiataljai számára
pedig komoly motiváció lehet a
mozgás, vagy akár a verseny-
szerű sportolás elkezdéséhez.

A MOB elnöksége 2011. jú-
nius 17-én, a győri önkormány-
zat pedig június 24-én egy-
hangú határozattal hagyta jóvá a
pályázati szándékot a 2017-es
évi XIV. Nyári Európai Ifjúsági

Olimpiai Fesztivál megrendezési
jogáért. A magyar kormány
2011. november 17-én döntött
a rendezési jog elnyerése esetén
szükséges kormányzati intézke-
désekről. A 2017-es EYOF hely-
színét decemberben jelentik be
az EOC izraeli közgyűlésén.

A versenyre 
49 ország 4.000 

fiatalja érkezne ide
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Rózsavölgyi László 2010 óta
képviseli Marcalváros I. nyugati
részét és Marcalváros II. város-
részt a győri önkormányzatban.
Új képviselőként hamar megis-
merte az itt élők problémáit, hi-
szen kiemelt figyelmet szentel a
személyes találkozásoknak. 

Ön még csak másfél éve tagja a
győri közgyűlésnek. Ilyen rövid
idő alatt milyen eredményeket
sikerült elérnie a városrészben?

A városháza szakembereivel kar-
öltve már eddig is sok feladatot sikerült
megoldanunk. Nagy előny, hogy én is
Marcalváros II-n lakom, így a problé-
mákkal akár mindennap szembesülhe-
tek. Újjászületett a marcalvárosi kis-
erdő futópályája, melyet tanévkezdés-
kor futóversennyel avattunk fel. Jól
szolgálja a testnevelésórák mellett a
környék lakóit is, hiszen napszaktól füg-
getlenül sokan futnak, kocognak a kis-
erdőben. Egy korábbi feszültségforrást
is sikerült feloldanunk, hiszen az új, be-
kerített kutyajátszótér kialakítása a
békés egymás mellett élés irányába te-
reli a futókat és a kutyásokat. Kiemelt
figyelmet fordítunk a füves területré-
szek nyírására, kaszálására, folyamato-
san pótoljuk a sérült utcabútorokat, a
játszótéri játékokat. Sikerült beüvegez-
tetnem a DAC-pályánál található, mos-
toha állapotú autóbuszmegállót, ame-
lyet aztán ismét összetörtek a vandál
kezek. Mivel meggyőződésem, hogy a
szép környezet nevel, ezért újra kijavít-
tattam, ezúttal azonban már nem üve-
get használtunk. A képviselői munkát
szolgálatnak tartom, ezért minden
megkeresést komolyan veszek. Ennek
jegyében sikerült felújítani a Szentlélek-

A marcalvárosiakkal
összefogva a városrész
fejlődéséért

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

templom előtti balesetveszélyes lép-
csősort, valamint átalakíttatni a for-
galmi rendet úgy, hogy a szentmisék
után legyen lehetőség egyszerre balra
és jobbra is kikanyarodni a főútra. Fo-
lyamatos kapcsolatban vagyok az útke-
zelő szervezetünkkel, így az úthibákra
is gyorsan reagálunk. A Sün Balázs
Óvoda elé forgalomterelő oszlopokat
állíttattunk, melyek a gyerekeket védik
a szabálytalanul parkoló felnőttektől.

Milyen eredményeket sikerült
elérni a panelépületek energiata-
karékos felújítása terén?

Borsi Róbert képviselőtársam az
előző ciklusban indította el a progra-
mot, melynek gyümölcseit a körzetha-
tárok változásával már az én választó-
kerületemben is érzékeljük. A program
keretében a Déry Tibor utca 13–19., az
Ikva utca 52–60., valamint az Örkény
utca 5–11. és a Kormos utca 4. számú
épületek újultak meg. A fejlesztést az
állam közel 340 millióval, az önkor-
mányzat 231 millió forinttal támogatta,
az önrész pedig 145 millió
forint volt, mely az itt lakók
összefogásra való hajlandó-
ságát mutatja. A panelprog-
ram nagy segítség a lakóte-
lepen élőknek, hiszen a
külső szigetelés, az új fűtés-
rendszer mintegy ötvenszá-
zalékos megtakarítást is je-
lenthet lakásonként, aminek jótékony
hatását már az elmúlt zord télen is ér-
zékelték a lakók.

Milyen fejlesztések várhatók
2012-ben a városrészben?

Marcalváros szégyenének tartom a
Marcalváros I. és II. közötti aluljáró lé-
lekromboló állapotát, ezért még az
idén felújítjuk, és ebben a marcalvárosi
óvodások, iskolások is a segítségemre
lesznek. A közösen elvégzett munka
révén a fiatalok egy picit a sajátjuknak

is érzik majd, és talán tovább is adják
barátaiknak, családtagjaiknak ezt a
szemléletet, hiszen lakókörnyezetünk
állapotának megóvása közös felada-
tunk. Folyamatosan fejlesztjük a zöld-
területeket is, faültetéssel, padok kihe-
lyezésével szeretném még élhetőbbé
tenni ezt a gyönyörű városrészt. Ezen-
kívül egy különleges ajándékot is kap-
nak Marcalváros II. lakói az élelmiszer-
bolt melletti térre, de ez egyelőre le-
gyen meglepetés…

Ön a győri önkormányzat okta-
tási, kulturális, sport- és turiszti-
kai bizottságának elnöke is. Ho-
gyan értékeli ezen területek fej-
lődését városunkban?

A bizottság munkájának vezetése
szép és felemelő feladat, hiszen így
közvetlenül is módomban áll jó hírét
kelteni Győrnek. Az oktatás terén egye-
dülálló a szakképzési támogatási rend-
szerünk. A sportra is kiemelt figyelmet
fordít az önkormányzat, hiszen orszá-
gosan is kuriózumnak nevezhető az

egyszázalékos költségvetési sporttá-
mogatás, ami meg is látszik eredmé-
nyeinken, hiszen élvonalbeli csapata-
ink egytől egyig a dobogón végeznek,
kiemelkedő sikereket érnek el. Váro-
sunk kulturális élete, az egész évet fel -
ölelő rendezvénysorozatok és színes
fesztiválok közkedvelt turisztikai cél-
ponttá alakítják Győrt.

Köszönöm mindenkinek, aki meg-
tisztel ötleteivel, jó tanácsaival, hiszen
csak a közös munka vezet eredményre!

Szegediné Bozzay Katalin, a
Marcalvárosi Főigazgatóság
főigazgatója:
Rózsavölgyi László képviselő
úr személye és Marcalváros
II. városrész szorosan össze-
kapcsolódik. Eredményes te-
vékenysége annak köszön-
hető, hogy napi kapcsolatot
tart fenn az itt élő emberek-
kel, akik élnek is a személyes
találkozás lehetőségeivel.
Szociálisan érzékeny, humá-
nus, nagy teherbírású ember,
aki elszántan dolgozik – és ér
el eredményeket. Céljai kö-
zött fontos szerepet játszik a
felnövekvő nemzedék egész-
ségtudatának kialakítása. A
marcalvárosi kiserdő és futó-
pályája jól szolgálja a mentá-
lis kikapcsolódást, az erő-
gyűjtést. A Nemzetközi Kézi-
labda Balázs Kupa lelkes tá-
mogatója, segítője. Pozitív
életszemléletével, közvetlen-
ségével, munkájával elérte,
hogy a városrész tiszteletre
méltó embere legyen. A to-
vábbiakban is számítunk se-
gítségére.

Iváncsik Mihály világválo-
gatott kézilabdázó:
Harminc éve élek Marcalvá-
ros II-n, Rózsavölgyi László
tevékenységét a megválasztá-
sától kezdve figyelemmel kí-
sérem. A kiserdei futópálya
felújítása nagyban hozzájá-
rult a városrész sportolási le-
hetőségeinek a bővítéséhez.
Öregfiúk kézilabda Európa-
bajnokságra készülök és fel-
készülésem során nagy hasz-
nát veszem a futópályának és
az azt kiegészítő létesítmé-
nyeknek. Köszönet érte a kép-
viselő úrnak, sok sikert, erőt,
egészséget kívánok további
munkájához! 

A helyiek
szemével

A panelprogram
nagy segítség 

a lakótelepieknek

Fogadóórák
Rózsavölgyi László a szemé-
lyes kapcsolattartást kiemel-
ten fontosnak tartja, ezért
tart minden hónap első hétfő-
jén fogadóórát az Arany János
Általános Iskolában. „Kérem a
választókörzetemben élőket,
hogy a jövőben is forduljanak
hozzám bizalommal!”
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Rendkívül sok ügyet bonyolítanak a győri
bírák, a város első helyen áll az első fokon
megkezdett, valamint a folyamatban
lévő büntetőügyek számát tekintve is –
mondta dr. Takács József, a Győri Tör-
vényszék elnöke az idei összbírói értekez-
leten, ahol megjegyezte, megyénkben
még legalább nyolc bíróra lenne szükség
a hatékonyabb munkához.

A válság ellenére megyénkben működik a gaz-
daság, s ezt a bűnözők is érzik: növekszik az
utazóbűnözés, az ország más részeiről is érkez-
nek térségünkbe bűnelkövetők. A tendencia a
bíróságok ügyforgalmán is meglátszik – muta-
tott rá dr. Takács József. A Győri Törvényszék
elnöke megjegyezte, a megyei bíróság első he-
lyen áll a megkezdett, a lezárt és a folyamatban
lévő büntetőügyeket tekintve is. Többször
annyi ügyön dolgoznak a győr-moson-soproni
bírák, mint az ország másik felében tevékeny-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Gao Jian, Kína magyarországi nagykövete tett lá-
togatást városunkban, ahol Borkai Zsolt polgár-
mesterrel gazdasági és kulturális együttműkö-
dési lehetőségekről tárgyalt.

Borkai Zsolt a városházán fogadta a nagykö-
vet asszonyt és bemutatta neki Győrt, annak gaz-
dasági, kulturális és sportéletét. A polgármester

kedők. Míg nálunk egy bíró egy éven belül 150
ügyet tart kézben, addig keleten mindössze 35-
40-et. Ennek ellenére a létszám csak átlagos-
nak mondható, 87 bíró dolgozik a megye bíró-
ságain. Ez az arány nemcsak a bíróknak,
hanem az ügyfeleknek is teher, nem mindegy
ugyanis, hogy valaki két hét, egy hónap vagy fél
év alatt kap ítéletet.

Takács József szerint az ügyforgalomhoz kel-
lene a létszámot igazítani, ezért plusz nyolc bíró
foglalkoztatására tett javaslatot. A Bírósági Hi-
vatal előreláthatólag az év második felében dönt
a kérdésről. A megyei bíróság két bírája kénysze-
rül nyugdíjba június 30-tól a korhatár miatt. Erre
tekintettel április elsejétől két fiatal bíró kapta
meg kinevezését a Győri Városi Bíróságra.

Az összbírói értekezleten a létszámon és az
ügyforgalmi adatokon túl Takács József beszá-
molt a bíróságok gazdálkodásáról is. A bíróság
éves költségvetése 1 milliárd 800 millió forint,
aminek 85 százaléka bérköltség. Uniós pályáza-
tokon 58 millió forintot sikerült lehívni, ebből
akadálymentesítették a megyei, a mosonma-
gyaróvári és a győri bíróság épületét.

Kínai nagykövet: Győr is
befektetési célpont lehet

kitért arra is, hogy a két ország között egyre élén-
kebbek a kapcsolatok, ami Győrre és testvérvá-
rosára is jellemző, hiszen a közelmúltban a Győri
Balett és a Győri Filharmonikus Zenekar művé-
szei adtak ízelítőt városunk kulturális életéből Wu-
hanban, a nyári Táncfesztiválra pedig wuhani tán-
cosok érkeznek hozzánk, hogy betekintést nyújt-
sanak a kínai tánchagyományokba. 

Gao Jian úgy látja, Győr fejlődése kiemelkedő
Magyarországon, és gazdasági színvonala mel-
lett a város szépsége is megragadta. Úgy fogal-
mazott, Győrt akár egy hungarikumnak is nevez-
hetnénk. A nagykövet egyetértett abban, hogy a
két ország kapcsolatai egyre erősödnek, és a jö-
vőben Győr is potenciális befektetési célpontja
lehet a kínai vállalatoknak. Emlékeztetett arra is,
hogy jövőre Magyarországon rendezik a kínai–
magyar baráti városok konferenciáját, amelyre
természetesen Győrt is várják.

A nagykövetség delegációja a városházi láto-
gatás után dr. Szekeres Tamással, a Széchenyi
István Egyetem rektorával folytatott megbeszélé-
seket. Meglátogatta a Győri Balettet és a filhar-
monikus zenekart, valamint az ipari parkot.

Több bíróra 
van szükség 
Győrben
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szerző: w. a.
fotó: o. jakócs péter

Generáció- és szemléletvál-
tásra van szükség az Ipartestü-
letek Országos Szövetségében
(IPOSZ) – mondja a szervezet
alelnöke, a győri Hancz István,
aki egy éve tölti be ezt a pozí-
ciót. A megyénkben lévő hét
ipartestületet koordináló szö-
vetség ügyvezetője lapunknak
adott interjújában egy közel-
múltban elindult képzési prog-
ramról is beszélt.

Egy éve választották meg az
IPOSZ alelnökének, hogyan ér-
tékeli az ön, illetve az országos
szervezet mögött lévő munkát?

Az elmúlt közel 12 hónap nagyon
kemény időszak volt számomra. Be-
kerültem egy olyan vezetői körbe,
amelynek összetétele közel húsz évig
változatlan volt. Ezt a változatlansá-
got kellett megtörnöm, új szemléle-
tet, és – lehet, kicsit furcsa lesz ez a
kifejezés – egyfajta győri munkastí-
lust meghonosítani. Azt is el kell
mondanom, hogy nem fogadták min-
dig kedvezően a javaslataimat, újí-
tásra való törekvéseimet, de én min-
dig, amikor elmondtam az érveimet,
Győrrel példálóztam: az ipartestületi
tagok száma Győrben közel ezer fő,
más városokban jóval kevesebb. 

Új pályára kell állítani az IPOSZ-t

A hozzám tartozó területeken sikerült
komoly eredményeket elérni: az
IPOSZ szállodáinak gazdálkodása
pozitív mérleget mutat, és megnyer-
tünk egy olyan pályázatot, amellyel
forráshoz jutunk, és jelentős segítsé-
get tudunk nyújtani a vállalkozások-
nak.  Ezek mind azt példázzák, hogy
új útra próbálom állítani az IPOSZ-t,
generációváltásra van szükség, hi-
szen az érdekvédelem és a szolgálta-
tásnyújtás ma már másfajta gondol-
kodást, másfajta technikai feltétele-
ket követel meg. 

Az előbb már ön is utalt arra
a pályázati forrásból megvaló-
suló programra, amelynek nyitó

konferenciáját a közelmúltban
rendezték Győrben. Mekkora
forrásból valósul meg ez a kép-
zési projekt, és hány embert
érinthet?

A mikro- és kisvállalkozásoknak
nyújtunk nagy segítséget az Európai
Unió és a magyar állam által finan-
szírozott programban, amelyre 288
millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertünk. Ennek köszön-
hetően 18 megyében 1975 vállal-
kozó és alkalmazott képzése valósul-
hat meg, ez Győrben mintegy 300
személy továbbképzését jelenti. A
szakmaköröknek megfelelően 15
képzési témakört alakítottunk ki,

ezek között szerepel a környezetvé-
delem, a nyelvek, EU-ismeretek, vál-
lalkozási ismeretek, árufuvarozók kö-
telező továbbképzése, marketing-,
értékesítési tréning, valamint a szép-
ségiparon belül fodrász-, kozmeti-
kus-továbbképzés, -mestervizsga
és sminkes képzés. Győrben indult
meg a múlt héten az árufuvarozói 
továbbképzés, 50 főnek kétszer 25
fős csoportban. Azért ragaszkod-
tam ahhoz, hogy először itt indulja-
nak el a képzések, mert az IPOSZ ré-
széről én vagyok a pályázatért fele-
lős alelnök, itt a projektiroda, és sze-
retném, hogy az esetleges problé-
mák itt merüljenek fel először. A
program egyébként legkésőbb év
végéig le is zárul. 

Milyen eredménnyel zárult a
közelmúltban önök által szerve-
zett Tavaszvárók éjszakája nevű
akció, amelyben a belvárosi üz-
letek este is kinyitottak? 

Pozitív volt a fogadtatás a kereske-
dők és a vásárlók részéről is, ezért
ígérem, lesz még hasonló akció. Az a
célunk, hogy ha a lakók, a turisták a
belvárosba jönnek a különböző kultu-
rális, szórakoztató, esetleg sport-
programokra, akkor nyitott üzleteket
találjanak, hogy ezzel is még élőbb le-
gyen a történelmi városrész. Az ön-
kormányzattal egyébként folyamato-
san egyeztetünk arról, hogy hogyan
tudjuk mi ezt a törekvést segíteni.

kép és szöveg: bognár béla

A kereszténydemokraták győri szer-
vezete, valamint a határon belül és
kívül élő rászorulók támogatására
alapított Országzászló Alapítvány a
900 km-re lévő erdélyi Kovásznára
szerveztek zarándokutat, melynek
során Apor Vilmosra emlékezve dom-
borművet is avattak.

A mártírhalált halt egykori győri
püspök születésének 120. és bol-
doggá avatásának 15. évfordulója
jegyében Pápai Lajos megyés püs-
pök Apor-ereklyét ajándékozott a
csíksomlyói kegytemplomnak. Eh -
hez kapcsolódóan április 28–29-én
több helyen is szentmisével emlékez-
tek az Erdélyből származó kiváló sze-
mélyiségre.

A Győr és Kovászna közötti távol-
ság nagyon hosszúnak tűnhet, mégis
sikerült összekötni egy olyan híddal,
amit szeretetből és az összetartozás
érzéséből építettek fel. Az egyik,
Győrben található pillér lerakója a szé-
kely Apor Vilmos volt, aki Győrben a
győri asszonyok védelmében áldozta
fel az életét. A híd másik, kovásznai

Apor-emlékművet avattak Erdélyben
pillérének lerakója Böjte Csaba test-
vér, Győr városa és dr. Pápai Lajos tá-
mogatásával. A kisalföldi megyeszék-
helyen tartott Szeretetnapok rendez-
vénysorozatának bevétele a dévai
Szent Ferenc Alapítvány támogatását
szolgálja már 10 éve. Déván kívül
azonban más településeken is elkel a
gondoskodó segítség. 

A szeretetnapok bevételéből a
Böjte Csaba által vezetett Szent Ferenc
Alapítvány házat vásárolt Kovásznán
árva vagy nagyon nehéz körülmények
között élő gyermekek nevelésére. A ne-
velőházat Apor Vilmosról nevezték el.

A Kereszténydemokrata Néppárt
Győri Szervezete az egyház e két rend-
kívüli személyisége iránti megbecsü-
léstől indíttatva határozta el, hogy a
kovásznai gyermekotthon névadójá-
nak illő emléket állít, megtisztelve
ezzel a bentlakókat és az értük dolgo-
zókat is – mondta el avatóbeszédében
dr. Pergel Elza elnök.

Az emlékművet Rieger Tibor szob-
rászművész álmodta meg a bronzba
öntéshez. A többek között Szervátiusz
Jenő-díjjal és Magyar Örökség-díjjal
kitüntetett művész Apor Vilmos püs-

pök és Böjte Csaba testvér iránti tisz-
telete jeléül tette felajánlását. 

A frissen avatott emlékműnél koszo-
rút helyezett el a megvalósítást támo-
gató győri Országzászló Alapítvány ne-
vében dr. Ottófi Rudolfné, dr. Cseh
Sándor és Oláh Ferenc kurátor. Szintén
koszorúval tisztelgett a mártír püspök
emlékműve előtt a Győri Nyugdíjas

Polgári Kör és a Nemzetközi Szent
György Lovagrend győri tagozata.

A 60 győri zarándok útja az emlék-
műavatással nem ért véget. Csíksom-

lyón meglátogatták a székesegyház
szomszédságában lévő gyermekott-
hont, majd a Gyimesbükkön és Ká-
szonban lévő otthont is, melyeket szin-
tén a Szent Ferenc Alapítvány tart
fenn kizárólag adományokból. A győri
kereszténydemokraták által szerve-
zett zarándoklaton résztvevők mind-
egyik otthonba pénzadománnyal ér-

keztek. Az ezeréves határon álló gyi-
mesbükki gyerekeknek és a kászoni-
aknak pedig ruhát, játékokat és élelmi-
szert is adományoztak.  



teget hallucinált, egy nagyobb hal
csobbanását, vagy delfin sípolását
hallva azonnal felébredt. A majdnem
végzetes borulásnál is a kabinban
tartózkodott.

„Másfél napja tartott a vihar, ami-
kor egy hullám elkapta a hajót, és fej-
jel lefelé fordította. Elkezdett ömleni
a víz, tudtam, hogy el fogok süly-
lyedni, ha nem jól döntök. Nagyon
féltem, és átfutott az agyamon, hogy
rengeteg dolgot nem valósítottam
meg, és meg sem tudják, hogy mi
történt velem. Adrenalinfröccsöt
kap tam, egy lehetőség maradt,
hogy kinyitom a kabinajtót és kimá-
szok. Kiúsztam, minden szürke volt,
tombolt a szél. Próbáltam a hajót
magam felé húzni, de nem sikerült.

Az utolsó percben jött egy hullám,
ami visszafordította a hajót. Leírha-
tatlan érzés volt, hogy élek.”

Ezután egy GPS-t tudott használni,
élelmiszerének fele elázott.

„Nyolc hajót észleltem a borulás
után, ellőttem az összes jelzőrakétá-
mat, de nem vettek észre. Tudatosult
bennem, hogy ha én nem teszek az
életemért, akkor senki. Mindenkinek
van egy óceánja, amin át kell kelnie.
Meg lehet csinálni, és ha tragikus
helyzetbe is kerülünk, akkor is vissza
lehet fordítani a hajót. Dolgozzunk a
célunkért, és ha elkezdjük járni a
saját utunkat, akkor kivirulunk.”

Végezetül elmondta, külföldön
nem kérdőjelezik meg, hogy átkelt
az óceánon kenuval: „Azt nézik,
hogy a kicsi Magyarországról jöttem,
ahol se tenger, se óceán. Abszolút
magyar sikerként fogják fel.”
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Adrenalinfröccsöt kaptam, egy
lehetőség maradt, hogy kinyi-
tom a kabinajtót és kimászok –
beszélt az óceánba borulásáról
Rakonczay Gábor a Szabadhe-
gyi Találkozásokon Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester
vendégeként.

Gábor a középiskolában ismerkedett
meg későbbi feleségével, Viktóriával,
már akkor eltervezték, egyszer körbe-
evezik a Földet. A két fiatal együtt ment
egyetemre, Viki formatervező művész-
nek, Gábor építész tervezőnek tanult.
Ekkor érett meg az ötlet, hogy átevez-
zék az Atlanti-óceánt.
Építettek egy speciális
evezős hajót, a Tűzhan-
gyát, amivel első magyar
párosként keltek át az
óceánon.

Gábor tavaly de cem -
ber 20-án a világon első-
ként, egyedül vágott neki az Atlanti-
óceánnak kenuval, amit a híres
óceá ni vitorlázó, Fa Nándor tervezett
és épített.

– Semmi nem volt adott, de ponto-
san tudtuk, hogy mit akarunk elérni –
kezdett bele Gábor többes számban,
hiszen felesége rengeteget segített
az előkészítésben, és az út alatt is,
amíg tudtak kommunikálni. Nem
egész 61 nap alatt tette meg a távot.

A legnehezebb a magány volt.
Sokat beszélgettem magammal, kí-
vülről próbáltam nézni magam,
hogy normális-e még, amit csinálok.
Miután átbillentem a holtponton,
már élveztem, az utolsó 10 nap na-
gyon jó volt – emlékezett vissza.

A hajó kabinja nagyon kicsi volt, a
háborgó vízen egy zoknicsere is kihí-
vásnak bizonyult. Ha aludni akart, ki
kellett magát ékelnie. Gábor renge-

Leírhatatlan érzés
volt, hogy élek

NYITÁSI AKCIÓK*

1+1 
Vásároljon májusban az alábbi könyvek közül 

egyet, és a másodikat ingyen adjuk

1000 Ft
értékû kupon

Beváltható bármelyik Ulpius-ház által kiadott könyv megvásárlásakor 2012. május 31-ig
gyôri könyvesboltunkban (Baross Gábor út 33.). Könyvenként csak 1 kupon használható

fel. *Akciók egymással és más kedvezményekkel nem összevonhatóak.

www.ulpiushaz.hu

SZTÁRSZERZÔINK DEDIKÁLNAK:
Fejôs Éva — május 18., péntek 17 óra

Árpa Attila — május 25., péntek 17 óra
Fábián Janka — május 31., csütörtök 17 óra

Kepes András— június 8., péntek 17 óra

AZ ULPIUS-HÁZ BEMUTATJA

„Mindenkinek
van egy óceánja”
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szerző: földvári gabriella  
fotó: o. jakócs péter

Már látogatható a Káptalan-
domb lábánál a Bécsi kapu tér 4.
szám alatti, újjávarázsolt műem-
lék épület. A Múzeumházban ko-
rábban megnyílt teázó mellett
az első szinten Lebó Ferenc
szobrászművész alkotásai, a
második emeleten Hefter László
üvegművész munkái tekinthe-
tőek meg. 

A Múzeumház Kft. társtulajdonosa,
Lebó Ferenc a múlt csütörtöki megnyi-
tón elmondta, az 1780-as években
hasznavehetetlen telekként tartották
nyilván az épület területét. Az ok való-
színűleg a harminchat négyzetméteres
méret volt. A ház későbbi tulajdonosai,
amikor módjuk nyílt rá, úgy segítettek
a bajon, hogy ráépítettek a bástyára.
Így került a vár ikerkapujának fele az
épületen belülre. 

A ház a felújítást követően egy kis ék-
szerdobozzá vált, bemutatják az épület-
ben feltárt, restaurált secco-maradvá-

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. f. z.

Berkes Kálmán, a Győri Filhar-
monikus Zenekar művészeti ve-
zetője kedden volt hatvanéves.
A kerek szám kitűnő alkalom a
gratulációra és egy rövid be-
szélgetésre. 

Hol és hogyan ünnepli a szüle-
tésnapját?

A hatvanadikat a repülőn, Tokióba
menet. Remélem, a kedvenc légitár-

saságom ez alkalomból valami jó
helyre ültet. Ha megérkezem, akkor
sem lesz időm az ünneplésre. Aznap
Baráti Kristóf koncertjére megyek,
másnap én magam adok koncertet a
nagykövetségen. A Győri Filharmoni-
kus zenekartól már szombaton kap-
tam egy nagyon szép születésnapi
ajándékot, a budapesti koncerten
egy csodálatos Mozart-szimfóniát
játszottak. 

Melyik volt a hatvan év leg-
emlékezetesebb pillanata?

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Ruhatervező pályázatot hirdetett
középiskolásoknak a győri Harlekin
Iparművészeti Galéria. A legjobb
munkákból nyílt kiállítás május vé-
géig látható a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban. A galéria azt ígéri,
segít, hogy a tervekből előbb-
utóbb ruhák legyenek.  

Rodriguez Tünde cégvezető
arra volt kíváncsi, a ballagásra ké-
szülők szívük szerint milyen alkalmi
ruhát viselnének a nagy esemé-
nyen, mit gondolnak a fiatalok az
üzletekben kapható tucatárukról, s
az általános trendekhez képest mi-
lyen saját, eredeti terveik, elképze-
léseik vannak a tizenéveseknek.
Harminchat lány pályázott, néhá-
nyan több ruhával is. Többségük a
tánc- és képzőművészeti, a Kovács
Margit-, a Kossuth-iskolában vagy
a soproni Handlerben tanul.

A galéria cégvezetője szerint
igazán szép, harmonikus, de trendi
ruhatervek érkeztek, többségük va-
lóban egyedi, eredeti elemeket tar-
talmaz. A legjobb tervek kiválasztá-
sában szakmai zsűri döntött, a fő-
védnök Gábor Júlia volt. A zsűrizés-
ben jelmeztervező, muzsikus, tanár
és újságíró vett részt.

Első helyezett lett Kocsis Orso-
lya Bőrneszánsz kollekciójával. A
lány a Kovács Margit Szakközépis-
kola bőrműves szakán tanul, így
nem meglepő, hogy egy egyszerű,
ujjatlan, hosszú ruhát különleges
módon, bőrrel díszített. Ifjú Titán
díjat kapott Baffy Barbara, a győri
tánc- és képzőművészeti, valamint
Szabó Szimonetta, a soproni
Handler-szakközépiskola tanulója.
Rodriguez Tünde a tehetséges lá-
nyokkal szívesen dolgozna együtt,
s cége segítséget nyújt a ruhák ki-
vitelezésében. 

Megnyílt a Múzeumház 
a Káptalandomb tövében 

nyokat, a várfal és kőkapu részleteit, va-
lamint a Kőtár bejárata feletti teraszt is.

A Múzeumház működtetői több
funkciót szánnak a különleges belső te-
reknek, itt mutatnak be részleteket a
város, a vár történetéből, s helyet kínál-
nak kortárs alkotók munkáinak. A mű-
vészeti sorozat első tárlatán Hefter
László Ferenczy Noémi-díjas iparmű-
vész mutatkozik be. Az üvegművész ki-
állítását Grászli Bernadett, a Városi Mű-
vészeti Múzeum igazgatója nyitotta
meg, elmondva, Hefter László életmű-
vének két jelentős szeletéből láthat vá-
logatást a közönség. A kiállításon az
egyházi megrendelésre készített szak-
rális alkotások, üvegképek, üvegabla-
kok, továbbá restaurált történeti emlé-
kek, historizáló, szecessziós műemlék
üvegképek kaptak helyet.    

A Múzeumház átadását követve,
május 22-én nyílik meg a nagyközön-
ség előtt az egyedülálló panorámát kí-
náló püspökvári kilátótorony, továbbá
a bazilikában létrehozott kiállítóhelyek
és a Káptalandomb 11–13. számú
épület Zichy Ferenc Látogatóköz-
pontja. 

Te vagy 
a divat!

Erre nem tudok válaszolni. Négy -
éves korom óta zenélek, nyolcvanöt
országban jártam, tanítok, muzsiká-
lok, vezényelek, koncertezek, húsz éve
vagyok a tokiói Musashino Academia
Musicae professzora, a szimfonikus
zenekar vezető karmestere, három
éve segítem a Győri Filharmonikus Ze-
nekart. Nem tudok egy pillanatot ki -
emelni, a hatvan év alatt legalább öt-
száz évet éltem, s ha újrakezdhetném,
mindent ugyanígy tennék.

Mire a legbüszkébb?
Jól főzök, magamra másért nem

vagyok büszke. De arra
igen, hogy olyan kiváló ta-
nároktól tanulhattam, mint
Kurtág György, Kovács
Béla, Simon András. Arra
vagyok büszke, hogy olyan
partnereim voltak, mint
Kocsis Zoltán, Ránki

Dezső, Jandó Jenő, Schiff András.
Kocsis Zoltán barátom hatvanadik
születésnapját vasárnap ünnepeltük,
egy tévéfelvételen én voltam a meg-
lepetésvendég. Negyvennyolc éve
vagyunk barátok, egy negyvennyolc
éve komponált darabját játszottam el
neki ajándékképpen. 

Ön kétlaki életet él, Tokió és
Győr között ingázik. Hol van 
otthon?

Most a győri munkám a legfonto-
sabb, ezért Magyarországon élek, mi-

Berkes Kálmán 60 éves
közben a családom, a japán felesé-
gem és a kislányom Tokióban, az ott-
honunkban van. Nyártól változik a
helyzet, úgy tervezzük, ideköltöznek. 

Milyen munkák várnak önre? 
Sok-sok koncert. Május 30-án Ko-

csis Zoltán jótékonysági koncertjén
két versenyművet is eljátszok, ami
hatvanévesen nagy szó. A győri zene-
karral és Baráti Kristóffal a hónap
utolsó napján, Pécsen lépünk fel. S
persze készülünk a jövő évadra,
ismét világsztárok érkeznek majd a
győri koncertjeinkre.

Négyéves korom 
óta zenélek
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Véghné Lőrincz Ágnes a Ma-
gyar Kézműves Remek díj tulaj-
donosa lett. A Győrben élő
nyugdíjas hölgy Hövejen szüle-
tett, kisgyerekként tanulta,
leste el a höveji csipke varrásá-
nak tudományát nagymamájá-
tól és édesanyjától.  

Lőrincz Ágnes gyerekként készítette
el első terítőjét, tízévesen ültették
maguk mellé a nagy szeretettel kézi-
munkázó höveji lányok, asszonyok.
Nagymamája nem csak szépen varrt,
szebbnél szebb mintarajzokat is ké-
szített. Ezeket a rajzokat a csipkeké-
szítő népi iparművész ma is őrzi, be-
lőlük merít ötleteket saját terveihez. 

A legenda szerint 1860-ban került
Hövejre a csipke. Nyikos Gáspárné,
született Horváth Borbála hozta Po-
zsonyból, s az asszonyok megtanul-
ták, továbbfejlesztették. A nők tették
Hövejt híressé. Csipkéjük egyedisé-
gét, különlegességét az adja, hogy
fehér anyagon fehér fonallal dolgoz-
nak, a kivágott, körülszegett na-
gyobb lyukakat úgynevezett pókolás-

Hófehér csipkecsodák

sal töltik ki, amitől a hímzés csipke-
szerűvé válik. Hatvanegy különböző
pókolás létezik, a höveji kézimunkán
a virágos rét motívumai, egyebek kö-
zött a búzaszemes, a kalinkós, a csil-
lagos szerepelnek.

Hövejen ma alig tucatnyi idősebb
asszony varr aktívan csipkét. Lőrincz
Ágnes azt mondja, ha kérik, szívesen
adja tovább tudását, ismereteit, el-

megy táborokba, összejövetelekre,
de a családi utánpótlással nincs sze-
rencséje. Két fia és öt fiú unokája van,
nem várható el tőlük, hogy őrizzék,
gyakorolják a hagyományt.

Ágnes asszony harmincöt évig ad-
minisztrátorként dolgozott a Petz-
kórházban, szabadidejében készül-
tek a csipkecsodák. Gyakran dolgo-
zott megrendelésre, munkáit a világ
minden tájára elvitték ajándéknak.
Ma hobbiból, saját gyönyörűségére,
kiállításokra, pályázatokra készít terí-
tőt, zsebkendőt, blúzokat, öltözete-
ket, kötényeket. Egy-egy terítő kivar-
rása egy hétig is eltart, egy blúz akár
egy hónapba is beletelik. Jelenleg
egy függönyön és egy babán dolgo-
zik. Maga készíti a babát, höveji csip-
keöltözetet ad rá, ezzel indul a jövő
évi babakészítő pályázaton.

Véghné Lőrincz Ágnes munkáit a
Höveji Csipkemúzeum mellett jelenleg
két időszaki kiállításon is megcsodál-
hatjuk. Az egyik tárlat Budapesten, Vaj-
dahunyad várában, a másik Győrben,
a Bartók Béla művelődési házban várja
a látogatókat. Beszélgetésünk végén
Ágnes asszony egy jó hírrel is szolgál,
úgy néz ki, hamarosan szabadalmi vé-
delmet kap a höveji csipke. 

Május 12-én és 13-án a Mobi-
lisben forgatják a Delta tudo-
mányos vetélkedősorozatá-
nak döntőjét.

Miközben a Mobilis normál
mindennapjait éli és normál
nyitva tartással várják láto-
gatóikat, az interaktív kiállí-
tási központban elkészül egy
teljes adásra való felvétel.
Akár még te is fel-feltűn-
hetsz egy-két képen. 

www.mobilis.gyor.hu

Benne lehetsz 
a tévében! 



12 / + / 2012. május 11.

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

Itt egy könyv, amiből mindent meg-
tudhatunk arról, hogy hátralévő éve-
inkben hogyan tegyünk szert a lehető
legrugalmasabb testre és szellemre.
Ami most a tudományokban ebben a
témában fellelhető, az itt sorakozik át-
tekinthetően, érthetően, ráadásul szó-

szerző: prof. dr. alotti nasri szívsebész 
osztályvezető főorvos
fotó: illusztráció

A szívsebészet egy aránylag fiatal területe a medi-
cinának. Két fő ágazata van, az egyik az újszülött-
és gyermekszívsebészet. Itt alapvetően a szívfejlő-
dés zavarainak a helyrehozatala a fő cél. A másik a
felnőttkori szívsebészet, melynek hatáskörébe az
élet során szerzett szívbetegségek sebészeti úton
történő gyógyítása tartozik. A múlt század ötvenes
éveiben kifejlesztett szív-tüdő gép sokat lendített
a szívsebészet fejlődésén, hiszen számos beavat-
kozás kivitelezhetetlen nélküle. A gép használata
során a szív és a tüdő feladata egy ideig helyette-

rakoztatóan! Az Animus Kiadó által
megjelentetett 408 oldalas, kemény-
borítós könyv szerzői olyan neves or-
vosprofesszorok, akik már több ízben
szerepeltek a New York Times bestsel-
lerlistáján, a könyvsikerek legtekinté-
lyesebb fórumán. Dr. Oz és dr. Rozien

síthető. Ugyanakkor ma már a szívsebész csapat
felkészültségétől függően ez a gép esetenként nél-
külözhető lehet.

Koszorúsér-sebészet 
Ma a felnőttkori szívsebészet leggyakrabban

végzett beavatkozása. A műtét során az elzárt vagy
súlyosan beszűkült koszorúsér-szakaszt ép visszér-
rel vagy ép ütőérrel kerüljük ki. Az áthidalást az alsó
végtagokból szerzett visszerekkel vagy a mellkas
belső felszínén futó két ütőér egyikével vagy mind-
kettőjével végezzük. Ha az áthidaló erek száma
kevés, akkor a felkar egyik ütőerét alkalmazzuk.

Billentyűsebészet 
A szívben található négy billentyű (szelep) közül

általában a főütőér, illetve a kéthegyű billentyű szű-
külete vagy záródási képtelensége miatt végezzük
a beavatkozást. Fő célunk: helyreállítani a billentyű

működését. Ha a billentyűn súlyos
szerkezetbeli vagy szövettani káro-
sodást tapasztalunk, akkor annak
eltávolítása után műbillentyűt ül-
tettünk be. Amennyiben a billen-
tyűnek nincs szövettani károso-
dása, akkor a saját billentyűt meg-
tartó plasztikai megoldásokkal
igyekszünk helyreállítani a műkö-

dését. Manapság dobogó szív mellett a szívcsú-
cson vagy a lágyékhajlati ütőéren át olyan biológiai
műbillentyűk ültethetők be, amelyek csomagolt ál-
lapotból önmaguktól megnyílnak a beültetési te-
rületen. Ezeket a beavatkozásokat idős és magas
kockázattal bíró betegeknél végzik nyugat-európai
és amerikai centrumokban. Magas költségük
miatt Magyarországon még nem terjedtek el. 

Főverőér-sebészet 
Egyes szív-, keringési, illetve öröklött betegsé-

gek főverőér-tágulattal járnak. Minél nagyobb a tá-
gulat, annál nagyobb a veszélye annak, hogy bere-
ped és halált okoz. A tágult érszakasz eltávolítása
és ennek műérrel történő pótlása a szívsebészet
egyik profilja. Előfordulhat, hogy ezt a beavatko-
zást főverőér-billentyű, illetve a fő koszorús erek
műtéti megoldásával kell párosítani. 

Szív-transzplantáció 
Végstádiumú szívelégtelenséget okozó szív-

izom-károsodás miatt történik a beavatkozás. Ma-
gyarországon felnőttkori szív-transzplantációt
csak Budapesten, a Semmelweis Egyetem Szívse-
bészeti Klinikáján végeznek.

Ritka szívsebészeti beavatkozások 
Szívburok-megvastagodás, szívdaganatok,

szív sérülések, és egyes szívritmuszavarok miatt.

tudományos alapossággal, ugyanak-
kor páratlan könnyedséggel és sok
humorral mutatják be az emberi szer-
vezet működését, és azt, hogy a kü-
lönböző életfunkciók hogyan őrizhe-
tők meg a lehető legtovább és a le-
hető legjobb teljesítőképességgel.

Olvasni jó!

Maradj fiatal!

A hét orvosi témája:

A szívsebészet jelentősége 
napjainkban

Támogassuk a győri Szívcentrumot!
Kérjük, hogy a győri szívbetegek ellátásának fejleszté-
séhez járuljon hozzá ön is adója 1%-ával. Támogassa a
Szívkatéterezés Győr Alapítványt!
Adószám: 18982545-1-08
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A hét kérdése:
az időváltozásról 

Válaszol: Késmárki-Gallai Róza Tímea 
pszichológus

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Az emberek egy része hajlamos arra, hogy
az időváltozás okozta banális, múló tünetek
mögött is súlyos betegséget sejtsen. Mások
pedig a súlyos tüneteket sem veszik komo-
lyan – mondta az egészségszorongásról
Késmárki-Gallai Róza Tímea pszichológus, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardioló-
giai és onkológiai osztályainak munkatársa. 

Az időjárás szélsőséges változásai kiválta-
nak-e pszichés tüneteket az emberekből?

Tudjuk, hogy az időváltozás provokálhat testi tü-
neteket, okozhat például keringési panaszokat, fej-
fájást, reumatikus fájdalmakat. Ha valaki a banális,
múló tüneteket indokolatlanul felnagyítja, megijed
tőlük, s azt gondolja, hogy ezek akár életveszélyes
betegségei jelei, akkor ez az érzés még pánikroha-
mot is kiválthat. 

A visszerességről

Meg lehet-e mon-
dani, hol húzódik az
„egészséges beteg-
ségtudat” határa?

Ez mindig függ az adott
személy állapotától, kör-
nyezetétől is. Akinek volt már infarktusa, jobban
megijedhet a rohamot idéző kisebb tünetektől is.
Ugyanilyen kóros azonban, ha valaki egészen nyil-
vánvaló, súlyos testi változásaival nem foglalkozik,
vagy szinte észre sem veszi azokat. Úgy gondolom,
ha az okokat tisztázó vizsgálat után a beteg meg-
nyugtatható, elfogadja a diagnózist, akkor az aggó-
dása nem ölt kóros méreteket. Ha azonban to-
vábbra is beképzeli a baját, akkor pszichés kezelése
is indokolt lehet.

A nagy pszichés kórképekre miként hat-
nak az időjárás változásai?

Ezzel a kérdéssel munkám során nem foglal-
kozom, de a szakirodalomból tudható, hogy az
időjárásnak van szerepe például az ember hangu-
latára. A borongós, napfény nélküli idő hajlamo-
sabbá tesz a depresszióra, mint a derűs, napsü-
téses időjárás. 

A statisztikák szerint a népesség 20-
25 százaléka nem örülhet maradék-
talanul az egyre melegedő időjárás-
nak. A rövid szoknyák, nadrágok sze-
zonja kellemetlenül érinti azokat, akik
rejtegetni kényszerülnek visszereiket,
takargatják lábszárukon, combjukon
megjelenő pókhálószerű kis értágu-
latokat. A visszeresség a férfiak 20, a
nők 25 százalékát érinti, de a seprű-
vénás elváltozás a felnőtt lakosság
50 százalékánál jelentkezhet. 

A visszér nem csupán esztétikai
kérdés, bár a legtöbben, ha kezeltetik
is, csak ezért teszik. Pedig ez alapve-
tően egy keringés rendszeri probléma. 

Tünetei
A legjellegzetesebb tünetek az el-

nehezedő, fáradt lábak, zsibbadás a

lábfejben vagy akár az egész lábszár-
ban, a viszketés, a lábdagadás, az el-
színeződések, a vénák kitüremke-
dése a bőrön, az éjszakai lábgörcsök.

Kezelése
A kezelés négyféleképpen zajlik,

melyet mindig a visszér stádiuma ha-
tároz meg.
1. Korai stádiumban segíthet, ha vál-

toztatunk az életmódunkon. Ha
irodai munkája van, akkor mini-
mum óránként álljon fel, és moz-
gassa, masszírozza meg a lábait,
vagy ha teheti, egész nap legye-
nek felpolcolva, ne lógassa őket.
Iktasson be sportot mindennap -
jai ba. Kidagadó viszereknél elő-
nyös lehet a rugalmas pólya vagy
gumiharisnya használata.

2. Ha már előrehaladottabb stádi-
umban van, akkor az orvosa ajánl-
hat gyógyszeres kezelést, aminek
során a tablettákat hosszú ideig
szedni kell.

3. A gyógyszeres kezelést követhetik
a szklerotizáló injekciók, melyeket
csak orvos adhat be.

4. Ha pedig már egyik sem elegendő,
akkor jöhet a visszérműtét, a beteg
felületes vénák eltávolítása.

Megelőzés
A hideg-meleg vízzel felváltva tör-

ténő zuhanyozás jót tesz a láb kerin-
gésének. A szaunát, a forró fürdőt és
a napozást azonban kerülni kell,
mert a vénák ilyenkor még jobban ki-
tágulnak. A gyengéd masszázs is
segít, alulról felfelé haladva a vénák
mentén.

(Vigyázat, ez vénagyulladás vagy
trombózis esetén szigorúan tilos!)

A tápanyagok közül a C-vitamin
és a lizin bír nagy jelentőséggel, de
a bioflavonoidok szerepe a legfonto-
sabb. Érdemes sokat fogyasztani
spenótból, brokkoliból, kelkáposztá-
ból, salátából, avokádóból, kiviből,
citrusfélékből, de hasznos élelmisze-
rek a sajtok és a savanyított tejter-
mékek is.

Allergia és mozgás
Itt a pollenszezon, de nem kell a négy fal
közt maradnia annak
sem, aki szezonális aller-
giában vagy asztmában
szenved. Minél többet
mozgunk és minél jobb
formába lendülünk,
annál kevésbé támad az
allergia. Kora reggel vagy
este fussunk, vegyünk fel napszemüve-
get, azonnal zuhanyozzunk le futás után,
valamint az orrunkat is tisztítsuk ki!

Okosító ételek
Bizonyos élelmiszerek nem csak az
egészségre vannak jó hatással, de a me-
móriát is serkentik. Ilyen például az
áfonya, amely antioxidáns hatású, és a
memóriaműködést is serkenti. A halak-
ban lévő omega-3 zsírsavak is memória-
javító hatással bírnak.  Az olívabogyó,

ha rendszeresen
eszünk, nemcsak a
szürkeállomány mű-
ködését javítja,
hanem a depresszió
kezelésére is kiváló.

Cukorbetegség 
és alváshiány
Amerikai kutatók szerint fokozottan fe-
nyegeti a diabétesz az éjszakai műszak-
ban dolgozókat és a sokat repülőket. 
Az alváshiány és a nappal–éjszaka rit-
musának eltolódása
könnyen kibillenti
egyensúlyából a szer-
vezet belső óráját, ez
pedig ahhoz vezethet, hogy kevesebb in-
zulint termel a hasnyálmirigy, és cukor
halmozódik fel a vérben. A gyakran meg-
növekedett vércukorszint pedig cukor-
betegséghez vezethet. 
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MÁRAI IRODALMI ESTET TART Mészáros
Tibor, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa
május 16-án, szerdán 17 órától a Kisfaludy Ká-
roly Megyei Könyvtár olvasótermében. Az
esten közreműködik Gáti Oszkár színművész. 

A NEMZETKÖZI MÚZEUMI VILÁGNAP al-
kalmából Francisco de Goya Rézkarc ciklusok
című kiállítását ajánlja a közönség figyelmébe a
Városi Művészeti Múzeum. A világhírű spanyol
mester rézkarcsorozatait művészettörténeti elő-
adás és grafikai bemutató segítségével ismerhe-
tik meg a látogatók május 18-án 16 órától az Es-
terházy-palotában. Előadók: Grászli Bernadett
művészettörténész és Szabadvári Attila Imre gra-
fikusművész. 

EMBERMESÉK. Magyarország legidősebb
emberével, a 108 éves Gallai Rezsővel beszél-
get május 12-én, szombaton 16 órakor a mén-
főcsanaki Bezerédj-kastélyban Harcsás Judit
újságíró. Közreműködik a  ménfőcsanaki Pe-
tőfi-iskola gyerekkórusa és furulyásai.

SZABADHEGYI HAR-
MONIKANAPOK kezdőd-
nek május 17-én 18 órától
a József Attila Művelődési
Házban. A házigazda az Ak-
kordeon Harmonikazene-
kar, vendégművész Horváth
Róbert (gombos harmo-
nika) és Horváth Viktória
(ének).

ANYÁK NAPI OPERETTGÁLA helyszíne
lesz május 12-én, szombaton 15 és 19 órától
a Bartók Béla Művelődési Központ. A fergete-
gesnek ígérkező műsorban fellép Oszvald Ma-
rika és a HungarOperett sztárjai. 

GALGÓCZI ERZSÉBET
tisztelői május 18-án, dél-
ben találkozhatnak egy-
mással Mén fő csa na kon, az
írónő emléktáblájánál. A Vid-
ravas szerzőjéről Nagy Vil-
mos emlékezik meg. Gal-
góczi 1989. máj us 20-án,
szülőházában hunyt el.

RADOSZA ATTILA kiállítása nyílik a Petőfi
Sándor Művelődési Ház galériájában május
14-én öt órakor. A Black and blue címet viselő
tárlatot, amely a képzőművész-tanár legújabb
munkáit tartalmazza, Gyenes Gábor grafika
szakos hallgató ajánlja a látogatók figyelmébe.
Zene: Enyingi Tamás és Radosza Attila. A tár-
lat június 2-ig látogatható.

A NAPÓRA AJÁNDÉKA címmel nyílik meg
a Győri Alkotók Napóra Egyesületének kiállí-
tása május 18-án, pénteken 17 órakor Szabad-
hegyen, a József Attila Művelődési Házban. A
tárlatot Zétényi Imréné Arany Piroska író nyitja
meg, az egyesület alkotóit dr. Kőrös Erzsébet
idegenvezető, várostörténész mutatja be. A ki-
állítás június 5-ig, hétköznapokon látogatható. 

MAGYAR NÓTA SZÓL a Marcal étterem-
ben május 18-án, pénteken este hét órától.
A Szeretnék május éjszakákon című esten
közreműködik Hajnal Nikolett és Sebestyén
Tamás. Kísér Szórádi Árpád. 

„ÖT PERC EGY JOBB VILÁGÉRT” címmel
hirdet akciót egy civil szerveződés május 12-én
este hét órára. Az akció abból áll, hogy bárhol va-
gyunk, az adott időben szánjunk magunkra és a
világra öt percet. Mindegy hogyan és mit csiná-
lunk. Megbocsájthatunk valakinek, megsimo-
gathatunk egy kiskutyát, megszagolhatunk 

egy virágot, a lényeg,
hogy rácsodál-

kozzunk az élet
egyszerűsé-

gére és jó-
ságára.  

Szegedi Csaba operaénekes dalestjére
várják az érdeklődőket május 12-én 18 órá-
tól a Győr-Újvárosi Művelődési Házba az Új-
városi esték keretében. Elhangzanak nép-
szerű operaáriák és dalok, kísér Szekeres
László zongoraművész. A Magyar Állami
Operaház énekesének repertoárjában sze-
repelt már Rossini A sevillai borbély operá-
jának címszerepe, Haydn Orfeusz és Euridi-
kéjéből Kreon, Mozart Don Giovannija, a Va-
rázsfuvolából Papageno alakítása.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁJUS 11., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 Orvosi bűnügyek 
10:00 DTK 
11:00 Tetőtől talpig
11:30 Szeretettel Hollywoodból
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:30 Marslakók 
14:00 Elcserélt lányok 
14:50 Angyali érintés
15:35 Capri - Az álmok szigete 
16:35 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 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
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 

22:30 Gyilkos elmék 
23:40 Gyilkos elmék 
00:40 Reflektor
00:55 Törzsutas
01:20 Kemény zsaruk 
02:15 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 

Egy nagy cég vezetőjét elra-
bolják. Az FBI a Hivatalnokot
bízza meg az üggyel, aki Dari-
ent jelöli ki a feladatra. Darien
azonban nem teljes lelkese-
déssel veti bele magát az
egész ügybe. Közben kiderül-
nek az érdekszövetségek, de
Darien hű marad a Hivatal-
nokhoz.

13:15 A láthatatlan ember 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 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 
00:05 Grimm 
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:40 Alexandra Pódium
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

06:15 Gyilkos sorok 
07:10 A kifutó 
08:05 A nagy házalakítás 
09:00 Gyilkos sorok 
09:55 Nyomtalanul  
10:45 Columbo: Kettős csapás 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó  
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Ronin 
23:40 CSI: A helyszínelők 
00:35 Minden gyanú felett 
02:40 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
03:25 A nagy házalakítás

MÁJUS 12., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago 
10:25 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
11:55 Autómánia
12:35 Amerika legkeményebb melói 
13:35 Lost - Eltűntek 
14:40 Castle 
15:40 Castle
16:40 Dumb és Dumber: 

Dilibogyók 2. 
A két agyalágyult figura,
Dumb és Dumber visszatér a
képernyőre, hogy a középis-
kola kisegítő osztályában
elért korábbi sikereiket most
a gimnáziumban ismételjék
meg. Az együgyű duó
ugyanis elhatározza, megmu-
tatja, hogy képesek rendes
osztályba is járni. A nemes
szándék persze belebotlik az
iskolát 100.000 dollárra le-
nyúlni készülő igazgató és az
uzsisnéni galád pénzszerzési
manőverébe.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik - 2012 
21:55 Casanova 
00:10 A texasi láncfűrészes 

mészárlás: A kezdet
01:50 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Egyik kutya, másik nem! 
10:30 Babavilág 
11:00 9 hónap 
11:30 Tűsarok 
12:00 Bajnokok Ligája magazin 
12:30 Én is szép vagyok 
13:00 Top Speed
13:30 Autóguru
14:00 Sheena, a dzsungel királynője 
15:00 Bűbájos boszorkák 
16:00 Rejtélyek kalandorai 
17:00 Sas kabaré
18:00 Nagy takarítás 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Kongó 
21:35 Men in Black - Sötét zsaruk 2. 

23:20 A szabadság útján 
01:05 EZO.TV
02:05 Kalandjárat 
02:30 Teleshop 
03:00 Vers éjfélkor - magyar versek

05:25 A kifutó  
06:10 A szépség és a szörny 
07:05 Zsírégetők 
07:55 Zsírégetők 
08:45 10 évvel fiatalabb: A kihívás –

Mi történt azóta? 
09:45 Columbo: A bűn jelöltje 
11:40 Szép remények 

12:40 Szép remények 
13:40 Szívek szállodája 
14:30 Szex és New York light 
15:00 Szex és New York light  
15:30 Éden Hotel 2. 
16:25 Éden Hotel 2. 
17:25 A Maszk 2. – A Maszk fia
19:15 Zseni az apám
21:00 Ocean's Eleven – Tripla vagy 

semmi 
23:15 Fűrész VI. 
01:00 Zseni az apám 
02:40 Az utolsó órában 
03:25 Smallville

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:35 Alpok-Duna-Adria
07:05 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Mindennapi hősök
14:45 Székely kapu 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Megyejáró 
16:00 Ízőrzők: Mátraderecske 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Ménes élet
20:00 Sándor Mátyás 
21:05 Hírek 
21:10 Dunasport
21:15 Kultikon
22:10 Törzsasztal
23:05 Koncertek az A38 hajón 
23:55 A tangó éjszakája 
01:35 Himnusz 

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Angi jelenti
10:30 Aranymetszés
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 Boxutca
13:40 Forma-1 Spanyol Nagydíj –

Időmérő edzés
15:25 Tetőtől talpig
15:55 Ítéletnapig
16:35 A Szövetség
17:30 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Jóasszony: akiről egy város 

beszél 
21:45 Szeretettel Hollywoodból
22:15 Friedrich Schiller: Stuart 

Mária 
00:25 Nagyon zene 
01:25 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:25 A Valencia-rejtély 
08:15 Családi krónikák 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Száműzött magyar irodalom 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Talpalatnyi zöld
14:40 Pannon expressz 
15:10 Hagyaték 
15:40 Kulisszatitkok 
16:15 Robin Hood kalandjai 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 Csiky Gergely-Szakonyi 

Károly: Mukányi 
21:00 MüpArt - Szakcsi Climate 

Change: Tükrök 
22:30 Dunasport
22:45 Egy szerencsés nap 
00:15 Vers
00:20 Himnusz 
00:25 Anima Formosa 
01:50 Duna anzix 
02:05 Munka-Társ 
02:35 Talpalatnyi zöld 

Viasat3, május 11., péntek, 21:20

Ronin Amerikai akciófilm

A mai Franciaországban, az eldugott pá-
rizsi kiskocsmában egy hideg, esős éj-
szakán hat ember találkozik titokban,
hogy megkapják életük legveszélyesebb
megbízatását. Napjaink Roninjai ők, a
nemzetközi helyzet enyhülésével mun -
ka nélkül maradt titkos ügynökök, aki-

ket már a pénz
hajt.  A cél egy na-
gyon szigorúan
őrzött tás ka meg-
szerzése. A hat
pro fi nem ismer
lehetetlent.

Duna Televízió, május 11., péntek, 23:55

A tangó éjszakája Német koncertfilm

2006-ban az argentin zenei élet nagyjai: Astor Piazzola, Carlos Gardel,
Julio de Caro, Alberto Ginastera és Horacio Salgan először léptek fel
együtt egy varázslatos előadás keretei közt.

RTL Klub, május 12., szombat, 21:55

Casanova Amerikai kalandfilm

Casanova a világ legnagyobb csábítója, az átváltozás
és a humor nagymestere, akinek nő még nem tudott
nemet mondani. Életében először akkor ütközik el-
lenállásba, amikor útjába kerül Francesca, a velencei
szépség, aki visszautasítja. Casanova nem is sejti, hogy élete legve-
szélyesebb játszmája ez: nem csak hírnevét és életét teszi kockára,
de az egyetlen esélyét is, hogy elnyerje az igaz szerelmet.

M1, május 12., szombat, 20:10

Jóasszony: akiről egy város beszél
Spanyol–olasz–angol–luxemburgi–amerikai 
romantikus dráma

New York, 1930. Egyes nők bol-
dogságot hoznak, amerre men-
nek, mások akkor okoznak örö-
met, amikor elmennek. Mrs.
Erlynne-re mindkettő igaz: a
férjek azt szeretik, amikor felbukkan, a feleségek
pedig azt, amikor eltűnik az életükből. Miután az asz-
szonynak nincs tovább maradása New Yorkban, kény-
telen más vadászterületre áttenni székhelyét, amit
meg is talál a festői szépségű olasz üdülőparadicsom-
ban, Amalfiban, ahol csak úgy hemzsegnek a brit arisz-
tokraták és a gazdag amerikai üzletemberek. 

HETILAP
HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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MÁJUS 13., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:30 Teleshop 
11:30 Törzsutas
11:55 Férfi kézilabda-mérkőzés –

Döntő 
13:40 Gossip Girl - A pletykafészek 
14:35 Hetedik érzék 
15:30 Tru Calling - Az őrangyal

16:35 Mindent bele, fiúk! 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Hullámtörők 
22:40 Heti hetes
00:00 Portré
00:40 44 perc

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:40 Nagy Vagy! 
10:30 Beyblade
11:00 EgészségMánia 
11:30 Kalandjárat 
12:00 Borkultusz 
12:30 Stahl konyhája
13:00 Több mint TestŐr
13:30 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok 
14:30 Monk - Flúgos nyomozó 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 Kongó 

18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Az elveszett frigyláda 

fosztogatói 
22:15 Frizbi Hajdú Péterrel
23:15 Elit egység 
00:15 Magyar szépség 
02:15 EZO.TV
02:50 Napló

04:10 10 évvel fiatalabb: 
A kihívás – Mi történt azóta? 

05:25 Szívek szállodája 
06:10 Columbo: Kettős csapás 
07:35 Véznák kontra dagik 
08:35 Anya, csak egy van!
09:05 EgészségŐr 
09:35 A nagy házalakítás 
10:25 A nagy házalakítás 
11:20 Trendközelben
11:50 9

A nem túl távoli jövőben a
Nagy Gép segítségével a
világ robotjai felülkerekedtek
az emberiségen. Miközben vi-
lágunk darabokra hullott,
misszió indult a civilizáció
megmentéséért egy kis cso-
portnyi rongybabaszerű te-
remtmény, akikbe az emberi-
ség utolsó napjaiban egy
tudós szikrányi életet lehelt.
Ők túlélték az apokalipszist. 

13:20 Szex és New York light 
13:55 Szex és New York light 
14:25 Éden Hotel 2. 
15:25 Éden Hotel 2. 
16:20 Jerry Maguire - A nagy hátraarc 
19:00 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 Kutyám, Jerry Lee 
23:50 9 
01:25 Trendközelben

VIASAT3
05:55 Gazdakör
06:20 Inkubátor 
07:45 Hajnali háztetők 
09:15 Másfélmillió lépés

Magyarországon 
10:00 Görögkatolikus mise 

közvetítése Ózdról 
11:10 Élő egyház
11:30 Isten kezében 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Nyelvőrző
12:40 Akadálytalanul 
13:15 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Szerelmes földrajz 
15:05 Hazajáró 
15:35 Fekete macska 
16:30 Mágnás Miska 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!
20:00 A szibériai borbély
23:00 Klubszoba 
23:55 Dunasport
00:10 Alex Csodaországban 
02:00 Vers
02:05 Himnusz 
02:10 Határtalanul magyar 
02:35 Kézművek
02:40 Világ-nézet 
03:35 Klubszoba

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 KorTárs
05:55 Magyar gazda
06:25 Esély
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Útmutató
10:05 A közösség szolgálata 
10:30 Útmutató 
10:55 Kérdések a Bibliában 
11:10 Református magazin 
11:35 Református ifjúsági műsor 
11:45 Evangélikus templomok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Út Londonba
13:05 Telesport 
13:30 Forma-1 Spanyol Nagydíj –

Futam
16:25 Telesport 
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 Hajnali mentőakció 
00:30 Woodstock a kertemben

MÁJUS 14., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:10 Orvosi bűnügyek 
10:00 Marionettek – az Accettella 

család bábszínháza
10:55 Most a Buday! 
11:25 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:30 Marslakók 
14:00 A Szövetség
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 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 
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 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 gyanú árnyékában

A műsor hősei hétköznapi
emberek. Köztünk élnek,
szomszédaink, ismerőseink
lehetnének. Békés életre, sze-
rető családra, kiszámítható jö-
vőre vágynak. Azt gondolják,
hogy a jó embereket nem ér-
heti baj. Ám egy nap világuk
összeomlik.

20:00 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont
22:20 Showder Klub
23:30 PokerStars.net - Big Game
00:25 Reflektor
00:40 Vérszomjas szörnyeteg

05:55 Gyilkos sorok 
06:45 A kifutó 
07:35 A nagy házalakítás  
08:30 Gyilkos sorok 
09:25 Nyomtalanul 
10:20 Kutyám, Jerry Lee 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark – Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark – Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 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 
01:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:55 Kettős ügynök 
02:45 A nagy házalakítás 
03:30 A kifutó

VIASAT3
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Karácsony a Riviérán 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 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 

A Haditengerészet egyik ezre-
desét holtan találják egy szál-
lodai szobában. A nyomozás
során kiderül, hogy az ezre-
des a barátnőjét várta, akinek
később trükkös módszerrel
sikerül is felvennie a kapcso-
latot az NCIS csapatával. 

22:20 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 NCIS 
01:50 NCIS: Los Angeles 
02:40 Aktív Extra
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

05:40 Híradó 
06:00 Élő egyház 
06:30 Híradó 
06:35 Isten kezében 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 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
16:00 Talpalatnyi zöld
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Rózsa Sándor
20:00 Háború a nemzet ellen
21:15 Hírek 
21:20 Dunasport
21:25 Kultikon
22:20 Sportaréna 
23:15 Századfordító magyarok 
00:05 A Kodály-Bartók Ifjúsági 

Világzenekar hangversenye 
00:55 Vers

Duna Televízió, május 13., vasárnap, 16:30

Mágnás Miska
Fekete-fehér, magyar zenés vígjáték

A Korláthy-birtok melletti vasútépítkezés mérnöke,
Baracs Pista beleszeret a vásárban a parasztálruhás
grófkisasszonyba, Rollába. A gróf estélyt ad, mert
szeretné elérni, hogy a vasút az ő birtokán haladjon
keresztül. Baracs az estélyen ráismer Rollára, és tré-

fából a távollévő gróf Ele-
méryként mutatja be ina-
sát, Miskát. Rolla viszonzá-
sul cselédlányát, Marcsát
öltözteti be Eleméry gróf-
nőnek. Miska és Marcsa öl-
tözéke, viselkedése az úri
világ karikatúrájává válik. 

M1, május 14., hétfő, 10:00

Marionettek – az Accettella család báb-
színháza Olasz dokumentumfilm

Három generáción keresztül hagyományozta
egymásra az olasz Accettela család a marionett-
figurák készítésének művészetét és a színházat,
amely lélekkel tölti meg a fabábukat. Vajon 
van-e még igény erre a régi műfajra? 

Viasat3, május 14., hétfő, 10:20

Kutyám, Jerry Lee
Amerikai akció-vígjáték

A mindenre el-
szánt Dooley-
nak már-már
sikerül a nyo-
mára bukkan-
nia egy 50 mil-
lió dolláros kokainszállítmánynak. Ám a
rendőrségen a kollégái túlságosan őrült-
nek tartják, s nincs, aki hajlandó lenne vele
együtt dolgozni. Kivéve egyvalakit, Jerry
Lee-t, a tökéletesen kiképzett rendőrku-
tyát, akinek igazán jó orra van, ha kábító-
szerről van szó. 

TV2, május 13., vasárnap, 20:05

Az elveszett frigyláda fosztogatói
Amerikai kalandfilm

Indiana Jones régész, professzor és kalandor egy személyben. 1936-
ban az amerikai titkosszolgálat megbízza Indiana Jones-t, hogy
előzze meg a nácikat, akik a frigyládát keresik...
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MÁJUS 15., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:10 Orvosi bűnügyek 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Marslakók 
14:00 Hacktion 
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók
20:40 Doc Martin 
22:15 Az Este 
22:50 Tudorok 
23:40 A rejtélyes XX. század
00:10 Angi jelenti 
00:45 Everwood 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Vadak ura 3.: Braxus szeme 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 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 A tábornok lánya 
23:35 TotalCar
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Az ember, aki nappal aludt 
03:00 TotalCar
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek

05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:30 A nagy házalakítás 
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Nyomtalanul 
10:10 Ocean's Eleven – Tripla vagy 

semmi 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 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 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Doktor House 
01:55 A nagy házalakítás 
02:40 A kifutó

VIASAT3
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
16:00 1 könyv 
16:05 Heuréka! Megtaláltam! 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Vivát Benyovszky!
20:00 Fanny és Alexander 
21:45 Hírek 
21:50 Dunasport
21:55 Kultikon
22:50 Lamantin Jazz Fesztivál 
23:35 CSEMADOK 1949-2009 
00:25 Csajkovszkij: Rómeó és 

Júlia – Nyitányfantázia 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 
01:05 Térkép
01:30 Lélek Boulevard 
02:00 Nyelvőrző
02:25 Amíg élünk 
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 
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 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 gyanú árnyékában
20:00 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:25 A mentalista
22:25 A Grace klinika 
23:35 Reflektor
23:50 Kerülőutak

MÁJUS 16 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 Orvosi bűnügyek 
09:55 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Marslakók 
14:00 Gasztroangyal
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Kasszasiker 
21:30 On the Spot 
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:30 Árnyékban harcolók – Európai 

ellenállók a nácizmus ellen 
00:25 Zegzugos történetek 
00:55 Everwood 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Gyilkos sorok 
06:55 A kifutó 
07:45 A nagy házalakítás 
08:40 Gyilkos sorok 
09:35 Nyomtalanul 
10:30 Harlequin: Széttört álom 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája  
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 
23:15 Shameless – Szégyentelenek 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Shameless – Szégyentelenek 
02:05 A nagy házalakítás 
02:50 A kifutó

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 Az olajherceg 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 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 

Dr. Gregory House, a különc
orvos határozott elve a követ-
kezőképpen hangzik: a beteg-
séget kell kezelni és nem a
beteget, hiszen a betegeket
csak arra „találták ki”, hogy az
orvosok munkáját nehezítsék.
Öntörvényű, renitens alak, de
kétségtelenül hatalmas szak-
tekintély. 

22:20 Született feleségek
23:20 Én is szép vagyok 
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Doktor House 
01:50 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
16:00 1 könyv 
16:05 Hazajáró 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Kántor
20:00 A Margherita Bár barátai 
21:40 Hírek 
21:45 Dunasport
21:50 Kultikon
22:45 Bogányi Gergely Chopin-

műveket zongorázik 
23:35 Kézjegy 
00:20 Vers
00:25 Himnusz 
00:30 Térkép
00:55 Rendhagyó beszélgetés: 

Hévézi Ö. Endre festőművész 
01:40 Napok, évek, századok 
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai 

Lukasz és Petrosz elhatároz-
zák, hogy kikérdezik Manoszt
arról, hogyan lehetséges az,
hogy egy patraszi klinikán
született. Nora elmondja
Szteliosznak, hogy megtalál-
ták a kocsit, amellyel annak
idején az orvost lelökték a
szikláról. Eva nagyon boldog,
hogy Melita és Natali végre ki-
költözik Manosz házából és ő
ott lakhat. 

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 gyanú árnyékában
20:00 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:25 Legyen Ön is Milliomos!
22:30 Házon kívül
23:05 XXI. század – a legendák 

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

TV2, május 15., kedd, 21:20

A tábornok lánya
Amerikai–német thriller

„Lehet valamit jól csinálni, rosszul csinálni, meg úgy,
ahogy a hadsereg csinálja." De az nem lehet, hogy Paul
Brenner (John Travolta) katonai nyomozó részt ve-
gyen egy ügy eltussolásában. Amikor a pályája csú-
csán lévő és közmegbecsülésnek örvendő Campbell tá-

bornok gyönyörű lánya kéjgyilkosság
áldozata lesz, az állományba egy lebuk-
tatási manőver miatt korábban rang-
rejtve beépült nyomozó nekilát, hogy
lerántsa a leplet a tragédia mögött
rejlő homályos ügyletekről. A gyanúsí-
tottak között főtisztek vannak, s kez-
detét veszi a macska-egér játék.

Duna Televízió, május 15., kedd, 20:00

Fanny és Alexander
Svéd–francia–NSZK filmdráma

Fanny és Alexander
1907 karácsonya után
elveszti édesapját, aki
egy jómódú, szabad-
elvű színészdinasztia
tagja volt. Anyjuk a gyászév letelte után
férjhez megy egy lutheránus püspök-
höz. A nő érzelmei elfedik, mennyire
rideg és embertelen a férfi világa. A gyö-
nyörökkel teli életnek vége. Alexander
élénk fantáziájában összekeveredik
álom és valóság: megmérkőzik a püs-
pökkel, de emlékétől nem szabadulhat.

Duna Televízió, május 16., szerda, 20:00

A Margherita Bár barátai
Olasz romantikus vígjáték

A 18 éves Taddeo az édesanyjával és a nagypapájával él. Nagy álma,
hogy egyszer ő is tagja legyen a Margherita Bár törzsvendégeinek.
De persze ehhez szüksége lesz némi szerencsére és pár jóbarátra,
akik hasonló álmokat dédelgetnek. 

Viasat3, május 16., szerda, 12:35

Az olajherceg NSZK–jugoszláv kalandfilm

Old Surehand segíteni akar a fehér telepesek-
nek új területhez jutni, ám az indiánok nem
szívesen engednek át értékes földeket. Ráadá-
sul ugyanerre a területre feni a fogát az Olaj-
herceg néven ismert gazember.

www.gyorplusz.hu
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MÁJUS 17., 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 
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 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 gyanú árnyékában
20:00 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:25 Én, a robot 
23:40 Tudorok 
01:00 Reflektor
01:15 Infománia

05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:10 Orvosi bűnügyek 
10:10 Poén Péntek
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Marslakók 
13:55 Négy szellem
14:50 Angyali érintés 
15:40 Capri - Az álmok szigete 
16:35 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Elcserélt lányok 
21:30 Fábry 
22:50 Az Este 
23:25 Piszkos meló 

A főügyészi pozícióra aspiráló
ambiciózus Frank Sullivan, a
szállodai takarításból ten-
gődő lengyel Lena, a lányok
futtatásából élő Julian és
Manning, a korrupt zsaru –
mindannyian kulcsszereplői
lesznek egy meggyilkolt lány
ügyében folyó nyomozásnak.

01:00 Everwood
01:45 MM

06:20 Gyilkos sorok 
07:15 A kifutó 
08:05 A nagy házalakítás 
08:55 Gyilkos sorok 
09:55 Nyomtalanul 
10:50 Columbo: Kézirat vagy halál 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó  
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 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 
01:00 Nikita 
01:50 A nagy házalakítás 
02:35 A kifutó

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:45 Stahl konyhája
09:55 Babapercek 
10:05 Teleshop 
11:10 EZO.TV
12:45 Túlvilági papa 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 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 Csupasz pisztoly 2 1/2 

23:00 Aktív
23:30 Tények Este
00:05 EZO.TV
00:40 Csupasz pisztoly 2 1/2
02:00 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 
14:10 Hagyaték 
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Száműzött magyar irodalom 
15:40 Magyar elsők  
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 A fekete város
20:00 A veréb is madár 
21:30 Kultikon
22:25 Hírek 
22:30 Dunasport
22:35 MüpArt classic – Szergej 

Nakarjakov és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar 

00:15 Koncertek az A38 hajón 

TV2, május 17., csütörtök, 12:45

Túlvilági papa
Amerikai vígjáték

Elliot Hopper, aki gyermekeivel
csak diktafonon keresztül tartja a
kapcsolatot, rendkívüli helyzetbe kerül. Épp a kineve-
zésére készül, amelyre évek óta várt, amikor különös
dolog történik vele. Balesetet szenved, s ennek követ-
keztében a szellemvilágban reked. Csak gyermekei lát-
ják, hallani azonban nem hallják. A kétségbeesett apa
addig könyörög, míg visszaengedik, de csak pár napra.

RTL Klub, május 17., csütörtök, 21:25

Én, a robot
Amerikai fantasztikus akciófilm

Del Spooner a U.S. Robotics gyár egyik alkalmazottja ha-
lálának körülményeit vizsgálja. Az elkövető egy gép, ám
ez lehetetlen. Hiszen a robotika
három alaptörvénye: gép nem
bánthat embert, engedelmeskedik
az emberi parancsnak és ügyel
saját épségére (kivéve, ha ezzel
megszegi az első két szabályt). 

Duna Televízió, május 17., csütörtök, 20:00

A veréb is madár
Magyar vígjáték

Holló Sándor 1953-ban a Buda-
pest–Bécs kerékpárversenyen
csellel kikerekezik az országból. Itthon marad viszont
ikertestvére, Zoltán, az életében sikereket soha el nem
érő feltaláló. A bonyodalmak és a fergeteges vígjáték
akkor kezdődik, mikor az Amerikába szakadt és elő-
ször hazalátogató ikertestvérének útlevelét és bélyeg-
zőjét Zoltán extra szórakozásokra használja fel.
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ÉPÍTÉSZET, KÖZLEKEDÉS  HIRDETÉS

II. GYIRMÓTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

2012. május 19-én, szombaton
8.00–20.00 óráig 

Helyszín:
ARANYHAL SZABADIDŐKÖZPONT, 

HORGÁSZTAVAK

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENYÜNKRE
EGYÉNILEG VAGY CSAPATBAN, CSALÁDJÁVAL, BARÁTAIVAL
Érdeklődni és a versenyre nevezni a Gyirmóti Művelődési Házban
(9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35–37.), hétfőtől péntekig
13.00–19.00 óráig a 96/449-137-es telefonon, az amk@gyor-gyir-
mot.koznet.hu e-mail címen lehet, valamint a Gyirmóti Részönkor-
mányzat irodájában: hétfőtől péntekig 8.00–13.00 óráig a 96/519-920-
as telefonon vagy a balogh.kati@gyor-ph.hu e-mail címen.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 16. (SZERDA) 17.00 ÓRA.

Igény esetén előrendeléssel lehet vásárolni tisztított pontyot. Az egyénileg és csapatban versenyzők hoz-
zák magukkal az alapléhez szükséges alapanyagokat, főzőedényt, felszerelést és gázpalackot. A halász-
lének 13 óráig kell elkészülni, amiből egy adagot a  zsűri elé kell tálalni. A kész halászlét kedvezményes
áron lehet értékesíteni.

Délelőtt gyerekprogramok, délután Greznár Zoltán és cigányzenekara, Kossáry Judit és Kosár
Szabolcs, valamint Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László közreműködésével várjuk a vendégeket.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk ingyenes programjainkra és a kedvezményes áron vásárolható
halászlé kóstolására.

szerző: z. a., sz. t.
fotó: o. jakócs péter

Májusban fokozottan ellenőrzi
a Győri Rendőrkapitányság és
a polgárőrség a kerékpároso-
kat. Cikksorozatunkkal a biz-
tonságos közlekedéshez sze-
retnénk hozzájárulni.

Az ittas kerékpározáson túl a bicik-
lisek általában akkor okoznak bal-
esetveszélyes szituációkat, amikor
elmulasztják megadni az elsőbbsé-
get, vagy figyelmetlenek.

Sok kerékpáros nem is tudja, hol
köteles az elsőbbséget megadni.
Az egyik legnagyobb problémát a
körforgalomban való közlekedés je-
lenti, itt ugyanazok a szabályok ér-
vényesek a biciklisekre, mint az au-
tósokra. Ha kerékpárút vezet a kör-
forgalom mellett, azok keresztezik
egymást, a biciklisnek nincs el-
sőbbsége, erre elsőbbségadás kö-
telező tábla figyelmeztet. 

Félreértésekre ad még okot az
egyirányú úton való haladás. A for-
galommal szemben csak ott halad-
hatunk, ahol felfestették a jelet. Be-
hajtani tilos tábla esetén, ha bu-
szoknak vagy taxiknak engedélye-
zett a behajtás, akkor kerékpárosok-

szerző és fotó: szigethy teodóra

Építőipari Nívódíjat kapott keres-
kedelmi épület kategóriában a
pannonhalmi Viator Étterem és
Borbár. Várszegi Asztrik főapát
szerint a letisztult, félig rejtőz-
ködő épület beleilleszkedik a mű-
emléki környezetbe, és megépí-
tése óta hűen teljesíti feladatát. 

A bencés közösség nehéz építkezé-
sen van túl, a világörökség részének
nyilvánított történelmi helyre a szer-
zetesek egy kortárs épületet álmod-
tak, ami belesimul a tájba – mondta
Várszegi Asztrik az elismerés bizonyí-
tékául szolgáló tábla felavatása előtt.

A létesítmény megvalósítását a kis-
kunhalasi Merkbau Kft. végezte a hol-
land–magyar Roeleveld-Sikkes építész-
iroda tervei alapján. A látogatói központ
megformálása során nagy hangsúlyt

fektettek arra, hogy az épület az azt kö-
rülölelő környezethez és a meglévő épü-
letekhez illeszkedjen. Dick Sikkes vezető
tervező negyvenéves építészmunkás-
sága ékszerdobozának nevezte a Via-
tort, ami egyszerű megjelenése ellenére
minden igénynek eleget tesz. A látoga-
tói központ kétszintes, de alsó része a
visszaépített dombba süllyed, és a táj-
képben csak a transzparens üvegfelü-
letű felső szint jelenik meg. Az épület-
ben helyet kapott 120 fős konferencia-
terem, 300 fős étterem. A parkoló felett
1700 m2-es zöldtető készült, mellyel
egy szinten található az étterem és
annak 400 m2-es, faburkolatú terasza.
A jelentős elismerést még tavaly de -
cemberben ítélte oda a szakmai zsűri,
Pallay Tibor, a bírálóbizottság elnöke
megjegyezte, magas minőségű épület
a Viator, ahol a kivitelezés sem hagy kí-
vánnivalót maga után. A díjat egy tábla
örökíti meg az alsó szinten.

Nívódíjat kapott 
a pannonhalmi Viator

Figyelmetlen biciklisek
nak is. A kerékpárosok csak akkor
közlekedhetnek az úttesten, ha a
gyalog- és kerékpárúton a gyalogo-
sok forgalma a kerékpárosok to-
vábbhaladását akadályozza.

Gyalogos-kerékpáros zónában a
kerékpárosok számára kijelölt ré-
szen a megengedett sebesség 20
km/h, a zóna többi részén 10 km/h.
Sok esetben nincs felfestve a gyalo-
gos-kerékpáros útpálya elválasztó
vonala, vagy pedig ellentmondásos
a felfestés, ilyenkor a biztonságos

közlekedés érdekében előzési szán-
dékunkat jóval előre, csöngetéssel
jelezzük.

A legtöbb biciklisek által okozott
baleset Győrben a Tihanyi Árpád
úton, a Semmelweis utcában és a
Szauter utcában történik.
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szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

„Ó, nem! Felgyulladt! Ez ször-
nyű! Menjenek az útból! […] ez
az emberiség legszörnyűbb ka-
tasztrófája! Az utasok sikoltoz-
nak. Képtelen vagyok megszó-
lalni, hölgyeim és uraim. […] Ez
a legborzasztóbb dolog, amit
valaha láttam.” A Hindenburg
pusztulását megörökítő ismert
képsorokat drámai erővel egé-
szítette ki Herbert Morrison-
nak, a chicagói WLS rádió ri-
porterének sírástól el-el csukló
hangja, ahogyan ezt a 75 évvel
ezelőtti tragikus eseményt
kommentálta. 

Pusztító lángok
1937. május 6-án az esti órákban

a német zeppelin típusú léghajó, 36
utassal a fedélzetén landoláshoz ké-
szülődött a New Yorktól alig pár kilo-
méterre fekvő Lakehurst leszállópá-
lyáján. A Manhattan felhőkarcolói fe-
lett elsuhanó objektum farkán már
messziről virított a Harmadik Birodal-
mat dicsőítő náci horogkereszt. 

A néhai német köztársasági el-
nökről elnevezett légi jármű a keleti
partot elérve kisebb viharba került,
ezért a tervezetthez képest majd
másfél órával később kezdte meg
méltóságteljes ereszkedését. Ernst
Lehmann kapitány a sebesség csök-
kentése érdekében hátramenetbe
kapcsolta a motort, a személyzet né-
hány tagja pedig kiengedte a vonta-
tóköteleket, amelyet a földi kiszol-
gáló személyzetnek kellett rögzíte-
nie. Ám miközben kieresztették a
ballasztként szolgáló 550 liter vizet,
hirtelen lángnyelvek jelentek meg a
farok hátsó részén. Mielőtt bárki bár-
mit tehetett volna, a tűz alig néhány
másodperc alatt átterjedt a vászon
hajótestre, és a 90 méter magasság-
ban lebegő monstrum hatalmas
fémvázként csapódott a földre, ahol
azonnal össze is rogyott. 

A percek alatt kiérkező tűzoltók
kezdték meg a roncs oltását és az
emberek mentését. Szinte hihetetlen,
de a léghajón tartózkodók kéthar-

Dráma élő adásban – A Hindenburg
léghajó katasztrófája

mada élve került ki a pokolból, és a
földi személyzet közül is csak egy
ember vesztette életét. Sokan úgy
menekültek meg – köztük a kapitány
is –, hogy kiugrottak a még lebegő
kabinból. Lehmann azonban néhány
nappal később belehalt égési sérülé-
seibe. Nem úgy Werner Franz, egy 14
éves kisfiú, aki a katasztrófa egyetlen
ma is élő szereplője. 

Repülő bomba?
A Montgolfier fivérek XVIII. szá-

zadi sikeres léggömbkísérletei óta a
feltalálók egyre azon fáradoztak, ho-
gyan lehetne egy levegőbe emel-
kedő, emberek szállítására alkalmas
járművet irányítani. A ma ismert lég-
hajó szivar alakú prototípusát végül
1852-ben Henry Giffard francia mér-
nök készítette el, amelynek a hajtó-
művét egy hat lóerős gőzmotor al-
kotta. Ezt fejlesztette tovább az egy-
kori német katonatiszt, Ferdinand
von Zeppelin gróf, aki megépítette az
első kormányozható léghajót. A
merev vázas zeppelineket ugyan első
perctől fogva a személyszállítás szol-
gálatába akarta állítani, ám a talál-
mányra a hadsereg is hamar felfi-
gyelt, és az első világháborúban
több-kevesebb sikerrel fel is használt. 

A világégést követően újra a pol-
gári szolgálat került előtérbe, és a
zeppelinek a ’30-as években már
rendszeres transzatlanti utakat telje-
sítettek Németország és Észak-Ame-
rika, valamint Dél-Amerika között. A
gazdag és híres utasok a két és fél,
háromnapos út során luxuskörülmé-
nyek között érezhették magukat.
Külön alvókabinok, mosakodásra is
alkalmas csapvíz, étterem, kamaraze-
nekar, sőt – a nyilvánvaló veszély elle-
nére –, a hajó alsó részében kijelölt
dohányzóhelyiség állt a rendelkezé-
sükre. Az ebédlőben olyan kulináris
élvezetekben volt
részük, mint indiai
fecskefészekleves,
fekete-erdei piszt-
ráng, rizspuding
körtével és csoko-
ládéöntettel, vala-
mint természete-
sen több kiló be-
luga kaviár. 

A nácik hatalomra kerülése
ugyan egy időre háttérbe szorította
ennek a fajta közlekedésnek a nép-
szerűsítését, később azonban felis-
merték a propagandában rejlő lehe-
tőséget, és újult erővel indult újra ez
a fajta vállalkozás. Csupán azt fájlal-
hatták, hogy Zeppelin gróf utóda, dr.
Hugo Eckener legnagyobb járművü-
ket Hitler helyett a volt köztársasági

elnökről, Paul von Hindenburgról ne-
vezte el. Talán emiatt sem kapták
meg a felhajtóerőt biztosító drága
héliumot, így a 245 méter hosszú,
kétszázezer légköbméteres jármű-
vet a kevésbé biztonságos, gyúlé-
kony hidrogénnel töltötték fel. Nem

csoda, hogy több kisebb léghajóbal-
eset is történt, amely előrevetítette
Hindenburg katasztrófáját. 

Csak egy szikra
A hidrogén veszélyeivel mindenki

tisztában volt, az azonban, hogy
mitől robbanhatott be a színtelen,
szagtalan gáz, a mai napig tisztázat-
lan. Egyesek szerint szabotázsakció
történt. A nácik meg voltak győződve
arról, hogy a konkurens amerikai cég,
a Pan America Airways – amely szin-

tén beszállt a léghajózásba – így pró-
bált megszabadulni vetélytársától.
Mások éppen Hitler kezét látták a do-
logban, aki bármikor hajlandó volt fel-
áldozni néhány német polgár életét,
hogy alkalmas ürügyet keressen egy
általa ellenséggé nyilvánított csoport
vagy nép elleni fellépéshez. Sokan
úgy vélték, hogy valaki bombát he-
lyezhetett el a fedélzeten, amelynek a
leszálláskor kellett működésbe lép-

nie. Ezt azonban az akkori technikai
feltételekkel rendkívül nehéz lett
volna kivitelezni, hiszen 2-3 napra
előre kellett volna beállítani az időzí-
tőszerkezetet. AZ FBI szerint maga
Lehmann kapitány vitte föl a bombát
a léghajóra, amelynek azonban akkor

kellett volna robbannia, amikor a
jármű már kiürült. A feltételezés sze-
rint így akarták felhívni figyelmet a
hidrogén veszélyeire. Ennél is meré-
szebb elképzelés volt, mely szerint a
lakehursti baromfitenyésztőknek lett
elegük az állataikat felzaklató hatal-
mas léghajók fel-leszállásából, ezért
sörétes puskával vették célba a Hin-
denburgot. 

Ha a kalandfilmekbe illő fantazma-
góriákon túl tudunk jutni, el kell fo-
gadnunk a leghitelesebbnek tűnő
verziót: a balesetet. Azon a bizonyos
napon a vihar árnyékában a levegő
tele lehetett elektromos feszültség-
gel, amit a Hindenburg testét takaró
különleges, ezüstszínű lakkréteg
könnyedén magába gyűjtött. A lan-
doláshoz kidobott vizes kötelek
ugyan valószínűleg földelték a hajó-
test nagy részét, külső felülete azon-
ban továbbra is töltés alatt maradha-
tott. Amikor ez a feszültség túljutott
a nyugvóponton, valószínűleg egy
szikra keletkezett, amely lángra lob-
bantotta a hidrogéntartályokat. Min-
denesetre a „léghajózás Titanicjá-
nak” pusztulása után ez a fajta tö-
megközlekedés gyors hanyatlásnak
indult. Két kontinens között soha
többé nem indítottak léghajót sze-
mélyszállítás céljából. 

A teóriák közül 
a leghitelesebbnek 

tűnő verzió: a baleset
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Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, az Audi Hungaria Motor Kft. és
a Széchenyi István Egyetem „Inter-
Uni-Audi” néven egyetemek közötti
együttműködési programot valósí-
tott meg, amelynek megoldandó fel-
adatát a világcég adta a két egyetem
hallgatóiból álló csapatnak.

A programban két ötfős hallgatói
csapat vett részt. Az Audi Hungaria
Motor Kft. társadalmi felelősségvál-
lalását vizsgálták a gazdasági, a kör-
nyezeti, a közösségi, a szociális, az
oktatási és a kulturális területeken.
Az általuk készített tanulmányt a
város, a német cégvezetés és a két
egyetem vezetőinek mutatták be.

Az együttműködésnek köszönhe-
tően a győri és a budapesti egyete-
misták a gyakorlatban ismerhették
meg a közös projektmunka folyama-
tát, az eltérő szakmai kultúrát képvi-
selő partnerek közötti együttműkö-

A győri Polgármesteri Hivatal a „Szép Környezet – Jó Közérzet” kör-
nyezetszépítő verseny nevezési határidejét meghosszabbította. 
A nevezéseket 2012. május 25-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hiva-
tal Településfejlesztési Főosztályára (9021 Győr, Városház tér 1., II. em.
237), Németh Sándor részére.

dés rendszerét. A cél a két csapat
szemléletmódjának megismerése és
közös nevezőre hozása volt – mondta
el Pup Dániel projektkoordinátor, a
Széchenyi István Egyetem Karrier Iro-
dájának munkatársa. Ezen túl a győri
mérnökhallgatók műszaki ismeretei
kiegészültek az ipar társadalmi hatá-
sainak megismerésével, s fejlődött
németnyelv-tudásuk, a fővárosi egye-
tem bölcsészhallgatói pedig alap-
vető ismereteket szereztek a gazda-
ság, az ipari termelés mindennapjai-
ról, a bölcsészek iparvállalati elhe-
lyezkedéséről, szerepéről.

A „Térségi munkaerőpiaci alkal-
mazkodás és előrejelzés intézményi,
döntéshozatali, szervezeti rendszer-
rel összefüggő fejlesztése, valamint
nemzetközi versenyképesség javí-
tása a Széchenyi István Egyetemen"
projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Új Széchenyi Terv keretében,
az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásában valósult meg.

Inter-Uni-Audi program

A Győr Plusz és az MMX Horgászcentrum tavaszi nagy horgászjáté-
kában 25 kg etetőanyagot nyert Nagy Anna olvasónk. Gratulálunk!

Helyes megfejtések: 
1. 30 cm • 2. április 30. • 3. MMX Horgászcent-
rum, 9012 Győr, Királyszék út 29.

várja a megéhezett, megszomjazott látogatókat az Expo területén, 
ahol helyben készült hagyományos ételeket (sült kolbász, hurka, langalló, lángos, 

cicege, kürtõskalács) és italokat (házi készítésû szörpök, balatoni 
és somlói borok széles választéka, pálinka) fogyaszthatnak a vendégek.

Az Agrárexpo látogatói a kiállítás
mindhárom napján 50%-os kedvezménnyel 

válthatnak egész napos 
belépõt a pápai Várkertfürdõbe.

Agrárexpo Pápa 2012

XVI. Regionális mezõgazdasági 
szakkiállítás és vásár 
Pápán, a városi sportcsarnoknál (Várkert út 4.)

2012. május 18—20.
Új idõpontban, kibõvült programkínálattal várjuk vendégeinket!

Ízelítõ a programokból:

• Szakmai elõadások A minõségi borászat és Központban a környezettudatos mezõ -
gazdaság témakörökben

• Horgász- és vadásznap — halászlé- és vadpörköltkóstolás, vadászkutyafajta-bemu-
tató, borkóstolás…

• Lófajtabemutató, lovagi torna, lovas bemutatók és állatsimogató…

Szombaton és vasárnap délután

• Retro vidámpark — népi játékok, szabadtéri, logikai és ügyességi játékok: fa körhinta,
sajtlabirintus, lovagi torna, hordólovaglás, diótörõ, gólyalábak és rönkjárók, célba
lövés ágyúval, libikóka, óriáscsúzli, stb.

• Gyermekjátszóház természetes anyagok felhasználásával: állatfigurák gyékénybõl és
szalmából, virágok fából, csuhéból, agyagállatkák festése, kosárfonás, stb.

• Ügyességi vetélkedõk — sárkányeregetés, patkódobás, stb.
• Légvár, minivonat, pónilovaglás

Részletes program: www.agrarexpo.papa.hu

Szombaton 1830 Bergendy Szalonzenekar koncertje
Mindhárom nap 

GASZTROFALU
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LEÁLLÓSÁV

KRESZ-
teszt

Strapabíró tradíció

A rendőrség végzi a
dolgát, és betartatja
a szabályokat. Néha
talán sok a hír a bír-
ságok okairól és a
büntetések mértéké-
ről, de ha egyszer va-
laki hibázik, akkor
vállalja a következ-
ményeit!
És nem az egészség-
ügyi dobozra gondo-
lok. Hanem például,
hogy minden irány-
változtatáskor hasz-
náljunk indexet, en-
gedjük át a gyalogost
a zebrán és fokozot-
tan ügyeljünk a lám-
pás kereszteződések-
ben, mert már egy
sárgán áthajtás is
szabálysértési bírsá-
got vonhat maga
után. A megengedett-
nél gyorsabban ne
hajtsunk, és próbál-
juk megfejteni a táb-
laerdőkben közle-
kedve, hogy milyen
sebességkorlátozás
vonatkozik ránk. Saj-
nos sok az útfelújí-
tás, 30-as tábla, ezért
potenciális áldozatai
lehetünk egy traffi-
pax-bemérésnek. Fi-
gyeljünk parkolás-
nál, hogy ne álljunk
meg forgalommal
szemben, a felfestett
(forgalomtól elzárt)
területen, és mozgás-
sérült-parkolóhelyen
ne várakozzunk.
Ha szabályosak és
türelmesek va-
gyunk, talán hama-
rosan enyhülést is
várhatunk a szabá-
lyozásokban.

Laza talajú,
erős emelkedőn is
gond nélkül boldogul
a közel 2 tonnás
monstrum

nem itt kellett bizonyítania. Földúton ki-
derült, hogy a nagy hasmagasság előny
a mély traktorcsapásokban és laza, ho-
mokos-kavicsos talajon, erős emelke-
dőn is gond nélkül boldogul a közel 2
tonnás monstrum. A futómű a merev
hátsó híd ellenére kényelmesnek mond-
ható, és a motor nyomatékgörbéje ideá-
lis a terepes igénybevételre. Ezek után
meglepetés volt, hogy közúton és autó-
pályán a szabályos tempókat betartva
milyen kiegyensúlyozottan futott az alvá-
zas puttonyos. Az utastér zajszintje az
utazósebességeknél elfogadható ma-
radt, a motorhang csak az alapjárat kö-
zelében és magas fordulaton hallható a
kabinban.

A szimpla kabinos változat egytonnás
terhelhetőséggel rendelkezik, és 2.340
mm a raktér hossza, az extra kabinos, mely
kétajtós, de ötszemélyes, 885 kg-ot tud
vinni az 1830 mm hosszú platón. Kisebb
raktérrel (1545 mm), de méretes utaska-
binnal rendelkezik a dupla kabinos változat,
ami akár automata váltóval és bőrkárpittal
is kérhető. Az extralista is meglehetősen
hosszú, mert a digitális klímától a fellépő-
küszöbökön át az érintőképernyős hifirend-
szerig minden kérhető, vagy éppen a fel-
szereltségi lista egyes szintjein szerepel. A
SR+ csúcsváltozatban – amivel furikáz-
tunk – például tolatókamera is volt, ami jól
jött a kis helyen történő forgolódáskor.

A legújabb Hilux, a Toyota Land Crui -
serhez hasonló arccal és a jól bevált
technikával megfizethető, nettó 5 millió
forint alatti áron már elérhető. További
800 ezerért már sok extrát és külső di-
zájnelemet is kapunk, míg 6,7 millió
plusz áfáért minden földi jóval ellátott,
kiegyensúlyozottan hangolt négyszer
négyest kapunk – ami nem mellesleg le-
gendásan megbízható és tartós!

szerfal éppen csak annyira személyautós,
hogy az ember érzi a törődést, esztétikus
és kényelmes, ugyanakkor láthatóan stra-
pabíró és funkcionális. A felszereltségi
szinteket úgy alakították ki, hogy az alap-
verzió elsősorban munkára termett, a
csúcs pedig egy luxus hobbiautó, extra
terepjáró képességgel. A kettő között
pedig két szint közül választhatunk. Tehát
a légkondicionálót és a variálható hajtási
rendszert minden verzió tartalmazza. Az
alapvetően hátsókerék-hajtású autó 80
km/h-ig kapcsolható összkerék-hajtá-
súra, gombnyomásra zárható a hátsó dif-
ferenciálmű, és álló helyzetben behúzhat-
juk a terepfokozatot, mely kizárólag laza
talajra alkalmasan zárja a két tengelyt is.
A bonyolultnak tűnő megoldás valójában
ötletesen kombinálja a biztonságot nö-
velő hajtást a valódi terepjáró képességet
adó mechanikai differenciálzárral.

Ami pedig a hajtásrendszert használ-
hatóvá teszi, az a 2,5 literes D-4D, négy-
hengeres common-rail turbódízel motor,
144 lóerővel és 343 Nm-es nyomatékkal
– amit 1600-as fordulattól ad le. Akinek
nem elég ennyi, az választhatja a 3 lite-
res, 172 lóerős változatot is, de csak a
dupla kabinos kivitelben. A hosszú, de jól

megvezetett váltó-
karral meglepően
finoman lehet vál-
togatni az öt foko-
zat között, és a kup-
lung kezelése sem
igényel nagy erőt.
A rövid városi teszt -
úton is jó partner
volt a hajtáslánc,
de természetesen

szerző és kép: nagy viktor

Ha pickup, akkor Hilux. Akár eny-
nyivel is elintézhetném a Toyota
Hilux 2012 2,5 D-4D SR+ bemuta-
tását. Azonban a közúton, föld -
úton, városban és nehéz terepen
egyaránt kipróbált négykerekű
ikonnal szerzett élmények ennél
többre hivatottak.

Az egész történet 1968-ban kezdődött,
amikor egy platós kisteherautó formájá-
ban megszületett az ősmodell. Teltek az
évtizedek, és a japán gyártó az aktuáli-
san gyártható legmasszívabb, legtartó-
sabb műszaki konstrukcióit mindig e
pick-upba építette be. A ’90-es évek-
ben a Hilux már a robosztusság védje-
gyévé vált. 2012-ben nem új, de egy
frissített, tökéletesített változat érkezett
a kereskedésekbe, melyet izgalommal
vettünk birtokba egy rövid időre.

Külső méreteiben a Toyota hozza a ka-
tegória átlagát, 5,26 méter hosszú, 1835
mm széles és tengelytávja több mint 3
méter. Az utastér ehhez mérten rendkívül
tágas, a dupla kabinos tesztautóban
hátul is három főnek jutott hely. A mű-
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HÍREK GÁZFRÖCCS

Visszatért a gyökerekhez a Peugeot a 208-
assal. Ismét kicsi, fürge, és uniszex – de talán a
női szíveket jobban megdobogtatja. Nem csak
szebb, de könnyebb is lett az új kisautó. Az alap-
verzió nem éri el az 1 tonnát, és a minden válto-
zat több mint 100 kg-mal könnyebb elődjénél.
A tengelytáv maradt, de a gép hossza csökkent.
Mégis sikerült egy kicsivel nagyobb utasteret és
hátsó lábteret kialakítani. Bravó! A motorok is
fejlődtek, hiszen új ezres és egykettes három-
hengeres, 1,4 és 1,6 literes benzinesek – közöt-
tük turbós is – kerültek a kínálatba, és van jól be-
vált 1,4 és 1,6 literes gázolajos verzió is. Érde-
kesség, hogy a műszerfal tervezésénél új kon-
cepciót követve a műszereket feljebb helyezték,
a kormánykerék pedig gokartszerűen kicsi lett,
így a leolvasás a volán fölött elnézve történik. Ha
nem is tökéletesen, de sikerült a mutatvány, hi-
szen be lehet úgy állítani a vezetőhelyet, hogy
az órák tökéletesen láthatóak maradjanak. Tud-
juk, hogy a Peugeot a raliban is otthon van, így
már meg is jelent az R2 versenyváltozat is, mely
1,6 literes turbómotorral, bukócsővel és borsos,
de versenyautómércével megfizethető áron
kapható. Az utcai változat még kedvezőbben, 3
millió forint alatt hazavihető.

Rekorder Volvo hibrid kamion A Boije Ovebrink tulajdo-
nában lévő Volvo Mean
Green csőrös hibrid ka-
mion új sebességrekor-
dot állított fel. A Volvo ka-
mionokból ismerős D16
módosított erőforrás és
egy 200 lóerős villany-
motor együttesen 2.100
lóerőt produkál a zöld
szörnyetegben, és 6.780
Nm nyomatékot képes
leadni az egyedi I-Shift
váltón keresztül. Az USA-
ban található, 1280
méter magasan fekvő
Wandover légibázison
elért állórajtos rekord
153,252 km/h volt, míg
a repülőrajt során
236,577 km/h maximu-
mot sikerült elérni.

A Nissan Juke R év eleji megjelenése a hírekben igazán jó reklám-
fogásnak tűnt, de a legfrissebb információk szerint az egyedi autó
nem vicc. A japán gyártó korlátozott számban gyártani fogja a kis
izomautót. A teljesen egyedi hobbiterepjáró megkapta a GT-R haj-
tásláncát, így hihetetlen menetteljesítményekkel rendelkezik. A
Juke R végsebessége 257 km/h, gyorsulása százra pedig csupán
3,7 másodpercet vesz igénybe. Persze nem csoda, hiszen a 3,8 li-
teres V6-os biturbó benzines erőforrás 486 lóerős, és a dupla kup-
lungos váltón keresztül 4 kerékre adja le erejét. Az amúgy sem
szokványos formájú típus kellően felspoilerezve úgy néz ki, mint
egy felfúvódott rágcsáló. A maximum 100 példányban készülő kis-
autó ára biztosan egetverő lesz.

A leggyorsabb mini SUV

Sikervárományos: Peugeot 208
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

A Dudits család szép munkát végzett,
egy Hédervári úti kis házból építettek
előbb kocsmát, később éttermet, majd
panziót és hotelt. Az 1987-ben nyílt Ré-
vész együtt változott, nőtt, gyarapo-
dott Révfaluval, miközben a család
gondosan ügyelt arra, hogy két dolog, a
vendégszeretet és a kitűnő konyha a
régi maradjon. Szakácsklub rovatunk
négy héten át a Révész vendége, má-
jusi séfünk, Szabó Tamás lapunkban tá-
lalt fogásai a révfalui étteremben, ere-
detiben is megkóstolhatóak.
Akik otthon készítik el séfünk recept -
jeit, nem árt, ha tudják, hogy a konfitá-
lás alacsony hőmérsékleten, saját zsír-
ban történő párolást jelent. Állítólag ez
a legősibb és legegyszerűbb tartósítási
eljárás, a franciák specialitása. A vajhal
most tűnik fel először rovatunkban.
Tengeri halról van szó, amely a na-
gyobb áruházakban rendszerint besze-
rezhető. Nem olcsó, de receptünk keve-
set használ belőle. A vajhalat az érzé-
keny gyomrúaknak egyébként is aján-
lott mértékkel fogyasztani.   

Hozzávalók négy személyre: 4 db kisebb ka-
csamell, só, bors, 2 ág kakukkfű, 1 db vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 20 dkg búzadara, 30
dkg sárgarépa, 1 db narancs, 2 dkg vaj. 

Elkészítése: A kacsamelleket megtisztítjuk
és sós vízbe tesszük (1 liter víz, 6 dkg só). Egy óra
múlva a húst hideg vízzel átmossuk, leszárítjuk,
sózzuk, borsozzuk, és bőrös felével lefele fordítva,
forró serpenyőben kisütjük a zsírját. Tepsibe szed-

Révész

Kacsamell pirított darával 
és narancsos sárgarépával

Hozzávalók négy személyre: 1 kg karalábé, 1
darab burgonya, 10 dkg vaj, 1 liter tej, só, 2 tojás, 25
dkg vajhal, 2 dl olívaolaj, kis marék ruccola

Elkészítése: A ruccolát olívaolajban turmixoljuk és hű-
tőbe tesszük felhasználásig. A karalábét, burgonyát feldara-
boljuk, vajban pároljuk, ráöntjük a tejet, lassú tűzön puhára főz-
zük, turmixoljuk, szűrőn átpasszírozzuk. Vízzel vagy maradék
húslevessel beállítjuk a sűrűségét, ennek megfelelően sóval íze-
sítjük, kiforraljuk, tálalás előtt hőkiegyenlítéssel belekeverjük a tojá-
sok sárgáját. Ezután mát nem forraljuk! A vajhalat dobókocka nagy-
ságúra vágjuk, a ruccolás olajban, kis tűzön konfitáljuk, tányérban, a forró
levest rászedve kínáljuk.

Karalábéleves
vajhallal

Május séfje: Szabó Tamás

Szerző: Gaál József
Recept: Szabó Tamás
Fotó: O.  Jakócs Péter

jük, aláöntünk egy kevés zsiradékot, mellédobjuk a
négyfelé vágott hagymát, a szétnyomott fokhagy-
mát, a kakukkfüvet, és 160 fokon 10-12 perc alatt
megsütjük. Az elzárt sütő ajtaját résnyire nyitva
hagyva a kész kacsamelleket pihentetjük. Közben
a sárgarépát megtisztítjuk, sós vízben puhára pá-
roljuk, pürésítjük. Ízesítjük sóval, reszelt narancshéj-
jal, narancslével, majd vajat keverünk bele. A darát
klasszikusan elkészítjük. Tálalásnál a darára szele-
teljük a kacsát és mellé adjuk a narancspürét.
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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: Vajon hallott már a három csapásról?
Nyertes: Németh Kálmán (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Előzékeny férj

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

kép és szöveg: tóth lászló    

A Dunakapu tér körzetében is
megkezdődtek a közmű-re-
konstrukciós munkák, első-
ként a tér és az Apáca utca
közti kis utcák közműveinek
cseréjére kerül sor. A bizton-
ságos közlekedés érdekében
a tér déli szervizútján megál-
lási tilalom lépett élet be, a bel-
városban közlekedőknek ér-
demes figyelniük a korláto-
zást jelző táblákat.

Ifj. Biczó László, a Pannon-
Víz Zrt. műszaki ellenőre arról
is tájékoztatta lapunkat, hogy
az Apáca utcában május ele-
jére befejeződött a közmű-

SZERZŐ: Pannon-Víz 

A Pannon-Víz Zrt. az országban elsők közt ve-
zette be azt a locsolási kedvezményt, amely sze-
rint május 1-jétől augusztus 31-ig az elfogyasz-
tott víz 10 százaléka után nem kell csatornadí-
jat fizetni. A társaság feltételezi, hogy ez a víz-
mennyiség nem kerül vissza a közcsatornába,
hanem a ház körüli kiskerteket, virágágyásokat
locsolják vele. A locsolási kedvezmény igénylé-
sének határidejét a Pannon-Víz meghosszabbí-
totta, ügyfélszolgálati irodái (Bartók Béla u. 10/ C
és a Jókai utcai parkolóház) május 15-ig fogad-
nak el igényléseket.  Az igénylőlap és a kedvez-
ménnyel kapcsolatos tudnivalók megtalálha-
tóak a társaság weblapján. 

szerző: győr-szol
fotó: o. jakócs péter

A nyár közeledtét jelzi, hogy a GYŐR-SZOL Zrt.
elindítja a kezelésében lévő városi szökőkutakat.
A Széchenyi téren április 30-tól tárul elénk a lát-
ványos vízkép, amely szeptember 30-ig üzemel
a délelőtti óráktól késő estig. Ezt követően októ-
berben a hétvégéken működik majd a kút. A me-
gyeháza előtti szökőkút május 12-től a hétvégé-
ken működik, este 10 óráig. Ezt követően június
1-jétől augusztus 31-ig naponta, majd szeptem-
ber 1-jétől ismét a hétvégéken üzemel majd. 

szerző: győr-szol
fotó: gy. p.

A GYŐR-SZOL Zrt. megkezdte a 2011
őszén elültetett, mostanra díszítőérté-
küket veszített kétnyári növények, illetve
a tulipánok, nárciszok hagymáinak ki-
szedését a belvárosban. A munka során
megtörténik a virágágyak tápanyag-
utánpótlása és a gépi földmegmunká-
lás, rotálás. Az elvirágzott hagymás nö-
vények hagymáit kiszedés után szaksze-
rűen kezelik, szárítják és tárolják, így a
hagymák egy része a következő ültetési
időszakban is felhasználható lesz. 

Fákat törtek ketté

Újabb segítséget kapott a győri Andorka család
beteg lányuk ápolásához. Mint emlékezetes, a 16
éves Andorka Vivien januárban kapott teljesen vá-
ratlanul agyvérzést, aminek következtében életve-
szélyes állapotban szállították a Petz Aladár-kór-
házba. Innen került Budapestre, az Országos Ideg-
sebészeti Tudományos Intézetbe, ahol megműtöt-
ték. Gyógyulásáért az elmúlt hónapokban több kö-

zösség is összefogott. Ezúttal – mivel Vivien szülei
több mint másfél évtizede árulnak a Herman Ottó
utcai vásárcsarnokban – a kereskedő kollégák, va-
lamint a piacot működtető GYŐR-SZOL Zrt. fogott
össze a család támogatására: mintegy 150 ezer fo-
rint adományt adott át Vivien édesanyjának Rotter
Zsolt, a társaság osztályvezetője. Vivient egyéb-
ként a jövőben a kisbéri kórházban kezelik, itt foly-
tatódik a felépülését segítő rehabilitáció.

Kis utcák, nagy munkaLocsolási kedvezmény –
Ön már igényelte? 

csere, így a most érintett sza-
kaszok, vagyis a Káposztás
köz, Hal köz, Szappanos köz
és Stelczer Lajos utca közmű-
vei már az új Apáca utcai veze-
tékekre fognak csatlakozni. A
kis utcákban, közökben kicse-
rélik az utcai víz- és csatorna-
vezetékeket, ez utóbbiak élet-
kora néhol a száz évet is eléri.
A munkálatok idején az ivóvíz-
ellátás és a szennyvízelveze-
tés folyamatos lesz, ahol szük-
séges, ideiglenes vezetékeket
fektetnek le. 

A Pannon-Víz ezúton is kéri
az érintett lakók, közlekedők,
üzlettulajdonosok türelmét és
megértését. 

Itt a május: 
beindulnak a szökőkutak

A biztonságos üzemeltetéshez elengedhetet-
len a karbantartásának elvégzése: a szivattyúk
és azok energiaellátásának ellenőrzése, a szű-
rők tisztítása és a fertőtlenítés, valamint a szö-
kőkútburkolat elemeinek javítása. Az üzemelte-
tés megkezdését követően folyamatos feladat
az algamentesítés és a fertőtlenítés is.

A Széchenyi téri és a városközponti szökő-
kútra egyaránt igaz, hogy környezetükben térfi-
gyelő kamerák működnek. Emellett a közterüle-
tek rendjéért felelős szervezetek folyamatosan
figyelemmel kísérik a szökőkutak rendeltetés-
szerű használatát. 

Virágágyak előkészítése

Adomány 

Mintegy kétszázezer forintos kárt okoztak azok az ismeretlenek,
akik hétfőre virradóra kettétörtek hét fát a Szauter út mentén. A
szándékos károkozók három-négy éves, beállt növekedésű fákat
semmisítettek meg. A GYŐR-SZOL Zrt. az ügyben rendőrségi fel-
jelentést tesz, a társaság a fák pótlásáról később gondoskodik.
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APRÓ HIRDETÉS

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

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 11.600.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

egyéb régiséget vásárolok gyűjte-
ményembe.  Hétvégén is!   Pál Ist-
ván. Tel.: 06-20/947-3928. 

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

ÜZLET 

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

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

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

Győrben, a Bem téren 40 m2-es
üzlethelyiség kiadó! Tel.: 06-
30/377-0313

zóágyat, járókát, légzésfigyelőt, bé-
biőrzőt, stb. A fenti termékeket extra
választékban kínáljuk is! Győr, Déry
T. u. 16.

Ablaktisztítást, takarítást,
szőnyeg- és kárpittisztítást vállalok
intézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kárpit-
és szőnyegtisztító gépek kölcsönöz-
hetők. Érdeklődni: Fazekas Mihály,
+36-20/9833-577.

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval vállalok.
30/529-7589.

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű elszál-
lítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. Tel.: 20/944-6667   

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,

INGATLAN

Építési telek Győr -
zámolyon, Tölgyfa út
elején ELADÓ! Közműve-
sített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi
házas övezetben.   Érd.: +36-
30/9370-230 

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
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.  Irányár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

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

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

ÁLLÁS

Svéd kozmetikai termékek értékesí-
téséhez keresek szépség tanács adó -
kat!  Tel.:  06-20/522-4213, 16 óra után. 

Kreatív szabász- és varró-
nőt azonnal alkalmaznék női,
egyedi ruhák megvarrására! Tel.: 06-
70/321-2306 

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

Takarító csoportveze-
tőt keresünk Győrbe. Jó szervező- és
vezetői képességgel rendelkező, gya-
korlatias jelöltet várunk. Fényképes
szakmai önéletrajzokat kérünk a szila-
gyi.katalin.diw@gmail.com címre. 

EGYÉB 

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

MINI BIZI átvesz: divatos baba-
kocsit, autó- és kerékpárülést, uta-

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort, sző-
nyeget, dísz  tárgyakat, hagya-
tékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Magyarnóta-elôadók:
Hajnal Nikolett

Sebestyén Tamás
Zongorán kísér:
Szórádi Árpád

Vacsora:
• Tepsiben sült magyaros

sertéstekercs
• Mandulás csirkemellfilé
• Rizibizi, fôtt burgonya

• Vegyes salátatál
• Desszert

1 pohár bor Szelényi Ernô
aranyérmes borosgazda

kínálatából.

Asztalfoglalás személyesen 
az étteremben, vagy a 

96/431-330-as telefonszámon!
Üdülési csekket, OTP SZÉP-kártyát, Erzsébet utalványt, étkezési

jegyet, bankkártyát is elfogadunk! 

A belépô ára 3.500 Ft/fô 
helyett 2.500 Ft/fô

Tanácsadó cégünk főállású
munkára projektmunkatársat
keres. Feladata: egy adott téma-
körben az általunk kiválasztott
ügyfélkör tájékoztatása, szerződé-
sek kötése. Anyagi támogatást,
sikerdíjat, képzést, teljes infra -
struktúrát bíztosítunk. Győr és
környékéről várjuk a minimum
érettségivel rendelkezők jelentke-
zését Tel.: 06-30/826-5663  

Albérleteket keresek újonnan Győr -
be költöző, megbízható ügy fe leim ré-
szére! Érd.: 06-70/977-7838.

SZOLGÁLTATÁS

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

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2
m x 2,9 m), kitűnő álla pot -
ban, saját villany órá val, Győr-
Szigetben el   adó!  Érdeklődni:
06-30/9370-230.
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A legjobbkor lépett
elő vezérré 

Átigazolás. Quanitra Hollingsworth, az
UNI Seat Győr bajnokcsapatának alapem-
bere az orosz UMCC Jekatyerinburg csapa-
tához szerződött. Leigazolása azért is érde-
kes, mert európai játékosként kerül a távoli
városba, ugyanis a válogatott érdekeire te-
kintettel Hollingsworth megkapta a török ál-
lampolgárságot. A magyar bajnokság leg-
jobb védőjátékosának is megválasztott cen-
ter két éven át erősítette a zöld-fehéreket. 

szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Az UNI Seat Győr csapata a kö-
zelmúltban megszerezte törté-
nete első bajnoki címét. A zöld-
fehérek a bajnoki döntőben há-
romszor is legyőzték a címvédő
soproniakat, így megérdemel-
ten hódították el a trófeát. A
győriek kezdő ötösébe a döntő-
ben került be Laklóth Anna, aki
jó játékkal hálálta meg a bizal-
mat vezetőedzőjének. 

Laklóth Anna nyáron Szegedről érke-
zett a Rába partjára. Döntésében
nagy szerepe volt a szakmai szem-
pontok mellett annak is, hogy barátja
szintén Győrött él. A tehetséges hát-
véd nem került ismeretlen közegbe,
hiszen korábban Iva Ciglarral és Ra -
sheed Ritával is együtt játszott. Az
újonnan érkezett játékosok a szezon
során igazi csapattá kovácsolódtak
Fűzy Ákos irányításával, az UNI Seat
Győr pedig története legeredménye-
sebb szezonját zárta. A csapat letette
névjegyét az Euroligában, ezüstér-
mes lett a Magyar Kupában, a bajnok-
ságban pedig kiharcolta az elsőséget. 

– Óriási fejlődésen ment át a csa-
pat nyár óta, amiben komoly szerepe
volt az Euroliga-mérkőzéseknek is.
Sokat segített, hogy komoly ritmus-
ban edződtünk egészen februárig, a
szezon végére ki is jött az így szerzett
erőnlét. A bajnoki címmel megkoro-
náztuk az egész szezont, kevesen hit-
ték, hogy a mi nyakunkba kerülhet az
aranyérem, a csapat és a szakmai
stáb azonban végig bízott ebben. Na-
gyon boldog vagyok, hogy sikerült
nyernünk – értékelte a maga mögött
hagyott szezont Laklóth Anna, aki a
rájátszásban egyre nagyobb szere-
pet kapott a szakmai stábtól. A 23
éves játékos a bajnoki döntő máso-
dik mérkőzésétől ráadásul bekerült a
kezdő ötösbe is, és sokat tett a győ-
riek első bajnoki címéért. 

– Nekem elsősorban magabiztos-
ságot kellett szereznem, a biztos vé-
dőmunka volt az alap, amire építhet-
tem. Van még bőven feladatom,
sokat kell fejlődnöm, szeretnék a jö-
vőben stabil tagja lenni a kezdőcsa-
patnak, és még inkább meghatározó
teljesítményt nyújtani – fogalmazott
szerényen a hátvéd, akinek színmű-
vész édesapja, Laklóth Aladár rend-
szeresen felbukkan az UNI Seat Győr
meccsein. 

A szezon végére fokozatosan nőtt
a csapat mérkőzéseire kilátogató
szurkolók száma. A bajnoki döntő

utolsó győri mérkőzésére már meg-
telt az egyetemi csarnok, és ide-
genbe is egyre többen kísérik el a
zöld-fehéreket. 

– Korábban ellenfélként is láttam,
hogy kevesen járnak a csapat mérkő-
zéseire, és a szezon ele-
jén most sem volt ez
másként. Az Eu-
roliga-mecs-
csekre aztán
egyre töb-
ben jöttek
ki, és ké-
sőbb a ku-
padöntőn is
sokan buzdí-
tottak minket.
Fa n t a s z t i k u s
érzés volt, hogy a
rájátszásban mennyien
kijöttek drukkolni. A szurkolóknak
nagy szerepe van abban, hogy elér-
tük ezt a három bravúrgyőzelmet a
Sopron ellen, és végül megnyertük a
bajnokságot. Azoknak külön szeret-
ném megköszönni a támogatást,
akik a mindent eldöntő ötödik mérkő-
zésre is elkísértek minket Sopronba,
és bíztak abban, hogy esetleg baj-
noki címet ünnepelhetünk együtt.
Amikor utaztunk visszafelé, már a bu-
szon kaptuk az sms-eket, hogy tele
van a Széchenyi tér. Először nem is
akartuk ezt elhinni, de aztán meglát-
tuk a ránk váró tömeget. Fantaszti-
kus érzés volt, hogy vasárnap este fél
tízkor ennyi ember eljött, hogy közö-
sen örüljünk a bajnoki címnek. Úgy
érzem, Győrött kezdik egyre inkább
elfogadni a női kosárlabdát, és örü-
lök, hogy részese lehetek ennek a fo-
lyamatnak – mondta Laklóth Anna,
akinek sok ideje nem maradt az ün-
neplésre. A tehetséges játékost
Nagy-Bujdosó Nóra, Rasheed Rita
és Simon Zsófia társaságában Ste-
fan Svítek szövetségi kapitány be-
hívta az Európa-bajnoki selejtezőkre
készülő magyar válogatott keretébe.
A jelenleg tizenhét fős keret szerda
óta Szlovákiában edzőtáborozik, és
egészen július közepéig együtt dol-
gozik majd. 

– Három éve vagyok tagja a válo-
gatottnak, remélem, hogy idén nyá-
ron is bekerülök a szűk keretbe, és
meghatározó szerepet tudok be-
tölteni a csapatban. Arra ké-
szülünk, hogy megszerezzük
a selejtezőcsoport első két
helyének valamelyikét, és
ezzel kijussunk az Eu-
rópa-bajnokságra. Más-
ként nem is érdemes
nekivágni… 



KÉZILABDA, PÁLYÁZATOK SPORT

2012. május 11. / + / 29

A közgyűlés jóváhagyásával két pá-
lyázatot is benyújtott az önkormány-
zat, melyek segítségével tovább bő-
vülhet a város sportélete. 

Győr részt vesz a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ) országos lab-
darúgópálya-építési pályázatán, mely-
nek keretében Győr-Ménfőcsanakon,
Győrszentivánon és a Bercsényi Liget-
ben három kisméretű műfüves pálya,
míg Gyirmóton egy nagyméretű műfü-
ves pálya épülhetne meg. Az egyesüle-
tek feladata az, hogy a magántulajdon-
ban lévő pályákon a tehetséges gyere-
kekkel foglalkozzanak, az önkormány-
zat pedig arra törekszik, hogy olyan le-
hetőségeket biztosítson, ahol a kedvte-
lésből mozgók díjmentesen tudnak
sportolni. Nagy a kereslet tehát a ked-
vezményesen vagy díjmentesen elér-
hető létesítmények iránt, melyek kiala-
kítása fontos az egészséges társada-
lom fenntartásának érdekében.    

– Az MLSZ Győr-Moson-Sopron
Megyei Igazgatóságának társadalmi
elnökeként – Horváth László igazga-
tóval közösen – mindent megtettünk
azért, hogy lehetőségünk nyíljon a fej-
lesztésre. Bízom benne, hogy kedve-
zően bírálják el a pályázatot és meg-
valósul a program. Szükség lenne a
labdarúgópályákra, hogy minél töb-
ben sportoljanak, ezek egyértelműen

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri Audi ETO KC kétgólos győzelmet aratott
Veszprémben a női kézilabda Bajnokok Ligája dön-
tőjének első mérkőzésén. Ahogy várható volt, a
döntés a második összecsapásra marad, melyet
vasárnap 19 órakor játszanak Podgoricában.

Telt ház és fantasztikus hangulat fogadta az
együtteseket a Veszprém Arénában, melyet a ro-
hamrendőrökkel összecsapó vendégszurkolók
sem tudtak elrontani. Az első félidő kiegyenlített já-
tékot hozott, a szünetben egy gól volt a zöld-fehé-
rek előnye (13–12). A második félidőben az Audi
ETO védekezése keményebb lett, és a 47. percre
már ötgólosra hízott a hazai előny (23–18). A győ-
riek többször is támadhattak a hatgólos vezeté-
sért, ezt a lélektani határt azonban nem sikerült át-
lépniük. Három perccel a vége előtt továbbra is öt
gól volt a különbség a csapatok között (29–24), a
hajrá azonban a vendégeknek sikerült jobban, a
végeredmény 29–27 lett a Győri Audi ETO javára. 
– A világ két legjobb csapata találkozott egymással
– fogalmazott a mérkőzést követően Karl Erik Böhn
vezetőedző. – Csalódott vagyok, hiszen öt góllal
vezettünk, és végül mindössze kettővel nyertünk.
Nem játszottunk jól, ugyanakkor Görbicz Anita és
Katrine Lunde Haraldsen kiemelkedően teljesített.
Sok dolgon kell javítanunk, de idegenbe is győzni
megyünk. A csapatot természetesen Monteneg-
róba is elkíséri a győri keménymag, sokan azon-

A tömegsportot is támogatja
az önkormányzat

a tömegsport igényeit szolgálnák ki –
mondta a pályázatról Bolla Péter kabi-
netfőnök, aki hozzátette, a kisméretű
pályák önrészét, maximum harminc-
millió forintot az önkormányzat állja,
míg a nagypálya maximum ötvenkét
milliós önrészét az Alcufer Kft. bizto-
sítja. A pályák értéke együttesen mint -
egy kétszázhetvenmillió forint. 

A másik pályázat szintén az MLSZ-
hez köthető, Győr szeretne részt venni
az Ovi-Foci Programban is. Ezzel a vá-
rosnak lehetősége nyílna arra, hogy ki-
fejezetten az óvodás korosztály szá-
mára kifejlesztett, korszerű létesít-
ményben, szakszerű oktatás mellett
biztosítsa a gyermekek számára elen-
gedhetetlen napi mozgást. A projekt
idén az Adyvárosi Közoktatási Főigaz-
gatóság Szivárvány Tagóvodájában va-
lósulna meg tízmillió forint értékben,
melyhez a maximum 2.850.000 forin-
tos önrészt az önkormányzat biztosítja. 

– Az ország követi a győri példát, hi-
szen 1999-ben innen indult az ovifoci
Pálfalvi Gábor irányításával. A rend-
szer évek óta jól működik, és ennek kö-
szönhetően országszerte egyre több
helyen fociznak a legkisebbek. A prog-
ramnak köszönhetően lehetőségünk
nyílhat megfelelő pálya építésére, eb -
ben az esetben is bízunk a kedvező el-
bírálásban – tette hozzá Bolla Péter. 

ban csak lélekben lehetnek együtt kedvenceikkel
Pogdoricában. A vasárnap 19 órakor kezdődő ta-
lálkozót egyedül a Digi Sport közvetíti, de a város-
háza előtti téren óriáskivetítőn is nyomon követ-
hető lesz a visszavágó. 

Szerda este a bajnoki döntő első mérkőzésén
lépett pályára az együttes, melyen a Ferencváros

látogatott a Magvassyba. Hullámzó mérkőzésen a
vendégek a második félidőben hat góllal is vezet-
tek, végül a győriek 37–33-ra nyertek. A találkozó
után a távozó Ana Grostól és Vérten Orsolyától, va-
lamint a visszavonuló Pálinger Katalintól ünnepé-
lyes és megható körülmények között búcsúzott a
szakvezetés és a közönség.

Beteljesülhet a legnagyobb álom
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Véget értek a Győri ETO FC bajnoki álmai, miután a csapat
hazai pályán elveszítette a tavasz legnagyobb rangadóját. A
Debrecen 2–1-re győzött az ETO Parkban és ezzel gyakorlatilag
megnyerte a bajnokságot. 

A zöld-fehérek Varga Roland góljával vezetést szereztek, két vé-
delmi megingás után azonban fordítani tudtak a vendégek. A győ-
riek ötlettelen támadójátékkal rukkoltak elő, így a hajrában nem volt
esélyük újból feltörni a jól záró debreceni védelmet. Pintér Attila ve-
zetőedző a mérkőzést követően több döntést is számon kért a já-
tékvezetőn, tendenciát felfedezve a csapatot sújtó ítéletekben. 

Három fordulóval a bajnokság vége előtt a Debrecen előnye
nyolc pontra nőtt, és nehéz elképzelni, hogy a veretlen hajdú-
ságiak az összes hátralévő mérkőzésüket elveszítenék. A piros-
fehérek matematikailag ugyan még nem, gyakorlatilag azon-
ban bajnoknak tekinthetők. A legutóbbi fordulóban a Videoton
megelőzte a táblázaton a győrieket, akiknek innentől az ezüst-
éremért kell tovább küzdeniük. Az ETO vasárnap 16.45 órakor
éppen a Videoton otthonában lép pályára, a székesfehérvári
mérkőzés így döntő fontosságú lehet a második helyért vívott
harcban. A rangadóról az sem marad le, aki nem tud a helyszí-
nen szurkolni, a találkozót az M1 élőben közvetíti. 

Az NB II-ben győri rangadót rendeztek hétvégén, a Gyirmót
az ETO B csapatát fogadta. A Gyirmót a második félidőben el-
lenfele fölé nőtt, és Tóth Norbert fejesgóljának köszönhetően
1–0-ra győzött. A kék-sárgák a táblázat harmadik helyét foglal-
ják el, az ETO második együttese a tizenharmadik.  

A Rába ETO futsalcsapata a várakozásoknak
megfelelően két mérkőzésen eldöntötte a to-
vábbjutást a bajnoki rájátszás első fordulójá-
ban. A címvédő zöld-fehérek valóságos gólfesz-
tivált rendeztek, Győrött 8–0-ra, míg Angyalföl-
dön 10–3-ra nyertek a Vasas ellen, és 2–0-ás
összesítéssel bejutottak a legjobb négy közé. 

A győriek az elődöntőben az Aramis–
DEAC párosítás győztesével találkoznak, a
párharc állása lapzártánkkor 1–1 volt. Az el-
lenfél kényszerű túlórája azt is jelenti, hogy a
zöld-fehérek jóval kipihentebben vághatnak
neki a szezon hajrájának. A rájátszás követ-
kező körében már három győztes mérkőzésig
tart a küzdelem, az első összecsapást hétfőn
18.30 órakor rendezik meg a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnokban. 

Férfi kosárlabda. 
A GYŐR-SZOL–Szé-
chenyi Egyetem csa-
pata a TF-Budapest
ellen zárja a NB I/B-s
férfi kosárlabda-baj-
nokság rájátszását. A
párharc győztese meg-
szerzi a bajnokság 9.
helyét, míg a vesztes-
nek meg kell elégednie
a 10. hellyel. Az első
mérkőzést szombaton
18 órakor rendezik ide-
genben, míg a visszavá-
gót május 18-án, pén-
teken 19 órakor játsz-
szák az egyetemi csar-
nokban. A győri szezon-
zárón bonyolítják le a
százezer forintos dobás
utolsó fordulóját, me-
lyen a tét már 300.000
forint. A játékra jelent-
kezni a www.gyor -
plusz.hu honlapon le het,
ahol a részletes szabá-
lyok is megtalálhatóak. 

Az Unicentrál Bulls csa-
patából ketten vettek
részt a Magyar Kick-box
Szövetség Muaythai
szak ágának negyedik
OB-fordulójában Kazinc-
barcikán. Az amatőr nem-
zetközi szervezet szabá-
lyai szerinti mérkőzése-
ken a könyökütések kivi-
telezése is engedélyezett
volt. Mindkét sportoló az
első helyen végzett, –
63,5 kg-ban Grónai Sán-
dor, –75 kg-ban pedig
Mednyánszky Ádám dia-
dalmaskodott. Fel készítő
edzők: Csányi János, Vla-
sich Róbert. 

Az ezüstért küzdhetnek tovább

Elődöntős
a Rába ETO

Férfi kézilabda. A SZESE Győr
csapata 27–21-re győzött a Vár-
palotai Bányász ellen a férfi kézi-
labda NB I/B-ben. Deáki István
együttese alaposan visszavágott
a vendégeknek az őszi vereségért,
és nagyot lépett a második hely
megszerzése felé. Az egyetemis-
ták lelkesedése és küzdeni tudása
ismét bebizonyította, hogy érde-
mes Győrött férfi kézilabda-mér-
kőzésre járni. A győrieknek még
két mérkőzésük van hátra, szom-
baton 18 órakor az FTC érkezik az
egyetemi csarnokba. Amennyi-
ben Kányaiék legyőzik a ferencvá-
rosiakat, már biztosan ezüstérem
kerül a nyakukba. A SZESE május
20-án 18 órakor Veszprémben a
helyiek második csapata ellen
zárja a szezont. 

Kajak-kenu. Továbbra is
a Graboplast a névadó
főszponzora a Győri Ví-
zisport Egyesület győri
kajak-kenu szakosztályá -
nak. Az erről szóló egy -
éves szponzori szerződést
szerdán írták alá az érde-
kelt felek: Jancsó Péter, a
Graboplast vezérigazga-
tója és Ábrahám Csaba,
az egyesület ügy vezető el-
nöke. A vállalat immár öt
éve névadója az ország
egyik legeredményesebb
szakosztályának.
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AJÁNLJUK
MÁJUS 5., SZOMBAT
Női kézilabda
17.15 Győri Audi ETO KC–Buduc-
nost Podgorica (Bajnokok Ligája-
döntő, Veszprém Aréna)

Férfikézilabda
18.00 SZESE Győr–Várpalota (NB
I/B-s mérkőzés, egyetemi csar-
nok)

Labdarúgás
19.00 Gyirmót–Győri ETO FC B
(NB II-es mérkőzés, Gyirmót)

MÁJUS 6., VASÁRNAP
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–DVSC (NB I-
es mérkőzés, ETO Park)

26” MTB kerékpár, 
markolat váltós, 
nôi- férfi modell, 

több színben!

Nyitva tartás: H—P. 9.30—17.30 
Szo. 9.00—13.00  

Üzleteink:  9023 Gyôr, Szigethy Attila u. 78. Tel.: 96/421-194
9024 Gyôr, Baross Gábor u. 61-63.  Tel.: 96/438-174

AJÁNLJUK
MÁJUS 12., SZOMBAT
Sárkányhajó
9.30 Sárkányhajó Roadshow (Aranypart)

Kézilabda
10.00 II. Streethandball Fesztivál (ETO Park)

Labdarúgás
17.30 Győri ETO FC B–Ajka (NB II-es mérkő-
zés, ETO Park)

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

MÁJUS 14., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Aramis/DEAC (bajnoki elő-
döntő, Magvassy-csarnok)

Ha élne, még mindig
csak 56 éves lenne, és
nyugodtan döntöget-
hetné a bábukat. Lendü-
letes dobásaira rengeteg
pályatárs emlékszik,
Kristyán Zsuzsi játékstí-
lusban is megelőzte a
korát. A hazai tekeélet ki-
válóságai mellett osztrák,
cseh és szlovák sportolók is adóznak a világbaj-
noknő emlékének a május végi tekeviadalon.

A Lenszövő egykori kitűnősége tartalmas
pályafutása során a hazai éremgyűjteménye
mellé világversenyeken is utánozhatatlant al-
kotott, hiszen összesen öt alkalommal – há-
romszor csapatban, kétszer egyéniben – áll-
hatott a világbajnoki dobogó tetején a Him-
nuszt hallgatva.

A kiváló sportoló fájóan fiatalon, 51 éve-
sen távozott az élők sorából. Egyesülete, a
most már Pannon-Flax SE néven szereplő
textilgyáriak és testvére, az ugyancsak tekéző
Kristyán István nem hagyta emlékét fele-
désbe merülni: már 2008-ban életre hívták a
róla elnevezett emlékversenyt, amelyen az
első alkalommal másfél százan álltak a dobó-
állásokba. Azóta minden esztendőben meg-
rendezik a Kristyán Zsuzsa Emlékversenyt,
melyre női és férfi, valamint ifjúsági és ser-
dülő egyéni, továbbá női csapat és vegyes
páros számokban lehet nevezni.

Az idei az ötödik alkalom, amikor a hazai
tekeélet kiválóságai mellett osztrák, cseh és
szlovák sportolók is adóznak a világbajnoknő
emlékének. Az indulók száma már előzetesen
megközelíti a 250-et, noha a nevezési határ-
idő május 13-án jár le. Győr városa, a Pan-
non-Flax SE, valamint a GYŐR-SZOL TC mel-
lett egyéni támogatók segítik a színvonalas
lebonyolítást. A tekeviadalon tíz napig, május
19–28. között „gurul a golyó” a Kandó utcai
létesítményben.

Kristyán Zsuzsára
emlékeznek

A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetsége május 12-én rendezi
meg a megyei gyermek- és ifjú-
sági horgászvetélkedőt. A ren-
dezvényen azon győri horgász -
egyesületek legkisebb horgászai
vehetnek részt, akik a tagegyesü-
letük házi versenyén bizonyítják

Gyermekhorgászverseny
felkészültségüket. Április utolsó
szombatján a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület rendezte meg
selejtezőjét az egyesület kezelé-
sébe tartozó egyik tavon. 

– Kiemelten kezeljük a hor-
gászutánpótlás kérdését – tájé-
koztatott gyermekzsivaj köze-
pette a vízparton Váci Jenő, az
egyesület alelnöke. – A versenyt
megelőzően halat is telepítettünk,
így reméljük, hogy a sikerélmé-
nyeknek köszönhetően a gyer-
mekeket egyre gyakrabban látjuk
majd viszont a vízparton – tekin-
tett a jövőbe az alelnök.  – A szép
nyári időben lebonyolított, jó han-
gulatú versenyen harminchat
gyermek és tíz ifjúsági horgász
vett részt – tudtuk meg Major
Hajnalka szervezőtől. Nagy Mó-
nika, aki maga is hetente két-
három alkalommal horgászik a
gátőrkanyarban lévő tanyáján,

két gyermekét hozta ki a ver-
senyre: Ricsi és Dominik szem-
mel láthatóan ügyesen horgá-
szik, a fiúk testvéri segítséggel
szákolják egyik halat a másik
után. Odébb az ötéves kora óta
horgászó Tóth Dávid fogja sorra
a pontyokat. Dávid apukájával
jár horgászni, de sokat olvas
hobbijáról az interneten is. Fel-
készültsége alapos, hiszen húsz
kilogrammot meghaladó ered-
ményével megnyerte a gyer-
mekkategóriát. Második lett
Csanaki Bálint, míg harmadik
helyen Németh Ádám végzett. A
mezőny legnagyobb halát, egy
közel négykilós pontyot Németh
Dávid fogta, míg darabszám te-
kintetében 35 hallal Cittáró
Gábor diadalmaskodott. Az ifi
horgászoknál Koller Ádám, Sza-
lay Zsolt, Maricsek Milán vég-
eredmény alakult ki. 

szerző: konta alexandra

Rengeteg olyan vendéggel találko-
zom nap mint nap a Speedfitben,
akiknél korábbi sérülésekből adó-
dóan ízületi problémák nehezítik
meg az edzést. Amikor hozzám
ilyen problémával fordul valaki, bát-
ran merem neki ajánlani a TRX-et.
Itt a saját testsúlyunkkal végezzük
a mozgást, az ellenállás könnye-
dén állítható a gyakorlatok intenzi-
tásának fokozásával vagy csökken-
tésével a vendég fejlődési ütemé-
hez.  Fontos az instabilitás, hiszen
így erősödik meg maga az ízület,
ezáltal jobban bírja a terhelést.

Már több mint fél éve edzek
együtt Nagy Zsuzsával, aki pár
hete keresztszalag-sérülést szen-
vedett focizás közben. Egy kis pi-
henőt követően sikeresen tudtuk
alkalmazni edzéseinkben a jum-
pert, illetve a TRX-et. Már néhány

Rehabilitáció TRX-szel
együtt. Sajnos neki is térdízületi
problémái vannak, és legutóbb
arról számolt be, hogy a kosárra
dobásnál észrevette, hogy sokkal
biztonságosabban tud felugrani,
stabilabbnak érzi a térdét és ma-
gasabb is az ugrása. Márk édesap-
jával, Neumann Zoltánnal is TRX-
ezünk, aki örömmel mesélte, hogy
rengeteget erősödött a hátizma.

A TRX előnye igen egyszerű
más eszközökkel szemben: gya-
korlataink során soha nem vég-
zünk izolált mozgásokat. A törzs
izmai minden egyes gyakorlat
során aktívan dolgoznak az adott
ízületet körülvevő izmokkal egy -
aránt. Akinek ilyen vagy hasonló
problémája adódik, bátran pró-
bálja ki ezt a mozgásformát a meg-
felelő szakember segítségével, és
meglátja, hogy jó választás volt.
Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Speedfit  – Fitnesz mindenkinek!

hét után örömmel számolt be arról,
hogy sokkal stabilabbnak érezte a
térdét, és a térdszorító is lekerült a
lábáról. Neumann Márk is velem
edz, akinek az ízületei kemény
megpróbáltatásnak vannak kitéve,
hiszen mindennap többórás ko-
sárlabdaedzéseken vesz részt.
Másfél hónappal ezelőtt kezdte el
a TRX–et, hetente kétszer edzünk
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

KOS
A héten adjanak teret ötleteiknek. Ne
várjanak többet, hanem kezdjék lépésről lé-
pésre magvalósítani, amit elterveztek. Most ma-
gukra hallgassanak, a megérzéseikre, a tapasz-
talataikra. Párjukkal törődjenek többet!

BIKA
Figyeljenek jobban pénzügyeikre, ne köl-
tekezzenek sokat. Tervezzenek, és iktassanak be
némi pihenőt az életükbe, nagyon önökre fér.
Párjukkal szervezzenek közös pihenőprogramot.

IKREK
Most sikerszériában vannak. Higgyék el,
hogy minden simán megy, ha akarják. Ne legye-
nek azonban annyira hiszékenyek, így könnyen
becsaphatják önöket. Pénzügyeik rendben van-
nak, irigyeikkel ne foglalkozzanak.

RÁK
Válasszák mindenben a legegyszerűbb
megoldást. Figyeljenek jobban egészségükre, pi-
henjenek sokkal többet. Párjukkal most szép
időszakot élnek meg, koncentráljanak a jó dol-
gokra, élvezzék az életet.

OROSZLÁN
Most nagyon jók a megérzéseik. Merje-
nek nagyot álmodni, írják le ötleteiket. Egy uta-
zás is örömet szerez önöknek ebben az időszak-
ban. Tegyék le mások gondjait, szabaduljanak
meg a felesleges terhektől. 

SZŰZ
Gyorsabban zajlanak az események, mint
gondolnák.  Ne gondolkozzanak annyit, külön-
ben tönkreteszik magukat. Hallgassanak pár-
jukra, lazítsanak egy kicsit.

MÉRLEG
Most sok energiájuk van. Hallgassanak
magukra, ötleteikre, valósítsák meg azokat.
Munkájuk sikeres, szeretik azt, ezért tudják a
legtöbbet teljesíteni. Pénzükre vigyázzanak,
párjukkal beszéljenek meg mindent.

SKORPIÓ
Figyeljenek egészségükre, a megfázásra.
Tegyenek meg magukért sokkal többet ezért.
Munkájukban nem tudják az irigyeket elke-
rülni, mindent gondoljanak meg jól. Párjukkal
beszéljenek meg mindent, erősítsék egymást.

NYILAS
Gondolják át jól dolgaikat. Munkájuk áll
a középpontban, új kihívások, fejlődés mindig
kell. Párkapcsolatukban most sok lehet a félre-
értés, a viták. Figyeljenek jobban egymásra, ne
hanyagolják el egymást. 

BAK
Tegyék le felesleges terheiket. Bulizzanak sokat,
lazítsanak. Párkapcsolatuk most nagyon jó, tölt-
senek sok időt együtt. Ne költekezzenek, új
munkalehetőségük is van most.

VÍZÖNTŐ
Hallgassanak megérzéseikre, az ötleteik-
ben ne feledjék a fontossági sorrendet. Munká-
jukban sikert érnek el, s párjuk várja az önök öt-
leteit. Próbáljanak nagyon pozitívak lenni, él-
vezzék az életet.

HALAK
Nagy szükségük van a pihenésre.Munká-
jukban elismerésben van részük, párkapcsola-
tuk jól alakul. Pénzügyeik rendben vannak, de
ne költsenek túl sokat. 

Horoszkóp

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

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

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8
órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 órakor,
pénteken 14 órakor zár.  A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.  Tel.:
96/505-051. Fax: 96/505-099. 

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

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

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

Nyerjen jegyet
a Rózsaszínházra! 
A Győri Balett május 24-i Rózsaszínház elő-
adására nyerhet jegyet, aki velünk játszik.
Nem kell mást tenni, csak helyesen vála-
szolni három kérdésünkre.
1. Ki a Rózsaszínház című balettben

közreműködő vendégművész?
2. Szíj Melinda kinek a dalait énekli 

a darabban?
3. Mit jelent franciául a rózsaszínház? 
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk május 16-ig. A Győri Nemzeti Szín-
ház Aranycsapat című előadására szóló
jegyeket Korsós Henrietta nyerte.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Narancsfoltos édesvízi rája szüle-
tett a Füles Bástyában. A ráják ele-
venszülők, a nőstények a megter-
mékenyítés után három hónappal
akár tizenöt kicsit is világra hozhat-
nak. A kis győri rája azért lett egyke,
mert ez volt az anya első ellése. 

A ráják a cápákhoz hasonlóan
a porcos halak közé tartoznak,
lapos cápáknak is nevezik őket.
Dekoratívak, ritkaságnak számíta-
nak, akár 80 centiméteres átmérő-
jűre is megnőhetnek. A folyók
alján keresik zsákmányukat, férge-
ket, rákokat, kagylókat, csigákat,

Rája született 
a Füles Bástyában

halakat. Védekezni a tüskéjük
segít, ez a mozgékony farkuk
végén nő. A tüske, akár egy nyíl-
vessző, méregtömlővel együtt
hatol át az áldozat bőrén, sőt, a
csontján is. Ha nem volt szükség
a tüskére, havonta elhullatják és új,
nagyobb fegyvert növesztenek.

A Füles Bástya hat centiméte-
res kis hím rájája puha tüskével
született, hogy ne sebesítse meg
az anyját. Az újszülöttek tüskéje
pár nap után szilárdul meg. A kis
narancsfoltos rája jelenleg a töb-
biektől elválasztva él, kedvence a
vörös szúnyoglárva. Hamarosan a
látogatók is megcsodálhatják. 

Falbontás az üzletben, bennragadt a mackó

A betörők filmből lesett ötlettel bontották ki a falat. Jól tudták, az üzlethelyi-
ségben hol áll a páncélszekrény. A terv egyszerű volt. A szomszédos helyiségbe
be tudnak jutni. Onnan kibontva a téglát máris odajutnak a mackó hátoldalához.
A lyuk szépen tágult. Feltűnt a zöldes páncél, majd kibontakozott az egész szek-
rény. De kicsivel nagyobb lyuk kellett, hogy áthúzhassák. Bontottak tovább. Amint
a páncélszekrény mellett is elláttak, rögtön észrevették, hiába jöttek. A szemközti
falon ott villogott a Security Patent mozgásérzékelője. És már arra jelzett, hogy
egy kis vakolat leesett az üzletben. A betörők fejvesztve menekültek, nemhogy
a mackót, de még szerszámaikat sem vitték el. A régió legnagyobb vagyonvédelmi
cége, a Patent csoport ismét megakadályozott egy betörést.

PATENT-SZTORIK

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

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS
NÉMET NYELVTANFOLYAMOK

ÉS NYELVVIZSGA-ELÔKÉSZÍTÔK
VI. 18–29., VII. 02–13., VIII. 13–24.

Ausztriai, németországi egyetemi 
továbbtanulásra felkészítô 

szuperintenzív német, nyári kurzusok 
július 2-tôl, kéthetente folyamatosan.

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)

a nyári 60 órás angol és német
intenzív tanfolyamokra történô 

befizetéskor V. 15. és VI. 15. között 
a 15 éves 

Hatos Nyelviskolában, Gyôrben.

15%
kedvezmény

minden 15. befizetô számára


