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Részletes
tévéműsor
19–22. oldal

26. oldal Május 15-én hivatalosan is véget ért a 2011–2012-es fű-
tési idény. Az időjárás az utóbbi hetekben kegyes volt a fogyasztókhoz,
hiszen gyakorlatilag április vége óta már nem volt szükség a szolgálta-
tásra. Milanovich László, a GYŐR-SZOL Zrt. távhő-szolgáltatási igazga-
tója úgy fogalmazott: a társaság a megszokott és elvárt magas színvo-
nalon nyújtott szolgáltatást fogyasztóinak ebben a szezonban is.

8. oldal „A pannonhalmi erdei kápolna több
mint szép, aki járt már benne, vagy csak körbesé-
tálta, megbizonyosodhatott róla, hogy a fából ké-
szült épület egy csoda” – így jellemezte Várszegi
Asztrik főapát a közelmúltban újabb díjat kapott
kápolnát.

5. oldal Páratlan szakrális ér-
tékek és műkincsek, köztük egy
Anjou-kőcímer láthatók keddtől
Magyarország legnagyobb terü-
letű egyházi múzeumában, a
győri Káptalandombon.   

7. oldal Indul a verseny a di-
ákmunkahelyekért, a nyári szü-
net elején megrohanják az isko-
laszövetkezeteket a fiatalok. Aki
egész szezonban dolgozik, jelen-
tősebb összeget kereshet.

Csúcsra járatva
Írásunk a 3. oldalon

12. oldal A zord külső érző szívet takar. Ez a
tétel különösen igaz a Győr és Környéke Mo-
torosok Baráti Körének tagjaira, akik az elmúlt
tíz évüket a jótékonykodásnak szentelték.
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autós vette jogosulatlanul igénybe tavaly a mozgás-
korlátozottaknak fenntartott parkolókat a városban.
A győri közterület-felügyelet munkatársai naponta el-
lenőrzik a parkolókat, és ha valaki jogosulatlanul
használja azokat, akár el is szállíthatják autóját.  

400 52 új önkéntes tűzoltó áll munkába megyénkben, mi-
után sikeres vizsgát tettek. A Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a megyei tűzoltó szövetséggel közö-
sen a közelmúltban negyvenórás tűzoltó alaptan-
folyamot szervezett.

NAPRÓL NAPRA

Május 11.

Május 12.

Május 13.

Május 14.

Május 15.

Május 16.

Május 17.

Előzetes. Jogerős annak a férfinak
az előzetes letartóztatásba helye-
zése, aki a gyanú szerint áprilisban
egy Bercsényi ligeti presszó előtt egy
vita után sörétes puskájával lelőtt két
embert.

Bormustra. Száztizenhárom hazai
bortermelő a tavalyinál tíz százalék-
kal több, azaz majd 300 borral neve-
zett a Pannon Bormustrára, amelyet
Pannonhalmán rendeztek meg
szombaton. 

Rablás. Öt győri futballszurkoló
ellen indított büntetőeljárást a szé-
kesfehérvári rendőrkapitányság rab-
lás miatt. A gyanú szerint a vasárnapi
Videoton–Győr NB I-es labdarúgó-
mérkőzés után megtámadtak három
székesfehérvári fiatalembert, és el-
vették sáljukat.

Gázolás. Elgázolt egy embert a
Győr felé közlekedő vonat hétfőn reg-
gel Komárom és Ács között. A bal-
eset miatt a Budapest–Győr–He-
gyeshalom vonalon késéssel közle-
kedtek a vonatok.

Haltelepítés. Először telepítettek
halakat a Marcal folyóba azóta, hogy
2010 októberében, néhány nappal a
kolontári vörösiszap-tározó gátjának
átszakadása után az erősen lúgos
vegyszer teljesen kipusztította a
folyó élővilágát. 

Öt Templom Fesztivál. A rendez-
vény utolsó napján egy különleges
zenei csemegét hallhatott a közön-
ség. Gregorián, illetve reneszánsz
dalok keveredtek elektronikus zöre-
jekkel és Wahorn András szaxofon-
játékával.

Ülés. Kihelyezett ülést tartott a győri
Széchenyi-egyetemen a parlament
foglalkoztatási és munkaügyi bizott-
sága Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő, bizottsági alelnök kezdeménye-
zésére.

Várjuk az 
osztrákokat
Győr is részt vesz a Rot-
Weiß-Rot in Ungarn
szlogen alatt futó turiz-
musmozgalomban,
amelynek lényege,
hogy az ausztriai ma-
gyarok osztrák ismerő-
seiknek ajánlják Ma-
gyarországot mint tu-
risztikai célországot. A
város örült a felkérés-
nek, hiszen a német tu-
risták mellett az oszt-
rák vendégek is nagy
számban látogatják
Győrt.

Volks wagen-
beszállító 
lesz a Rába
Pintér István elnök-ve-
zérigazgató a Rába-hol-
ding eredményeit is-
mertetve egy budapesti
eseményen arról be-
szélt: a megbízás alap-
ján a Golf modellekhez
szállít majd alkatrésze-
ket a társaság. A Győr-
ben készülő egységek a
hátsó ülés előrebillenté-
sét teszik lehetővé,
gyártásuk pedig ez év
második felében indul.

Shell 
Eco-maraton
Öt magyar csapat indul
a Rotterdamban csütör-
tökön kezdődött és
szombatig tartó Shell
Eco-marathon Europe
versenyen, amelyen a
diákok tesztelik az egy
éven át épített legtaka-
rékosabb autóikat. A
győri Széchenyi István
Egyetem színeiben in-
duló SZEnergy Team Ur-
banConcept kategóriá-
ban áll rajthoz.

Magyarországon több
mint 10 ezer fiatalkorú
eltűnését jelentették be
2010-ben. Nagyon ma -
gas azoknak a száma is,
akik egy év után sem ke-
rültek elő. Most mintegy
ezer olyan fiatal van, aki-
ről a szülők, hozzátarto-
zók és a hatóságok sem-
mit nem tudnak.
Az „Ezer Lámpás Éjsza-
kája" kampány az 1979-
ben bejegyzett „eltűnt
gyermekek világnapjá-
hoz" kapcsolódva sze-
retné felhívni a figyelmet
a csellengés veszélyeire
és a preventív intézkedé-
sek fontosságára.
A programot 2011-ben
rendezték meg először
Budapesten, s már
akkor százakat vonzott.
Idén a programok körét,
valamint a helyszíneket
is kibővítették, így már
Győrött is megemlékez-
nek május 25-én az el-
tűnt gyermekek világ-
napjáról – mondta la-
punknak Kárász Róbert
főszervező. A program
felhívja az emberek fi-
gyelmét arra, hogy egy
személy eltűnése sajnos
nem ritkaság, ezért tud-
nunk kell, mit lehet tenni

Ezer Lámpás
Éjszakája

olyan esetekben, amikor
egy családtagunk, bará-
tunk vagy ismerősünk
hosszabb ideje nem ad
jelet magáról. A kam-
pány ezen túl segítséget
is igyekszik nyújtani az
eltűntek felkutatásában.
A kezdeményezés egyik
legnagyobb áttörése a
tejesdoboz-akció, amely
2011 májusa óta több
mint 3 millió „példány-
nyal" került forgalomba.
A dobozon feltüntetett
112-es segélyhívó szá-
mon történő bejelen-
tések hatására már 9 fia -
talkorú személy került
elő. A kampány tovább
folytatódik: a jövőben is-
kolatejre, valamint a
Szentkirályi ásványvíz
Emese termékére is rá-
kerülnek az eltűnt gyer-
mekek fotói.
A győri programon a
civil szervezetek és a
rendőrség mellett neves
előadókkal is igyekez-
nek ráirányítani a figyel-
met a probléma súlyos-
ságára. A Széchenyi
téren fellép többek kö-
zött Torres Dani, Korda
György és Balázs Klári,
valamint Zola és a Retro
School Band.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Borzasztóan szomorú és mér-
ges vagyok, hirtelen felindulá-
somban feltéptem a kaput, és
lábaim  alatt már csak úgy ko-
pogott is az aszfalt. Megszök-
tem. 
Csak megyek, megyek, de
nem is tudom, hová. Lábaim
kicsik, ezért lassan falom a
métereket.
Minden lépéssel csökken a
haragom, megfordul a fejem-
ben, hogy vissza kellene in-
dulnom, de dacból sem te-
szem. Azt hajtogatom ma-
gamnak, hogy mama jobban
szereti kishúgom, mint
engem, tehát nem mehetek
vissza.
Egyre lassabban rakosgatom
a lábam, azt remélem, ha hát-
rafordulok, mama siet mögöt-
tem, és visszavisz. Ha kika-
pok, sem bánom, csak jönne
már...
Rossz volt az időzítésem,
mama tésztát gyúrt, mikor le-
léptem, nem láthatta, hogy el-
tűntem. Hogy is hittem, hogy
nem szeret, mikor most is a
kedvencemet készítette!
Már nagyon bánom, amit tet-
tem, de túlságosan szégyel-
lem magam, hogy visszasom-
fordáljak. Egy gazzal benőtt
telken bújok el. Minden vára-
kozással töltött percet iszo-
nyatosan hosszúnak érzek. Az
utcában lakó idősebb fiú fo-
gócskázni hív. Folyamatosan
úgy helyezkedem, hogy ha
mama jön, meglásson.
Nem telt el sok idő, mama sie-
tős léptekkel felém tart. Éve-
ket öregedett a tíz perc alatt.
Borús tekintetét látva rájö-
vök, rosszabbat cselekedtem
annál, mint hogy néhány
percre nyomom veszett. Meg-
fogja a kezem, nem kérdez
semmit, csak hazafelé vezet.
Útközben lelkemre köti, soha
többet ne tegyek ilyet.
Rajtam kívül még ezrek in-
dulnak el otthonról. Gyere-
kek, akik jobb életet, boldog-
ságot, szeretetet keresnek a
legtöbbször biztonságot
nyújtó falakon kívül, távol a
családtól vagy a barátoktól.
Én is évekkel lettem idősebb
a csavargásom alatt. Olyat ta-
nultam, amit a kaland nélkül
is tudnom kellett volna. Ott-
hon szeretnek a legjobban.
Szigethy  Teodóra

A falakon kívül

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Látványos programmal ünne-
pelte az Audi Hungaria épülő új
járműgyárának bokrétaünnep-
ségét a múlt pénteken. A cég ve-
zetésén és munkatársain kívül a
város szinte minden intézmé-
nye, szervezete képviseltette
magát, amely jól mutatja a
német autóvállalat beágyazó-
dását a város életébe, és meg-
határozó szerepét a régióban. 

A vállalat története mintegy 20 évvel
ezelőtt egy kisebb kapacitású motor-
gyárral kezdődött, ma egy teljes gyár-
tási folyamatot lefedő járműgyár épül
Győrben a legkorszerűbb technológi-
ákkal. A kiváló minőségnek és a pre-
cizitásnak köszönhetően az Audi
Hungaria rövid idő alatt a konszern
megbízható tagjává vált és nagyban
hozzájárul növekedési céljaink meg-
valósításához – így dicsérte Frank
Dreves, az Audi AG termelésért fele-
lős igazgatótanácsi tagja, az Audi
Hungaria Motor Kft. felügyelőbizott-
ságának elnöke a győri telephelyen
folyó munkát az ünnepségen. A hí-
zelgő mondatokból, és a mára a világ
legnagyobb motorgyárává vált üzem
mellett rekordsebességgel felhúzott
járműgyárépületekből jól látszik,
hogy Győr egyre fontosabb a négyka-
rikás autóóriásnak. Olyannyira, hogy
úgy látja, 2020-ig megfogalmazott
céljaihoz Mexikó és Kína mellett a
magyar Kisalföldön vezet az út. 

Az AG ingolstadti igazgatótaná-
csának ebbéli terveiben nem okoz
csalódást Thomas Faustmann, a
győri gyár ügyvezetésének elnöke,
aki kijelentette, nincs akadálya annak,
hogy az időjárás viszontagságainak
már ellenálló építmények határidőre
elkészüljenek, és megkezdődjön ben-
nük a termelés.

Az előrepillantás után az esemé-
nyen a magyar kormányt képviselő
nemzetgazdasági miniszter össze-

kötve az idősíkokat úgy fogalmazott,
az 1990-es években, amikor eldőlt,
hogy az Audi Győrben építi fel motor-
gyárát, az akkori magyar és német
kormány, valamint a cég képviselői
úgy döntöttek, hogy Magyarország a
nyugathoz tartozik. Az új járműgyárról
szóló 2010-es döntés, és annak meg-
valósulása kapcsán pedig azt mond-
hatjuk, hogy Győr a jövőhöz tartozik.
Matolcsy György rámutatott, hazánk
félidőben van a megúju-
lás, újjászervezés felé,
amelynek középpontjá-
ban a munka áll, amögött
pedig az ipar. Ám ennek
fejlődéséhez, és az új
munkahelyek létrejötté-
hez tudás is kell, ezért nö-
velték 50 százalékkal a mérnök- és ter-
mészettudományos képzésben részt-
vevők arányát a felsőoktatásban. Ma-
tolcsy György szólt arról is, hogy kül-
gazdaság-politikáját illetően Magyar-
ország keleti nyitást hajt végre, amely-
nek paradox módon a legfontosabb
szereplője Németország, hiszen mind-
ezt sokszor a német termékek keleti
exportján keresztül tesszük meg. A
miniszter kiemelte, hazánk olyan ipari
hátteret kínál, ami képes jó partnere
lenni a német gazdaságnak, hiszen az
itteni munkások rugalmasak, kreatí-

vak. Németország és Közép-Európa
szövetsége szintén a jövő záloga –
szögezte le a tárcavezető, aki megerő-
sítette, hogy terveik szerint 2020-ra a
maihoz képest egymillióval több mun-
kahely lesz Magyarországon.

Ehhez az Audi 2.100 új munka-
hellyel járul hozzá, már ami a most
készülő gyárat illeti. A vállalat 8000.
munkatársát, az összeszerelő üzem -
be felvett Écsi Krisztiánt a bokrétaün-

nepségen be is mutatta Ulrich Minke,
a társaság járműgyártásért felelős
ügyvezetője, aki rámutatott, tavaly
óta veszik fel az embereket, és eddig
9 millió eurót fektettek a munkatár-
sakba: saját képzési központjukban
ezer embernek mintegy 100 ezer órá-
nyi oktatást tartottak. 

Az igazgató beszédében megje-
gyezte, a most zajló fejlesztés mun-
kálatainak háromnegyedét magyar
cégek végezték, ami az itteni építő-
ipar versenyképességét mutatja.
Hozzátette, az Audi bízik a magyar
gazdaságban. Az új gyárral kapcsolat-
ban Ulrich Minke kifejtette, a prés-, ka-
rosszériagyártó, lakkozó- és össze-
szerelő üzemet, valamint az energia-
központot magában foglaló új gyár-
területen 2013-tól indulhat meg a tel-
jes értékű járműgyártás. Terveik sze-
rint két műszakban napi 500 autó
gördülhet ki a kapukon, ez éves szin-
ten átlagosan 125 ezer járművet je-
lent. Az üzemeknek négy új modell
felfutását kell biztosítaniuk 17 hóna-
pon belül, közülük elsőként az Audi
A3-as limuzin gyártását kezdik meg. 

Az ünnepség végén a magyar és
a német zászló színeit a megszólalók
együtt kötötték fel Borkai Zsolt pol-
gármesterrel a gyárépület tetejére fel-
húzott fára. 

2013-tól indulhat 
meg a járműgyártás

Bokrétaünnep: az Audi bízik
a magyar gazdaságban

A napokban 32 fővel megkezdő-
dött az átképzés a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja, az Audi
Akademie Hungaria, a Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépé-
szeti Szakképző Iskola és Kollé-
gium, valamint az Audi Hungaria
közös projektje keretében. A válla-
lat célul tűzte ki, hogy az új jár mű -
gyár termelésében dolgozó női
munkaerő arányát két százalékról
legalább tízre emeli. Ezáltal 2012
végéig mintegy 130 női munkavál-
lalót képeznek át fémipari és jár-
műspecifikus szakmákra. 
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HIRDETMÉNY OKTATÁS

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

Sajátos nevelési igényű gyer-
mekek ellátásáról tart előadáso-
kat a jövő tanévben a Radó Tibor
Általános Iskola és Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény a
város összes iskolájában és óvo-
dájában. Az integrált oktatás
megújítását, minőségi átalakítá-
sát szem előtt tartó programnak
az a célja, hogy felkészítse a pe-
dagógusokat a látás-, hallás-
vagy mozgássérült, valamint
részképességzavarral küzdő
gyermekek ellátására.

Radó Tibor az 1940-es évek végén
kezdett el foglalkozni sérült fiatalokkal:
1947-ben Győr általános iskoláiban ki-
válogatta a növendékek közül az – ak-
kori szóhasználattal – értelmi fogyaté-
kosokat, és a tanfelügyelő kérésére ja-
vaslatot tett a létszámnak megfelelő
osztály nyitására. 1948 szeptemberé-
ben már 6 osztályban 98 növendékkel
folyt a gyógypedagógiai oktatás. A Jó-
zsef Attila utcában 1963-ban hozták
létre az iskolát, ami 1989-ben vette fel

Az integrált oktatást fejlesztő
programban a Radó-iskola

Radó Tibor nevét. Az intézményegy-
ségben tanulásban akadályozott és ér-
telmileg akadályozott tanulók számára
működnek csoportok. Az iskola a '90-
es évek elejétől autista gyerekek okta-
tását, nevelését is felvállalja, valamint
2005-től gyógypedagógiai módszer-
tani intézményként is működik. Logo-
pédusaik Győr fenntartásában lévő
óvodákban és iskolákban több mint
1200 gyermek ellátását biztosítják.
Mivel a mai oktatási rendszer az integ-
rációt preferálja, ma már 270-280 sa-
játos nevelési igényű gyerek gyógype-
dagógiai megsegítését biztosítják a
Radó pedagógusai – mondta el Reiger
Andrea igazgató.

Egy európai uniós pályázatnak kö-
szönhetően az iskola sajátos nevelési

igényű gyermekek ellátásáról tart elő-
adásokat a jövő tanévben a város ösz-
szes iskolájában és óvodájában. 

A program célja, hogy felkészítse a pe-
dagógusokat a látás-, hallás- vagy
mozgássérült, valamint részképesség-
zavarral küzdő gyermekek ellátására.

Az intézmény a jövőben feladatai
közé szeretné felvenni a korai fejlesztést
is, ugyanis minél korábban kap egy gye-

rek segítséget, annál ha-
tékonyabb a fejlesztése,
könnyebben boldogul az
iskolában – hangsúlyozta
Reiger Andrea.

Az igazgatónő hozzá-
tette, az itt tanuló diákok
50-60 százaléka veszé-

lyeztetett, azaz olyan háttérrel rendel-
keznek, ahol maga a család is gondo-
zásra szorul. Éppen ezért már ötödik

osztálytól rendszeresek a drogpreven-
ciós foglalkozások, ahol nemcsak a ká-
bítószer-használatról, hanem az alko-
holról és a cigarettáról is szó esik. Mivel
a fiatalok az érzelmeiket is nehezen tud-
ják kifejezni, ezért heti öt órában egy
úgynevezett Lions Quest-tréner foglal-
kozik velük. A szakember megtanítja a
diákokat az érzelmeik megélésére, de
a konfliktusok kezelésére is. Az iskola a
támogatók – többek között a Süss fel
Nap Alapítvány és az Arrabona Lions
Klub – közreműködésével olyan prog-
ramokat is szervez a tanulóinak, ame-
lyekre egyébként nem tudnának eljutni:
sokat kirándulnak, színházba vagy kéz-
műves foglalkozásokra járnak, vala-
mint nyári táborokban pihenhetnek.

Korai segítség, 
hatékony fejlesztés

A közszolgálati jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: 
A vezetői kinevezés határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munka-
időben, 6 hónap próbaidő kikötésével. A jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

A munkavégzés helye:  9021 Győr, Városház tér 1. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A Vagyongazdálkodási Osztály szakmai irányítása,
• az önkormányzati vagyon eredményes gazdálkodásához szükséges dönté-

sek meghozatalának kezdeményezése,
• a tulajdonosi jogok gyakorlójának információk, elemzések készítése a

100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetéséről,
a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eseté-
ben meghatalmazás alapján a tulajdonosi jog gyakorlása,

• az ingatlankataszter folyamatos vezetésének felügyelete,
• az ingatlanvagyon-hasznosítási szerződések előkészítése, véleményezése,
• a tulajdonosi hozzájárulások előkészíttetése.

Feltételek:
• Büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felső-

oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai
felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
állást hirdet a Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán

OSZTÁLYVEZETŐI MUNKAKÖR betöltésére.
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazga-
tási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és fel-
sőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat, munkaszervezési tapasztalat,
• legalább 5 év közigazgatási gyakorlat valamely vagyongazdálkodási vagy

ahhoz kapcsolódó területen,
• a fenti képesítési feltétel szerinti valamely felsőfokú végzettség mellett leg-

alább középfokú kereskedelmi végzettség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
• A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell a három hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítványt (vagy kikérését igazoló postai ajánlott szelvényt), a vég-
zettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolatát.

• A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők személyi
irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra
és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra
vonatkozó egyes szabályokról I. sz. melléklete alapján készült önéletrajzot.

• A betöltendő állással kapcsolatos elképzeléseit (motivációs levél). 
• Nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott anyagban foglalt személyes adatainak

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör 2012. október 2-től betölthető. 
A jelentkezés (pályázatok beérkezési) határideje: 2012. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lipovits Szilárd jegyző nyújt a + 36-96/500-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:  postai úton, a jelentkezési anyagnak a Győr MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével 

(9021 Győr, Városház tér 1. ).  Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: Mk. 256/2012., 
valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási osztályvezető.  Az elbírálás határideje: 2012. június hó 30.
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Szent László hermája, arcre-
konstrukciója, a lovagkirály és
az első magyar király, Szent
István csontereklyéje, püspöki
síremlékek és Anjou-kőcímer.
Páratlan szakrális értékek és
műkincsek láthatók keddtől
Magyarország legnagyobb te-
rületű egyházi múzeumában, a
győri Káptalandombon.  

Győr az egyetlen város Magyarorszá-
gon, ahol hazánk három legjelentő-
sebb szakrális tárgya, a Szent Ko-
rona, a Szent Jobb és a Szent László-
herma egyaránt megfordult. A bazi-
lika, a Szent István-kori székesegy-
ház is egyedülálló épület, háromszo-
ros búcsújáró hely, amely őrzi a Szent
László-hermát, a Könnyező Szűz -
anya-kegyképet és Boldog Apor Vil-
mos sírját.

Kiss Tamás, a Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár igazgatója sze-
rint a Káptalandomb felsorolt, megha-
tározó kincsei alkalmasak arra, hogy
Győrbe csábítsák a városlátogató tu-

szerző: papp zsolt

A győri önkormányzat a kistér-
ség településein élőket város-
látogatásra hívja, amelynek
során jobban megismerhetik
Győrt és annak színes prog-
ramkínálatát.

Győr és a Győri Kistérség szoros tu-
risztikai együttműködése nem új ke-
letű. A települések közös idegenfor-

galmi célkitűzéseinek el ső számú
reprezentánsa a Baross úti Látogató-
központ, amely Győr mellett a kör-
nyék kínálatát is látványos módon
mutatja be. Városunk szeretné, hogy
a kistérség településein élő polgárok
is megismerhessék Győrt, ezért
meghívja a kistérség településeit egy
győri városlátogatásra. A program
keretében az önkormányzat iskolás-
csoportoknak, nyugdíjaskluboknak
és egyéb társadalmi szervezetek tag-

jainak biztosít lehetőséget, hogy
szervezett keretek között tekintsék
meg városunkat. A kétórás idegenve-
zetést és programszervezést a szer-
vezett csoportok számára a város in-
gyenesen biztosítja. A díjmentes
alapprogram további, belépőjegyes
programokkal egészíthető ki, így a
városnézés után a vendégek tutajoz-
hatnak vagy sétahajózhatnak egyet a
Rábán, illetve a Mosoni-Dunán, eljut-
hatnak az állatkertbe, a Füles Bás-

tyába, vagy éppen a Mobilis Interak-
tív Kiállítási Központba, a művésze-
tek iránt érdeklődőket pedig a Városi
Művészeti Múzeum tárlatai várják.

Előzetes csoportbejelentkezése-
ket a látogatás előtt legalább egy hét-
tel fogadnak, bővebb információért
Jakab Petra, a győri polgármesteri hi-
vatal idegenforgalmi referense hív-
ható a 96/500-297-es számon, il-
letve elérhető a jakab.petra @gyor-
ph.hu e-mail címen.

Városunk vendégül látja a kistérséget

ristákat, s megismertessék velük kü-
lönleges adottságainkat. A „Lébény–
Győr–Káptalandomb komp lex turisz-
tikai attrakciófejlesztése elnevezésű
projektet a Győri Egyházmegye és a
Múzeumház Nonprofit Kft. közösen,
konzorciumban valósította meg, mely-
hez 560 millió forint pályázati támoga-
tást kaptak. A hivatalos megnyitóra
ma, pénteken kerül sor. 

Kiss Tamás örömmel vállalkozott
arra, hogy bemutassa azokat a leg-
fontosabb újdonságokat, amelyek a
Káptalandomb látogatóira várnak.
Sétánkat a 11. számú épületnél kezd-
jük, itt működik a Zichy Ferenc Láto-
gatóközpont, ahol megvásárolhatók
a belépőjegyek és beszerezhetőek a
múzeumegyüttesről szóló, alapvető
információk.

A káptalani ház emeletén betekint-
hetünk a kanonoki szobába, megis-
merhetjük az egyházmegye közép-
kori történetét. Érdekesség a 13. szá-
zadból való keresztelőmedence, a 14.

századból származó Anjou-címer és
az a gótikus ablak, melyet II. János
Pál pápa látogatásakor távolítottak el
a Püspökvárból, hogy legyen helye a
liftnek. A ház más termei az egyház-

megye újkori történetéről, Zichy Mik-
lós életéről, a 20. század üldözött és
vértanú papjairól mesélnek. 

A bazilikába érve Kiss Tamás rá-
mutatott, Európában is egyedül -
álló, hogy valamely régi ki-
rályról arcrekonstrukció
készüljön. A győri nagy-
templom egy tróninstal-
lációján Szent László
valószínűsíthető arc-
mása látható, a mun-
kát a napokban fe-
jezték be a szakem-
berek. A földszinti he-
lyiségek is megnyíl-
nak a látogatók előtt,
itt gótikus, rene-
szánsz és barokk
síremlékek találhatók,
többek között Naprághy
Demeter püspöké.

A következő állomás a Püspökvár.
Miután megnéztük az Apor-kiállí-
tást, a csigalépcsőkön jutunk az
első emeleti kiállítótérbe, ahol meg-
ismerkedhetünk a győri egyházme-
gyében megfordult szentekkel. A
szentélyt a magyar koronára utaló
installáció uralja, mellette két oldal-
ról Szent István és Szent László erek-
lyéje pihen, vitrinekben. A második
emeleten olyan ereklyéket láthatunk,
amelyeket még
soha nem állí-
tottak ki, a har-
madikat a püs-
pöki palota épí-
téstörténete és
püspöki címe-
rek foglalják el.

A püspökvári
múzeum leg-
felső szintjét fedett kilátónak nevezik,
a 19. század végén és a 20. század kö-
zepén készült felvételek adnak látké-
pet a városról. Aki még bírja szusszal,
a meredek csigalépcsőn felmászhat a
vár tornyába, az igazi kilátóba, s gyö-
nyörködhet városunk csodálatos kör-

panorámájában. Kiss Tamás alkalmi
idegenvezetését megköszönve, sétán-
kat a nemrég nyílt Múzeumházban fe-
jezzük be, ahol Lebó Ferenc és Hefter
László munkáit láthatjuk, s egy finom
tea mellett pihenhetünk meg.   

Hujber Zita turisztikai vezető úgy
gondolja, a káptalandombi épületek
és a bennük működő gyűjtemények,
kiállítások az egységes bemutatás-

nak köszönhetően sok turistát vonza-
nak majd a városba.  A látogatókat
keddtől vasárnapig 10 és 16 óra kö-
zött várják. Idegenvezetést magyarul,
továbbá német és angol nyelven tar-
tanak. A Káptalandomb felfedezése
mintegy másfél órát vesz igénybe.

Keddtől látogatható az ország legnagyobb
területű egyházi múzeuma Győrben

A szentélyt a magyar 
koronára utaló 

installáció uralja 
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Hajszán Gyula 2006 óta képvi-
seli Szabadhegy észa ki részé-
nek lakóit a közgyűlésben. Kép-
viselőként sem hazudtolja meg
önmagát, hiszen kiemelten fi-
gyel arra, hogy a helyieknek
megfelelő sportolási lehetőség
álljon rendelkezésére. Hajszán
Gyula tagja volt az ETO legen-
dás aranycsapatának, emellett
37-szer magára ölthette a címe-
res mezt is. 

Köztudott önről, hogy a sport
iránti elkötelezettsége a mai
napig megmaradt.

Ez természetes, hiszen a sport
nem csak szórakoztat, nevel is. Ha a
fia talok a mozgást választják, egész-
séges, ki egyensúlyozott felnőttekké
válhatnak. Ezért örömteli, hogy a
2010-ben átadott szabadhegyi futó-
pályát rengetegen használják, testne-
velésórák mindennapos helyszíne, de
emellett sokan a szabadidejükben is
itt sportolnak, az idősebbek sétálnak,
pihennek. Megszépült a 3-as számú
víztározó tó környéke is, ahová új köz-
világítási lámpák és padok kerültek.
Több kisebb mellett a Móra parkban
és az Erfurti úton három nagyjátszótér
is teljesen megújult. A legkisebbek
egészséges mozgása érdekében az
óvodák felszereltségén is sokat javítot-
tunk. Ha már az intézményeknél tar-
tunk, a Kodály-iskola rossz állapotú
nyílászáróinak nagy részét kicseréltük
már, és az idén befejeződik az iskola
előtti tér felújítása is. A Lepke utcai
Gondozási Központban egy új szárny
kialakításával 23 idős ember átmeneti
elhelyezésére nyílt lehetőség, emellett
továbbra is működik az idősek klubja.

Sportos és hangulatos
városrészért tevékenykedik

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

A területen több utca is meg-
újult. A  csapadékvíz-elvezetést
is sikerült orvosolni? 

Hogy csak a nagyobb felújításokat
említsem, az utóbbi években körze-
temben megújult a Gyopár, a Salét-
rom, a Kisdiófa, a Röppentyű és a
Gábor Áron utca felső szakasza, a Vak
Bottyán utcában pedig teljes hossz-
ban a csapadékvíz-elvezető árok. A
városrész fekvéséből adódóan a
dombról lezúduló csapadékvíz való-
ban sok bosszúságot okozott, 2007
óta azonban az önkormányzat sziszte-
matikus munkába kezdett ennek
megoldására. A vízelvezető rendszer
megvalósulásáért köszönet illeti sza-
badhegyi képviselőtársamat, Simon
Róbert Balázst, aki alpolgármester-
ként is sokat tett és tesz az ügy érde-
kében. A GYŐR-SZOL koordinálásá-
ban zajlik a Bilux-telephely mellett hú-
zódó csapadékvíz-elvezető árok felújí-
tása, és megkezdődik a Zöld úti nyílt
szelvényű árok felújítása is. A vízelve-
zetés javítása és az útbur-
kolat-felújítások mellett
számos helyen járdafelújí-
tás is történt. Ami a közle-
kedési problémák enyhíté-
sét illeti, rendkívül fontos-
nak tartom, hogy elkészült
a Jereváni és az Erfurti út
csomópontjában a körfor-
galom, amely  biztonságosabbá és di-
namikusabbá tette a közlekedést.

Mennyiben érinti  a területét
a sikeres panelprogram?

Körzetem József Attila-lakótelepi
részén az Erfurti út, a Soproni utca és
a Szőnyi Márton utca számos panel-
épületében valósult meg energia-
megtakarítást eredményező felújítás.
A programot folytatjuk, hiszen egy
rendkívül eredményes, a lakók szá-
mára fontos beruházásról van szó,

amely a komfort érzetet növeli, a kiadá-
sokat csökkenti.

Milyen  fejlesztésekre számít-
hatunk körzetében a jövőben?

A nyáron új aszfaltburkolatot kap a
Jereváni út forgalmas szakasza a Zöld
utcai és az Erfurti úti körforgalom kö-
zött. Természetesen az útpályán lévő
buszmegállók burkolata is megújul.
Éppen a napokban érkezett a jó hír,
hogy a Széchenyi terv csapadékvizes
pályázatán eredményesen szerepelt a
város, aminek köszönhetően a szak-
mai előkészítés után várhatóan még az
ősszel megkezdődik a Gyöngyvirág
utca Mozsár utcától a Lepke utcáig
tartó szakaszának  komplex felújítása
a csapadékvíz-elvezetés kiépítésével,
ami a jövő tavasszal fejeződik be az új
burkolat megépítésével. Képviselőtár-
sammal közös terveink között szerepel
a Lepke utca teljes hosszban történő
felújítása, ami Szabadhegy nyugati fe-
lének fontos belső gyűjtőútja. Ott a
munkálatok megkezdésére csak az

említett csapadékvíz-elvezető rendszer
kiépítése után, és a költségek pontos
ismeretében kerülhet sor – remélhető-
leg jövő ősszel. A leglátványosabb ter-
vünk azonban a Jereváni úti ABC előtti,
illetve a posta közötti közterületre vo-
natkozik. Itt Simon Róbert Balázzsal kö-
zösen egy valódi közösségi teret szeret-
nénk létrehozni, amely a városrész köz-
pontjává is válhatna. Erre vonatkozóan
még ebben az évben elkészülnek a ter-
vek és a költségbecslések. 

Dr. Mészárosné Naszódi 
Beatrix, a Gyárvárosi és 
Szabadhegyi Főigazgatóság
Kodály Zoltán Általános 
Iskola igazgatója: A képvi-
selő úr hat éve kíséri figye-
lemmel, támogatja intézmé-
nyünk munkáját. Sokat tett
iskolánk fejlődéséért, segítsé-
gével valósult meg a nyílászá-
rócsere, az épület előtti bur-
kolat térkövezése, a környezet
rendezése, parkosítása. Képvi-
selői keretéből biztosított ösz-
szeget eszközvásárlásra, bú-
torvásárlásra. Kiváló sportem-
berként példát mutat a fiata-
loknak. Közvetlen, kedves
egyénisége a gyerekek köré-
ben is népszerűvé tette. Kez-
deményezésére készült el a
futópálya a tó körül, amit di-
ákjaink rendszeresen igénybe
vesznek. Szívesen részt ve-
szünk az általa kezdeménye-
zett akciókban, pl. áprilisban
a tó és környékének takarítá-
sában. 

Szalai Ferencné, a főigazga-
tóság Tárogató Óvoda Móra
Ferenc Tagóvodájának veze-
tője: Hajszán Gyula önkor-
mányzati képviselővel a kez-
detektől fogva jól együttmű-
ködünk. Érdeklődő, segítő-
kész hozzáállásának köszön-
hetően bármilyen gondunk-
kal bizalommal fordulhatunk
hozzá. Nem az ígérgetések,
hanem a gyakorlat embere.
Az elmúlt években – mióta ő
látja el intézményünk képvi-
seletét is – rengeteget fejlő-
dött óvodánk. Ami néhány
éve még csak álom volt, az
utóbbi időszakban valósággá
vált: óvodánkban kicserélték
az összes nyílászárót, műpad-
lócsere történt, valamint
megújult az udvarunk is.
Mindezek következtében óvo-
dánk épületének és udvará-
nak állaga jónak minősíthető.
Rendezvényeinken szívesen
vesz részt, s ezen alkalmak-
kor is tájékozódik választóke-
rülete gondjairól. A Győr-Sza-
badhegyen általa történt fej-
lesztéseknek valamennyien
haszonélvezői vagyunk. Az itt
működő intézmények igazsá-
gosan részesülnek támogatá-
saiból. 

A helyiek
szemével

Leglátványosabb 
tervünk egy 

közösségi tér építése 
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RIPORT A HÉT TÉMÁJA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Indul a verseny a diákmunka-
helyekért, a nyári szünet elején
megrohanják az iskolaszövet-
kezeteket a fiatalok. Aki egész
szezonban dolgozik, jelentő-
sebb összeget kereshet, de
sokan inkább csak pár hétig
mennek, amíg pénzt gyűjtenek
a nyaralásra. A legtöbb ilyen-
kor az üzemi és mezőgazdasági
feladatokból van, de a szeren-
csésebbek a Balatonra is me-
hetnek pincérnek, cukrásznak
vagy vízimentőnek.

Egy középkorú hölgy lép be az egyik
diákmunka-hálózat győri irodájába.

– Miben segíthetünk? – kérdezi a
szövetkezet egyik munkatársa, akit
egyébként akár hajnali négykor is fel-
hívhatnak a diákok például azért,
mert lekésték a vonatot, vagy szom-
bat éjjel jut eszükbe, hogy áttennék a
másnapi műszakot.

– A nagyfiamnak keresek munkát,
nagyon szeretne dolgozni. Mi a te-
endő? OKJ-képzésen tanul szakmát,
mert azt szeretnénk, ha minél előbb
lenne képesítése, és magas fizetése
– hadarja az édesanya. Az irodában
így is fogadják a regisztrációt. Bara-
dits Bulcsú, a Meló-Diák Észak-Du-

Diákmunka: a lehetőségek nőnek,
a konfekcióméret nem

nántúl Iskolaszövetkezet területi
igaz gatója az eset kapcsán el-
mondja, a törvényi feltételek válto-
zása óta 18 éven aluliaknak szülői
beleegyező nyilatkozat kell a munka-
végzéshez. Hamarosan beindul a „di-
ákmunkaszezon”, a tapasztalatok azt
mutatják, a diákok a nyári szünet ele-
jén megrohanják a szövetkezeteket.
Ezért a tanulóknak érdemes minél
előbb végiggondolni, hogy mit sze-
retnének dolgozni: mikor és mennyit.
A területi vezető azt tanácsolja a fia-
taloknak, hogy minden lehetséges
felületen – e-mail, Facebook, telefon
– próbálkozzanak, de a legjobb a sze-
mélyes jelentkezés. Ezután 2-3 he-
tente érdeklődjenek, és nézzenek
körül, hogy ahol szüleik dolgoznak,
van-e felvétel. A cégek egy része úgy
oldja meg a szabadságolást, hogy 
diákokat alkalmaz. 

Persze nem elég időben jelent-
kezni, a megállapodáshoz tartaniuk
is kell magukat a diákoknak.

– Az is előfordul, hogy elvállalják a
feladatot, aztán nem szólnak, hogy

mégsem érnek rá. A többi diák mun-
káját is kockáztatják ezzel, megesett
már, hogy egy-két rossz tapasztalat
miatt az adott cég többet nem alkal-
mazott diákokat – mutat rá a nemtö-
rődömség súlyára Baradits Bulcsú,
és elmondja, próbálják kiszűrni a ko-
molytalan fiatalokat. Az első alkalom-

mal elkísérik a munkahelyre a diákot,
de figyelnek a munkaadókra is, és lé-
teznek érdekképviseletek, akikhez a
tanulók fordulhatnak.

A Palatia Nyomda ügyvezető igaz-
gatója részben megerősíti az elmon-
dottakat.

– Előfordult már,
hogy nem érkezett
meg egy-egy fiatal,
de az igazsághoz
hozzátartozik, hogy
mi is az utolsó pilla-
natban szólunk, hi-
szen kampánysze-
rűen alkalmazunk
diá kokat, amikor hir-
telen nagyon sok munka jön össze –
mondja Radek József, aki hozzáteszi,
inkább kisegítő munkára, hajtoga-
tásra, feldolgozásra veszi igénybe az
ideiglenes munkaerőt. A Palatiában
4-8 főt szoktak egyszerre alkalmazni,
ennek a létszámnak mint egy a felét
név szerint ismerik, és direkt őket
kérik a partner diákmunka-hálózattól.
Olyan emberek ők, akik tudják, hogy
kell megfogni a papírt – fogalmaz
Radek József, aki beavat abba is,
hogy a fiatalokat az egy vagy két mű-
szak mellett akár hétvégén is foglal-
koztatják, ezzel élnek is a diákok, hi-
szen ilyenkor többet lehet keresni.

Baradits Bulcsú a keresetekkel
kapcsolatban azt mondja, általános-
ságban jellemző, hogy a munkaköz-
vetítők próbálnak magasabb óradíjat
kiharcolni. A hoszteszmunka például
600 Ft/óránál kezdődik, a szórólap-
osztogatás pedig tipikus minimálbé-
res munka. Ha jogkerülő a cég, pél-
dául ha a minimálbér alatt akar fi-
zetni, akkor nem lépnek vele partner-
ségbe.  A szövetkezetek weboldalain
folyamatosan megtalálhatók a lehe-
tőségek, a Meló-Diák jelenleg töb-
bek között leltározáshoz és gépész-
mérnöki feladatokhoz keres fiatalo-
kat, illetve jelentkezhetnek fiúk a Ba-
latonra cukrásznak, eleinte hétvé-
gente, majd a szezon fellendültével
hétköznapokra is.

Baradits Bulcsú hozzáteszi, a je-
lentkezéseket mindig elfogadják,

mert gyakran vannak hirtelen igények.
– Most például hoszteszmunkára ke-
resünk lányokat hétvégére 34, 36-os
konfekciómérettel.

Minden munkánál vannak kritériu -
mok, a diákok és a munkáltatók igé-
nyeit össze kell hozni. A győri autó-

gyártól egyre jobb munkalehetősé-
gek érkeznek egyébként, például
mérnök-előkészítő munkakörbe ke-
resnek diákokat nyelvtudással.

A Meló-Diák megyei adatbázisá-
ban 11 ezer fő van, az észak-dunán-
túli régióban 56 ezer. Tavaly nyáron
több mint 2.000 főt foglalkoztattak a
megyében.

Baradits Bulcsú fontosnak tartja
leszögezni, hogy a diákok nem veszik
el a felnőtt munkavállalóktól a helye-
ket. Azt is hangsúlyozza, nézzenek
utána a fiatalok, hogy mennyire biz-
tonságos és hiteles az a szövetkezet,
ahová regisztrálnak.

A nyaraláson túl a fiatalokat több-
féle motiváció vezérli munkavállalás-
nál: a 19 éves Tóth Tamás érettségi-
ről tartott hazafelé, mikor betért a
Meló-Diákhoz érdeklődni, mert az
egyetemi tanulmányait szeretné fi-
nanszírozni. A győri Széchenyi István
Egyetem mérnök-informatika szakán
tanulna tovább államilag támogatott
képzésen, de arra is felkészül, ha fi-
zetnie kell.

– 16 éves korom óta vállalok diák-
munkát – mondja a 22 éves főiskolás
Csendes Kitti, aki iskola mellett 2-3,
nyáron 4-5 napot dolgozik, mert
célja, hogy valahova bedolgozza
magát, illetve hogy legyen pénze, ne
kelljen a szüleit leterhelnie. A 17 éves
Eszter ehhez hozzáteszi, szerinte már
most el kell kezdeni spórolnia a fel-
nőttévekre.

A diákok a nyári szünet
elején megrohanják

a szövetkezeteket
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KÖRNYEZET ÉPÍTÉSZET

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

„A pannonhalmi erdei ká-
polna több mint szép, aki
járt már benne, vagy csak
körbesétálta, megbizonyo-
sodhatott róla, hogy a
fából készült épület egy
csoda” – így jellemezte
Várszegi Asztrik főapát a
közelmúltban újabb díjat
kapott kápolnát.

A CZITA Építésziroda tervei alap-
ján 2010-ben épült Szent Jakab
Ház a tavalyi Média Építészeti
Díja után 2012-ben az erdei ká-
polnával együtt idén Frankfurt-
ban megkapta az AIT Award első
díját is, szakrális épület kate gó -
riá ban. Az elismerést még 1890-
ben alapította a német AIT építé-
szeti és belsőépítészeti folyóirat.
A nemzetközi pályázatra 46 or-
szágból 1550 pályamű érkezett.

Várszegi Asztrik szerint Czi-
gány Tamás rányomta lelke bé-
lyegét Pannonhalmára. Mint egy-
kori bencés diák ismeri a regulát,

Díjazott kápolna Pannonhalmán:
átfúj rajta a szél, átsüt rajt a nap

valamint a hely szellemét, ő ter-
vezte a gimnáziumi kápolnát, a
borászatot, a főbejárat előtti
teret, a biofűtőművet, a zarán-
dokházat, valamint a kápolnát is,
de a most készülő új látogatói be-
járat terve is a nevéhez fűződik. A
főapát szerint a kápolna több
mint szép, aki járt már benne,
vagy csak körbesétálta, megbi-
zonyosodhatott róla, hogy a fából
készült épület egy csoda.

Czigány Tamás tervező Vár-
szegi Asztrik dicsérő szavaira úgy
reagált, hogy jó épület csak akkor
születhet, ha jó a megbízó: meg-
fogalmazza, mit szeretne, és meg-
bízik a tervezőben. Pannonhal-
mán mindegyik megvolt. Czigány
Tamás és csapata nemcsak a ká-
polna tervezéséből, hanem az épí-
téséből is kivette a részét.

A főapátság régi vágya volt,
hogy a zarándokok, kirándulók,
átutazók méltó körülmények kö-
zött tölthessenek néhány éjsza-
kát Pannonhalmán. Így született
meg az elképzelés, hogy az apát-
ság tulajdonában lévő területen
vendégház épüljön. A Cseider-

völgy tökéletes kombinációja a
nyugalomnak, az elmélyülésnek
és a kikapcsolódásnak. A Szent
Jakab-zarándokház szinte érin-
tetlen természeti környezetben
fekszik a főapátság közvetlen
környezetében. Az összesen öt
épületből álló zarándokhely he-
lyet ad egy 70 fős konferenciate-
remnek, valamint négy különálló,
összesen 67 főt befogadni ké pes
szállásépületnek. A négy épüle-
téből egy családi szállásépület,
három pedig ifjúsági szállás. A
mellette lévő erdős-ligetes rész -
be bújtatott kápolna az elvonu-
lásnak, a csendes szemlélődés-
nek és az egyéni imádságnak ad
teret. A kápolnán nincs ajtó,
ablak, nincs benne fűtés és mes-
terséges világítás. Átfúj rajta a
szél, átsüt rajta a nap, egy átme-
neti tér a természetben – ahogy
a tervezők fogalmaztak.

„Az erdei kápolna nem azért
készült, hogy díjat kapjon, a
szakemberek mégis észrevettek
valamit abból a békéből, ami az
apátsághoz tartozik” – mondta
Czigány Tamás.

szerző: w. a.
fotó: gy. p.

Aláírásgyűjtő akcióba kezdett a megyei napilap, hogy a parlament
tűzze napirendre a bősi vízlépcső okozta problémák megvitatását, és
a helyzet megoldását. Hatvan nap alatt 50 ezer aláírást kell összegyűj-
teni ahhoz, hogy az országos népi kezdeményezés hivatalosan is fel-
keltse az országgyűlés figyelmét.

Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzze a sziget-
közi Öreg-Duna-meder és a győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdál-
kodási megoldásainak megvitatását? – ezt a kérdést tartalmazza az
a papír, amelyen a Kisalföld napilap aláírásokat gyűjt a 20 éve elterelt
Duna helyzetének megoldására. A sajtóorgánum és a hozzá csatla-
kozó civil szervezetek úgy érzik, a kerek évforduló jó alkalom arra,
hogy kendőzetlenül beszéljenek a problémáról a legmagasabb fó-
rumokon is. Ahogy az erről szóló sajtótájékoztatón elhangzott, a Mo-
soni-Duna vízszintje olyan alacsony, hogy nemhogy motorcsónak-
kal, kajakkal is fenn lehet akadni, szinte át lehet sétálni egyik partról
a másikra. Pedig a Duna egy lehetőséget jelent, és a csatlakozóknak
az a célja, hogy ez a lehetőség visszakerüljön az itt élőkhöz. 

szerző: zoljánszky alexandra

Zöld Tanácsadó Iroda nyitotta
meg kapuit az Arany János utcá-
ban a fenntartható fejlődés jegyé -
ben, ahol csokorba szedve kínál-
nak ötleteket a szakemberek,
hogy jobban működjön otthonunk.
Mindenkinek érdemes betérnie,
aki szeretne apró lépésekkel csök-
kenteni például energiaköltségein.

„Fenntartható alternatívákat kínálunk az
újonnan nyílt irodában mindeni számára,
olyan ötleteket adunk, melyek nem kíván-
nak nagy módosításokat a mindenna-
pokban” – tájékoztatott a programról
Libor Mária projektvezető. 

A szaktanácsadás célja többek között,
hogy csökkenjen a háztartási berendezé-
sek száma, energiahasználata, a hulla-
dék mennyisége, a lakosság fogyasztása,
a helyi termelők portékái népszerűbbé
váljanak, valamint elterjedtebbek legye-
nek a környezetbarát tisztító- és tisztálko-
dószerek. „Az irodába betérőknek meg-
mutatjuk azt is, hogyan kell kiszámítani
az ökológiai lábnyomot” – tette hozzá
Libor Mária.

Zöld tanácsadó iroda
nyílt Győrben

A Zöld Tanácsadó Iroda fórumok, elő-
adások és képzések helyszínéül is szol-
gál, de az ott dolgozó szakemberek a me-
gyén belül kihelyezett előadásokkal is
népszerűsítik a zöld gondolkodást. A
program végén felmérésekkel mutatják
be, hogy mennyiben változtak a fogyasz-
tási szokások.

A projektet a Győr-Moson-Sopron
Megyei Társadalmi Egyesülések Szövet-
sége (TESZ) valósítja meg az Új Széche-
nyi Terv Környezet és Energia Operatív
Programjának köszönhetően, amely által
95 százalékos, több mint 44 millió forin-
tos támogatás nyert el.

Simon Róbert Balázs, Győr alpolgár-
mestere a projekttel kapcsolatban hang-
súlyozta, az önkormányzatnak is érdeke,
hogy minél több erős, jól működő civil
szervezet legyen Győrben. A TESZ közel
20 éve támogatja a városban és a megyé-
ben működő civileket. Az önkormányzat
elismeri a civil szervezetek helyi társada-
lomban betöltött szerepét, lehetőségé-
hez mérten támogatja is: a költségvetés-
ben minden évben elkülönít számukra
egy összeget, amelynek elosztásáról pá-
lyázati rendszer dönt. 2012-ben ez 25
millió forint.

Vizet a Dunába!
kampány a folyóért
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KÖZÉPPONTBAN HIRDETÉS

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 

GASZTROFALUszerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Több száz önkormányzati tulajdonú
bérlakásban élő, jelentős – lakásbér-
leti vagy közüzemi – díjhátralékot fel-
halmozott ügyfelének mondta fel
bérleti szerződését a GYŐR-SZOL
Zrt. az elmúlt hónapokban. A társa-
ság a közelmúltban elindított bérle-
ményellenőrzési akció során most
azt vizsgálja, a lakók eleget tettek-e
a lakás elhagyására felszólító hatá-
rozatnak. Azoknak a családoknak,
amelyek önként kiköltöznek a bérle-
ményből, ingyenes szállítójárművel
és rakodómunkásokkal segít a
GYŐR-SZOL.

A jelentős közüzemi díjhátralé-
kot felhalmozó fogyasztóknak már
az elmúlt évben több felszólítást is
kiküldött a GYŐR-SZOL Zrt. Ezen a
körön belül azoknak, akik önkor-
mányzati bérlakásban élnek és hu-
zamosabb ideje nem fizetik a bér-

leti, illetve a távhő-szolgáltatási
díjat, a társaság felmondta lakás-
bérleti szerződését is.  

– A közelmúltban elkezdett bérle-
ményellenőrzések során tárasá-
gunk vizsgálja a kiküldött felmondá-
sok érvényesülését – mondta el az
akcióról dr. Pálfay Szilárd, a GYŐR-
SZOL hátralékkezelési és behajtási
osztályának vezetője. – Azokban az
ingatlanokban, ahol nem tartózkod-
nak otthon a lakók, munkatársaink
a szomszédok segítségével tisztáz-
zák, egyáltalán ott élnek-e még a
bérlők, vagy már értesítés nélkül to-

vábbálltak. Amennyiben még bent
laknak, levélben kapnak felszólítást,
hogy jelentkezzenek a GYŐR-SZOL
ügyfélszolgálatán státusuk rendezé-
sére. Ahol elhagyott lakásokra buk-
kannak az ellenőrök, azokat a társa-
ság – mint az ingatlan kezelője – bir-
tokba veszi.

A bérleti jogviszony felmondásá-
ról már kiértesített, de még bent
lakó bérlők költözését a GYŐR-
SZOL segíti. A korábbi bérlővel –
most már jogcím nélküli lakáshasz-
nálóval – egyeztetett időpontban a
társaság egy teherautót és két ra-
kodómunkást biztosít ingyenesen
a hurcolkodáshoz.

– Harmincöt évig éltem ebben a
lakásban, de mióta édesanyám itt
hagyott bennünket, egyedül már
nem tudom fenntartani – mondja a
Bán Aladár utca egyik lakója, aki
igénybe vette a GYŐR-SZOL által
kínált lehetőséget. – Ezért halmo-
zódott fel sok adósságom, most

egy olcsóbb megoldást
kell választanom, amit
remélem, hosszú távon
tudok majd fizetni. Lát-
ják, minden fillért meg
kell fognom, ezért is jön
jól – ha már így alakult –
ez a segítség, mert
maga a költözés is több

tízezer forintba kerülne. Legalább
ezt megspórolom így.  

Akik ezzel a lehetőséggel sem
élnek, azoknál megkezdődik a kila-
koltatás végrehajtása, akár ható-
sági segítséggel.

Az akció célja, hogy a kiürült, de
jogilag rendezetlen státusú bérle-
ményekbe további bérleti, illetve
közüzemi számlák ne érkezzenek,
ezekkel a lakásokkal csökkenjen a
folyamatban lévő végrehajtási eljá-
rások száma, és nem utolsó sorban
legyen több, szociális alapon kiutal-
ható bérlakás a városban.

Kényszerű költözés:
segít a szolgáltató

A költözés
több tízezer 
forintba kerülne
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szerző: földvári gabriella
fotó: fehér alexandra

Erdélyi tapsvihar 
A Győri Balett meghódította Er-

délyt. A társulat az elmúlt héten a
Magyar rapszódia című táncjáték-
kal vett részt a székelyudvarhelyi
Tánc Tavasza elnevezésű fesztivá-
lon, s ugyanezzel a darabbal lépett
fel a Kolozsvári Magyar Operában.
A Liszt-művekre készült Fodor Zol-
tán-koreográfia mindkét helyszí-
nen óriási sikert aratott. Kiss János,
a balett igazgatója lapunknak el-
mondta, az erdélyi közönség nagy
szeretettel fogadta a győri táncoso-
kat és dübörgő, szűnni nem akaró
tapsviharral köszönték meg az elő-
adásokat. A társulat legközelebb
két év múlva hivatalos Erdélybe, a
turné szervezése már elkezdődött.

Piaf-dalok élőben 
Szíj Melindával erősít a Győri Ba-

lett a Rózsaszínház május 24-én,
este hét órakor kezdődő előadásán.
A Megasztárból ismert győri éne-
kesnő először a Győri Nemzeti Szín-
ház adventi gálaműsorában szere-
pelt együtt a balett-társulattal. Most
három Edith Piaf-dalt énekel, egyet
Bede Fazekas Csabával párban.
Kiss János azt mondja, annak ide-
jén megálmodta, hogy a Rózsaszín-
ház Szíj Melindával lesz igazán fer-
geteges és egyedi produkció. Az
igazgató szerint Melinda megjele-
nése, alkata, törékenysége és tehet-
sége adja magát Edith Piaf szere-
pére. Kiss János a gyümölcsöző
kapcsolat folytatásán gondolkodik. 

Szíj Melinda azt mondta lapunk-
nak, nagy megtiszteltetés számára
a balettel dolgozni, egész életében

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Az Al Addin című mesejátékot
mutatta be a Győri Nemzeti Szín-
ház társulata a budapesti Tháliá-
ban. A Kszel Attila által írt és ren-
dezett darabról a Magyar Televí-
zió felvételt készített, s várhatóan
már a május végi gyereknapon
műsorra tűzi.

Kszel Attilának a hétfői előadást köve-
tően jó oka volt az örömre, Győrben szü-
letett gyerekdarab aratott sikert a fővá-
rosban, ráadásként a produkciót az
egész ország hamarosan láthatja. A te-
levíziós munkát nagyon megszenvedték
a színészek, kétszer közönség nélkül,
egyszer élesben, a Thália publikuma
előtt kellett eljátszaniuk a darabot. A té-

A Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében meghirdetett
„Egészségre nevelő és szemléletfor-
máló életmódprogramok” című pá-
lyázaton nyertes „Ép testben ép
lélek” – Egészségnevelő életmód-
program keretében családi egész-
ségnapot tartottak a győri Gárdonyi
Géza Általános Iskolában. A prog-
ram és a szombati rendezvény célja
is az egészséges életmódra nevelés,
melynek alapja a megfelelő táplálko-
zás, valamint azok a szabadidős te-
vékenységek, ahol a testmozgás áll a
középpontban. Számtalan színes
program várta a gárdonyis diákokat
és szüleiket. Volt többek között sor-
verseny, focimeccs, kerékpáros
ügyességi feladat, könyv bemutató,
kézműves foglalkozás, tűzoltó- és
rendőrségi bemutató, de a gyerekek
lovagolhattak, társasjátékozhattak
is, sőt, felszállhattak egy igazi Öko-
buszra, ahol a hulladékgazdálkodás-
sal kapcsolatos hasznos ismerete-

ket játékos formában sajátíthatták
el. A programokon több mint nyolc-
százan vettek részt, a versenyekhez
használt eszközöket az iskola pályá-
zati forrásból vásárolta, a lebonyolí-
tásban pedig minden gárdonyis pe-
dagógus közreműködött.
– Nagy öröm nekünk, hogy sikerült
a gyerekeket a szüleikkel, testvére-
ikkel együtt kimozdítani és szép
időben együtt, aktívan eltölteni egy
szombat délelőttöt – mondja Mik-
lósy Zoltán igazgató. Nevelési
szempontból nagyon fontos, hogy
az iskola és a családok között minél
szorosabb legyen a kapcsolat, így
biztosíthatjuk a mai veszélyes vi-
lágban a diákjainknak azt a bizton-
ságos, nyugodt, szeretetteljes lég-
kört, ami elengedhetetlen a megfe-
lelő lelki és szellemi fejlődésükhöz.
A gyermekek közvetlenül tapasztal-
hatták, hogy szüleik, tanítóik, taná-
raik fontosnak tartják egymás meg-
ismerését.

Játékos egészségnap a Gárdonyiban

A Győri Balett hírei 
arra vágyott, hogy a győri teátrum
deszkáin énekelhessen. Piaf dalait
nagyon megszerette, a francia le-
genda közel áll hozzá, hiszen
ugyanúgy szívből, teljes átéléssel
és odaadással énekelt, ahogy azt ő
is teszi. Melinda szerint nem elég

tisztán énekelni, az igazi művész
saját érzelmeit is hozzáteszi ahhoz,
amiről a dal szól. Az énekesnő azt
is elárulta, kicsit betegeskedik, de
mindent megtesz azért, hogy az
előadáson a maximumot nyújtsa a
győri közönségnek. Terveiről me-
sélve elmondta: menedzsert vált,
és haknizás helyett önálló estekkel
járja majd az ország színházait.  

A legjobb: Gyurmánczi 
Diána 
A tánc idei világnapján Gyur-

mánczi Diána vehette át az évad
legjobb női táncművésze díjat a
Magyar Táncművészek Szövetsé-
gétől. Diána saját nevelésű táncos,
2010-ben a legígéretesebb pálya-
kezdőnek járó díjat kapta meg. A
győri társulatnak 2007 óta tagja, je-
lenleg a Magyar rapszódia, a Ró-
zsaszínház és a Forgószél, avagy a
képzelet csodája című előadások-
ban láthatja a közönség.  

Az Al Addin mesejáték a tévében 
véműsor rendezője, Andor Csaba a
három előadásból vágja össze a filmet.
Kszel Attila szerint a tévés változat má-
sabb, izgalmasabb lesz, mint az eredeti,
színházi játék.

A hétfői előadás elsősorban azért
volt különleges, mert a fővárosi közön-
ségnek elfelejtették megmondani,
hogy gyerekdarabra váltanak jegyet. A
Thália nézőtere felnőttekkel telt meg, a
színészeket és a darabot dicséri, hogy
valamennyien megszerették Al Addint.
Kszel Attila azt is elárulta lapunknak,
ősztől Győrben ismét színpadra kerül
a mesejáték, folytatásként jövő ta-
vaszra készül el a Hetedhét mesék a
kék bolygóról című darab. A történet
távoli népek meséit fűzi csokorba, a
gyerekek figyelmét ráirányítva arra,
hogy csak egy Földünk van, s azt óv-
nunk kell.   
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A Rekreáció Magazin először rendezi meg
Győrött egynapos szakmai konferenciáját,
a Rekreáció Akadémiát, melynek kiemelt
témája a munkahelyi egészségfejlesztés
és energiamenedzsment lesz. A program-
nak a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara ad helyet
május 31-én. Az előadáson sorra veszik a
munkahelyi egészségfejlesztés törvényi
szabályozásait, lehetőségeit, valamint
hogy a cégvezetők hogyan járulhatnak
hozzá a dolgozók és saját maguk egész-
ségi állapotának fenntartásához, javításá-
hoz. Az elsősorban vállalkozóknak szóló
konferencián dr. Fritz Péter főiskolai do-
cens, a KERT alelnöke a munkahelyi
egészségfejlesztés EU-s gyakorlatáról be-
szél, a magyarországi munkahelyi egész-
ségfejlesztést érintő rekreációs trendek-
ről, és a szakmai világszervezet ajánlásai-
ról pedig dr. Bánhidi Miklós PhD főiskolai
tanár, a World Leisure Organization elnök-
ségének tagja tart előadást. A munkahe-
lyi egészségfejlesztést érintő kormányzati
változásokat, uniós követelményeket, pá-
lyázati lehetőségeket Lőrik Eszter projekt-
koordinátor, az Országos Egészségfej-
lesztési Intézet munkatársa mutatja be a
résztvevőknek. A prevenciós program
gyakorlatban mérhető hatásait Novák
Tibor, az EDF DÉMÁSZ Zrt. osztályveze-
tője osztja meg a vállalkozókkal.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Hagyományteremtő szán-
dékkal hív középiskolásokat
a Győri Nemzeti Színház egy
teátrumi délelőttre, ahol a
diákok díjmentesen nézhetik
meg A Gézagyerek című kor-
társ előadást, így azok is el-
juthatnak a színházba, akik
soha, vagy csak nagyon rit-
kát tehetik ezt meg.

„Azért a mai magyar kortárs iroda-
lom kiemelkedő alakjának, Háy
Jánosnak drámáját választottuk,
mert a műben feszegetett társa-
dalmi problémák: az elfogadás,
befogadás kérdésköre érzékeny,
izgalmas téma lehet a középisko-
lások számára is. Kiváló beszélge-
tési témát adhat a színdarab akár
osztályfőnöki órákhoz, baráti be-
szélgetésekhez” – mondta el For-
gács Péter, a színház igazgatója.

Az előadást megelőzően rövid
bevezetőt kapnak a diákok a da-
rabbal kapcsolatban, ami segít-
het a mű befogadásában, illetve
fogódzót kínálhat a kortárs szín-

Rekreáció
Akadémia

Középiskolásokat invitálnak
színházi délelőttre

házi irodalom értelmezéséhez. A
tervek szerint minden évben meg-
hívják majd Győr és környéke kö-
zépiskolásait egy előadásra, mert
szeretnék a középiskolás-bérlete-

sek számát növelni, és a színház
legfontosabb célkitűzései közt
szerepel, hogy olyan fiatalok is el-
látogassanak a teátrumba, akik
soha, vagy csak nagyon ritkán jut-
hatnak el előadásokra. 

Mivel a színház befogadóké-
pessége véges, ezért bár a prog-
ram ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Az előadásra iskolánként

maximálisan 80 főt tudnak fo-
gadni jelentkezési sorrendben.

Eddig 11 iskola jelentkezett,
például a Kossuth Lajos Ipari
Szakképző Iskola, Kollégium és

Felnőttek Középiskolája, a Révai
Miklós Gimnázium és a Veres
Péter Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium. Összesen
több mint ezren regisztráltak, és
még mintegy kétszáz szabad hely
van. Az előadásokra 80-80 lép-
csőjegyet is biztosítanak.

Az előadások időpontjai:
május 23. és 29.
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szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

A zord külső érző szívet takar. Ez
a tétel különösen igaz a Győr és
Környéke Motorosok Baráti Kö-
rének tagjaira, akik az elmúlt tíz
évüket a jótékonykodásnak,
embertársaik megsegítésének
szentelték.

Tíz évvel ezelőtt egy baráti társaság-
ból alakult az egyesület. Barátokból,
akiknek közös szenvedélyük a motoro-
zás. Szervezetüket azonban nem ön-
célúan hozták létre, hanem azért,
hogy másokon segíthessenek. Im már
tíz éve szervezik a Győrújbaráti Moto-
ros Találkozót is, amelynek bevételét
mindig egy-egy nemes célra fordítják.
Beszélgetésünk elején az egyesület
három tagja kéri, a motorosnevükön
szólítsam őket, hiszen most mint a ba-
ráti kör tagjai nyilatkoznak.

A motorozás hobbi vagy élet-
érzés? Egyáltalán, mi vonzott
benneteket a kétkerekű járgá-
nyok felé?

A motorozás maga a szabadság.
Felülsz a gépre, falod a kilométereket,
és közben érzed a szelet, az illatokat,
csodálod a tájat, és egy más dimenzió -
ba kerülsz. Elfelejted a gondjaidat,
csak a szabadság érzése jár át – kezd
bele Gömbi, az egyesület kincstárnoka.

– Nem vagy magányos, hiszen
együtt mész a barátaiddal. Ha valaki fi-
gyelmetlen, jelezhetsz neki. Ha egy tele-
pülésen haladunk át, inthetsz az út szé-
lén állóknak, és ők visszaintenek – veszi
át a szót Kukori, a baráti kör elnöke, aki
azt is elmondja, tévhit, hogy a motoro-
sok felelőtlenek, és csak a sebesség ér-

dekli őket. Persze vannak ilyenek is, de
ez ugyanúgy igaz az autósokra, sőt, a ke-
rékpárosokra és a gyalogosokra is. A fe-
lelőtlenség tehát nem attól függ, hogy
hány kereke van a járműnek, hanem
hogy hány kereke van a vezetőjének.

– Akit megérint a motorozás szele,
az nem száll le többet a gépről – fűzi
hozzá Májrák, a szervezet titkára, aki el-
mondja, legidősebb motoros barátjuk
még kilencvenévesen is húzta a gázt.

Az első motoros találkozót
2003-ban szerveztétek. Mi válto-
zott azóta?

Először háromszázan voltunk
Győr újbaráton, a múlt hétvégén már
több ezren. Korábban tényleg „csak”
motoros találkozó volt, ma viszont
már inkább rockfesztivál. Azért fon-
tos ez a megkülönböztetés, mert ren-
dezvényeinkre nem csupán a moto-
rosokat várjuk. Senkit nem szeret-
nénk kizárni, éppen ezért olyan prog-
ramokat szervezünk, amelyek min-

denkihez szólnak. Jönnek hozzánk
gyalogosan, autóval és busszal is,
jönnek fiatalok, idősek és családok.
Nem véletlen például, hogy 14 év
alatt ingyenesen lehetett bejönni –
fejtegeti Májrák.

Miben áll a találkozó sikere?
Visszakérdezek. Hol kapsz ma Ma-

gyarországon 4.000 forintért tíz kon-

certet nem akármilyen együttesekkel,
egész napos programokat, kempinge-
zési lehetőséget, és nem mellesleg
annyi élményt, mint Győrújbaráton? A
sikerhez emellett az is hozzátartozik,
hogy itt életre szóló barátságok, oly-
kor szerelmek köttetnek, egymástól
távol élő barátok évente viszontláthat-
ják egymást, s mindannyiunknak egy
közösségi élményben lehet részünk.
Azt se feledjük, hogy jótékonysági
célú programról van szó, sokaknak ez
is szimpatikus – sorolja az érveket
Gömbi.

Hogyan tekintetek vissza az
elmúlt tíz évre?

Az út eleje rögös volt, időbe tellett,
mire elfogadtattuk magunkat a moto-
ros klubokkal. Hogy ez sikerült, legin-
kább az bizonyítja, hogy mi vagyunk
az egyetlen baráti kör, amelynek tag-
jai colorviselők. A color a klubokra jel-
lemző jelkép, mi mégis viselhetjük a
sajátunkat. Tíz év távlatából az ember

már csak a jóra emlé-
kezik, pedig számos
ne héz nap is áll mögöt-
tünk, hiszen tevékeny-
ségünkbe rengeteg
ener giát fektettünk –
kezdi Kukori.

– Csecsemőinkubá-
torral segítettük a kór-
házat, házat építettünk

egy műszívvel élő asszonynak, autót
vásároltunk egy édesanyának, hogy el
tudja vinni gyermekét a kezelésekre.
Beteg gyermekek számára több alka-
lommal rendeztünk Mikulás-ünnep-
séget, másokat pedig parlamenti ki-
rándulásra vittünk. Többeknek segí-
tettünk a külföldi őssejtbeültetésre
való eljutásban, az árvízkárosultaknak

pedig segélyszállítmányt juttattunk el
– folytatja Gömbi. 

– Ami még nem valósult meg, az
egy saját klubház. Szeretnénk egy he-
lyet, ahová kitehetjük relikviáinkat,
ahol megtarthatjuk gyűléseinket,
programjainkat, ahol fogadhatjuk mo-
toros vendégeinket, és ahonnan jóté-
konysági munkánkat is koordinálhat-
juk. Hogy ez megvalósulhasson, bár-
minemű segítséget szívesen foga-
dunk – teszi hozzá Májrák.

A kerek évforduló alkalmából
Borkai Zsolt polgármestertől ve-
hettetek át elismerést. Milyen a
kapcsolatotok a várossal?

Győr iránti elkötelezettségünket fe-
jezzük ki azzal, hogy a már említett co-
lorban a város címere látható. Borkai
Zsolttal baráti a viszony, egy alkalommal
például kérésünkre nem csak a rendez-
vényünk fővédnökségét vállalta el, de
motoron ülve vezette a felvonulást.
Simon Róbert Balázs alpolgármesterrel
is kitűnő a kapcsolatunk, mindig számít-
hatunk rá. A napokban valóban átvehet-
tük az önkormányzat ezüst emlékérmét,
aminek nagyon örültünk, hiszen egy
visszajelzés számunkra, hogy jó úton
haladunk, és szükség van a munkánkra
– feleli az elnök.

Végezetül mit üzentek azok-
nak, akik még csak kacérkod-
nak azzal, hogy csatlakoznak a
motorosok táborához?

Azt üzenem nekik, hogy csak óva-
tosan! – vágja rá Gömbi. – Ne vetkőz-
zenek ki magukból, ne kapja őket el a
hév. Legyenek körültekintőek és ne
kockáztassák saját, vagy mások
életét, ne hozzanak szégyent a moto-
rosokra. Szóljon a rock, de csak a
józan ész határain belül.

Mi vagyunk a rock! 
– Tízévesek a győri motorosok

Felülsz a gépre, érzed
a szelet, és más 
dimenzióba kerülsz
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egyet, és a másodikat ingyen adjuk

1000 Ft
értékû kupon
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gyôri könyvesboltunkban (Baross Gábor út 33.). Könyvenként csak 1 kupon használható

fel. *Akciók egymással és más kedvezményekkel nem összevonhatóak.

www.ulpiushaz.hu

SZTÁRSZERZÔINK DEDIKÁLNAK:
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

Egy egyedülálló technológiának és a 3D szemmérésnek köszönhetôen szem-
üvege maximálisan személyre szabható az Ön keretviselési és tekintési szokásai,
valamint a szemek anatómiai sajátosságai alapján.

Tudta Ön, hogy 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti természetes alkal-
mazkodóképességét, az apró betûk összemosódnak, és az olvasnivalót egyre tá-
volabb kell tartanunk a szemünktôl, hogy élesen láthassuk? Ez egy természetes fo-
lyamat, amely elôbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik, és presbyopiának nevezzük.

A megoldás a VARILUX multifokális (progresszív) szemüveg, melyet több mint 50
éve fejlesztett ki az azóta is világvezetô Essilor. A VARILUX az elsô olyan szem-
üveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden tá-
volságra: közelre, munkatávolságra (számítógép elôtt) és távolra egyaránt.

A VARILUX lencsék már teljes mértékben személyre szabottan készíthetôk.
Egy speciális mérôberendezés segítségével megvizsgáljuk a szemüvegviselô ke-
retviselési és tekintési szokásait, és ez alapján olyan lencsét készítünk, amely ki-
fejezetten a viselô igényei szerint kerül kialakításra.

Egy egyedülálló fejlesztés — az Eyecode — segítségével pedig már a két szem egy-
mástól eltérô anatómiai sajátosságait is mérni tudjuk, és a lencse tervezésekor fi-
gyelembe tudjuk venni. Ez a 3D mérési eljárás a világon egyedülálló, így a sze-
mélyre szabott VARILUX lencsék a lemodernebb és legmagasabb szintû tech-
nológiát képviselik az iparágban

AZ EREDMÉNY: 5-SZÖR PRECÍZEBB, NAGY FELBONTÁSÚ HD-ÉLMÉNY.

Napjainkban 400 millió VARILUX szemüvegviselô élvezi a tökéletes látás élményét
egy szemüveggel minden távolságra. Az ô elégedettségük a mi garanciánk.

Élvezze Ön is a VARILUX lencsék nyújtotta nagy felbontású HD-látásélményt. 

…és az Ön szemüvege?

A HDTV páratlan élményt
nyújt a televíziózásban…

Legyen Önnek is HD-felbontású szemüvege!

w
w

w
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hu Személyre szabott szemüveg: VARILUX + Eyecode

Keresse üzletünkben!
Gyôr, Schweidel u. 23.

(a színház mûvészbejárójával szemben)

Bejelentkezés: 96/335-119

Kerékpár: a villogó
lámpa nem szabályos

Az Audi Hungaria az idei évben is főszponzora a Pannonia Carnuntum Old-
timer Rallye-nak. A rendezvény keretein belül május 19-én, szombaton
220 oldtimer autó érkezik Győr belvárosába. Az autók felvonulása mellett
a Megyeház téren további színes programok várják az odalátogatókat.  10
órától a 100 Folk Celsius lép fel, 11 órakor pedig begördül az első autó a
Megyeház térre, ahol 13 órától Takács Nikolas koncertjét tekinthetik meg
az érdeklődők. A Pannonia Carnuntum Rallye-t idén 10. alkalommal ren-
dezik meg május 17. és 19. között. A látványos oldtimer-felvonulás a 3.
napon érkezik Ausztriából Magyarországra, ahol Mosonmagyaróvár után
az Audi győri telephelyére futnak be a négykerekűek, és innen hajtanak
tovább a belvárosba, majd pedig Kapuvárra. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Májusban fokozottan ellenőrzi
a bicikliseket a Győri Rendőr-
kapitányság és a polgárőr-
ség. Ebből az apropóból indí-
tott cikksorozatunkat a köte-
lező kerékpártartozékok fel-
sorolásával zárjuk.

A biztonságos közlekedéshez nem
elég, ha ismerjük a KRESZ-t, mert
ha járművünk nincs megfelelő álla-
potban, illetve nem szereltük fel a
kötelező kellékekkel, akkor is épsé-
günket kockáztatjuk.

A KRESZ által előírt kötelező ke-
rékpártartozékok a következők: fe -
hér színű vagy kadmiumsárga fényt
adó első lámpa, vörös színű hátsó
lámpa, illetve hátsó prizma, két,
egymástól független fék, csengő,
borostyánsárga színű küllőprizma
legalább az első keréken, és fény-
visszaverő ruházat lakott területen
kívül az úttesten éjszaka, vagy rossz
látási viszonyok között.

A szabályozás kitér a javasolt fel-
szerelésekre is, eszerint a kerék-
párra karos szélességjelző prizmát,
visszapillantó tükröt és sárvédőt
ajánlatos felszerelni, valamint bicik-
lizés közben biztonságunk érdeké-
ben viseljünk kerékpáros bukósisa-
kot, a pedálra borostyánsárga színű
prizmákat tegyünk.

A kerékpártartozékok közül az
első és hátsó világítás a legfonto-
sabb, mert lámpák nélkül éjszaka
teljesen láthatatlanok vagyunk. 

A szabály szerint a kerékpár világí-
tóeszközeinek elektromos kapcso-
lásának egyszerre kell be- és kikap-
csolhatónak lenni. Az is fontos,
hogy folyamatos fénnyel kell világí-
taniuk, a villogás nem szabályos, és

büntethető. A kerékpárra felszerelt
folyamatosan világító hátsó lámpa
mellett a táskára, sisakra vagy ruhá-
zatra erősített villogóra nem vonat-
kozik a rendelet, mivel nem a kerék-
párt szereli fel vele a járművezető.

A kerékpárra gyermekülés úgy
szerelhető fel, hogy az ülés és a
rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátás-
ban és a vezetésben ne akadá-
lyozza, a kerékpár világító- és jelző-
berendezéseit ne takarja. Az ülés-
hez kapaszkodót és lábtartót is fel
kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó
és a lábtartó nem lehet összefüg-
gésben a kormányzott kerékkel, ille-
tőleg az azzal együtt elforduló szer-
kezettel.

Oldtimerek Győrben 
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KÉPRIPORT MOTOROS TALÁLKOZÓ

A szervezők a rendezvény félidejében elégedetten
vonták meg a jubileumi találkozó mérlegét:

– Tíz éve még 300 fővel kezdtük, mára felfejlődtünk
4–5.000 főre. Büszkék vagyunk rá, hogy egyre több
motoros jön el a felhívásunkra, büszkék vagyunk
a városra, hogy kiáll mellettünk és segít bennünket.
Természetesen büszkék vagyunk a szponzorainkra
is, hisz nélkülük mi sem tudnánk jótékonykodni.
Minket ez vezérel, mi ezért vagyunk. Azt egyelőre
még nem tudjuk, hogy az idén konkrétan
kit fogunk támogatni, ezt majd
az egyesületünk fogja eldönteni
az alapszabályunknak 
megfelelően – mondták.

Még soha ennyi motor nem gyúrta egy időben Győr útjait, mint szombat
délután. Az előre beharangozott szeles idő ellenére is megdőlt az eddigi
részvételi rekord a tizedik jótékonysági motoros találkozón.

Sárkányok
úton és vízen
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SÁRKÁNYHAJÓ  KÉPRIPORT

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor, matyasovszky péter

A sárkányhajózás győri barátai szeren-
csésnek mondhatják magukat, minden
május derekán két profi rendezésű, arany-
parti verseny részesei lehetnek. Az elmúlt
szombati roadshow a hazai kajak-kenu
szövetség és a Graboplast vízi sportegye-
sület bábáskodásával zajlott, több mint
félszáz csapat ezer lapátosa ült hajóba. A
második eseményt, az előttünk álló hét-
vége sorrendben kilencedik fesztiválját a
sárkányhajósok szövetsége szervezi, vár-
hatóan hasonló érdeklődés mellett. Mind-
két esemény a tömegsport ünnepe, isko-
lai, munkahelyi, baráti közösségek tölte-
nek el izgalmas órákat, napokat aktív moz-
gással, élvezve a győri szabad strand vízi
és földi szolgáltatásait.       

A sárkányhajó egy különleges, hosszú
kenu, melyet elöl sárkányfej, hátul sárkány-
farok díszít. A húsz kenus egy dobos által
diktált ütemre lapátol, a hajót kormányos
irányítja. A siker azon múlik, hogy a dobos
és a kormányos mennyire képes összehan-
golni a tíz sorban ülő evezős hölgyek és
urak munkáját. A Mosoni-Duna vízállása az
elmúlt szombaton hibátlan feltételeket te-
remtett a négypályás, rövid távú futamok-
nak, az időjárás az ijesztő előrejelzések el-
lenére csak a késő délutánra tervezett, ma-
ratoni versenyeket hiúsította meg. 

A sportág Dél-Kínából származik és
több mint kétezer éves története van. Egy-
egy ázsiai vagy óceániai sárkányhajó-fesz-
tiválon több száz hajó küzd egymással és
tömegek szurkolnak nekik. Európában
három évtizede ismert ez a különleges,
kenus műfaj, sárkányhajót először 1982-
ben, Duisburgban láthatott a közönség.
Az első magyar klub másfél évtizede,
Győrben alakult, az első magyar hajót a
Mosoni-Duna vizén avatták fel. A road -
show és a fesztivál győri állomásáról azt is
tudni érdemes, hogy mindét esemény egy
országos rendezvénysorozat része, a leg-
jobbak idén nyáron többek között Hong-
Kong és Milánó világversenyein képviselik
a magyar színeket. 

A sárkányhajózás a nagy többség szá-
mára szabadidősport, ahol csak a csapat,
az összhang, a jókedv számít, de verseny-
ről lévén szó az eredményeket is illik köz-
zétenni. A szombati roadshow általános is-
kolásoknak kiírt versenyét az Öveges Sár-
kányok és a Kossuth-iskola Betyárok csa-
pata, a középiskolás döntőket a Pro-
hászka és a Kazinczy legénységei nyerték.
Az amatőr kategória időfutamain a höl-
gyeknél a Sárkányanyák és a Pink KO-A-
LA, az uraknál a tataiak, a mix hajóban a
Römi KKSK volt a leggyorsabb. A telepü-
lések versenyét az Óvári Sárkányok, a
cégek, baráti társaságok kategóriájának
első döntőjét a Merkapt, a másodikat az
A-HÍDragon nyerte. 

Sárkányok 
a Mosoni-Dunán 



18 / + / 2012. május 18.

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS helyszíne a
Bartók Béla Művelődési Központ. A hagyomá-
nyos népi tárgykultúra megújulását bemutató
tárlaton a régió kézműves mestereinek, népi
iparművészeinek munkáit vonultatják fel. A ki-
állítás május 24-ig látogatható. 

A NEMZETI FELTÁMADÁSI MENET
május 19-én, szombaton este érkezik meg a
káptalandombi bazilikához. A zarándokokat a
győri közönség 18 óra 45 perckor fogadja a
Boldogasszony-kőnél, ahol dr. Szabó János
tárogatózik. Hét órakor szentmise kezdődik a
bazilikában. A nyolcadik nemzeti zarándoklat
résztvevői húsvéttól adventig háromezer kilo-
métert tesznek meg a történelmi Magyaror-
szág területén. 

A MÚZEUMI VILÁGNAP alkalmából a Xántus János Múzeum kiál-
lítással és koncerttel várja az érdeklődőket. A program ma, pénteken
délután öt órakor Rómer Flóris mellszobrának koszorúzásával kezdő-
dik, majd Pro Museo-díjakat adnak át. A ház fegyvergyűjteményéből
összeállított kiállítást Nemes Gábor történész nyitja meg, hat órától
az Európa Koncert Szalonegyüttes ad koncertet. Több évtizedes hall-
gatás után megszólal a másfél évszázados, újonnan restaurált zsiráf-
zongora, korának különleges hangszertörténeti és iparművészeti re-
meke, hangjával és látványával a biedermeier világát idézve.   

MÁJUSI VIGASSÁGOK címmel fennállá-
sának ötödik évfordulóját ünnepli a Rozma-
ring kórus. A Német és Európai Kulturális
Közhasznú Egyesület programja szombaton
16 órakor kezdődik a szabadhegyi József At-
tila Művelődési Házban. A német kórus mel-
lett fellép Nagytevel német nemzetiségi
ének- és tánccsoportja, valamint Bartha Ró-
bert harmonikazenekara. 

A FÉNYTŐL A FÉNYKÉPIG címmel nyílik
fotókiállítás az Esterházy-palotában ma, pén-
teken délután öt órakor. A képeket a Városi
Művészeti Múzeum márciusi fotószakkörének
12–18 éves fiataljai készítették. A szakkör
szakmai vezetője Szabó Béla fotóművész volt,
a diákok legjobban sikerült munkái május 29-
ig tekinthetők meg. 

VIZSGAKON-
CERT. A Győri
Tánc- és Kép-
zőművészeti Ál-
talános Iskola,
Szakközépis-
kola és Kollé-
gium végzős
balettnövendé-
keinek vizsga-
k o n c e r t j e
május 25-én
17 órakor kez-
dődik a Molnár
Vid Bertalan
K ö z ö s s é g i 
Házban.

R ÉG I S ÉGVÁ -
SÁR lesz vasár-
nap 7 és 14 óra
között a városréti
piactéren, az Ár -
kád mögött. An -
tik tárgyak, köny-

vek, játékok, érmek, képeslapok, festmények,
bútorok várják a régiségek barátait.  

NÓTÁS KLUBOK tagjai találkoznak május
19-én, szombaton a Kossuth Lajos Művelő-
dési Házban. A szentiváni dalos program
délután két órakor kezdődik.

KÉZMŰVES MŰHELY várja felnőtt látoga-
tóit május 25-én 16 órától a Gyermekek Há-
zában. A foglal-
kozás résztve-
vői a hagyo-
mányos pa-
p í r m a s é
techniká-
val ismer-
k e d h e t -
nek, kü -
l ö n l e g e s ,
egyedi tár-
gyakat készít-
hetnek Fazekas
Antónia kézműves-
oktató vezetésével. 

A HŐSIESSÉG fogalmának régi és mai jelen-
tését ismerhetik meg a Babits Mihály utcai Új
Akropolisz Központ vendégei szombaton 18
órától. Az előadás történelmi példák segítsé-
gével keresi a választ arra a kérdésre, hogy ki
a hős, és hogyan válhatunk mi is hősökké a
saját életünkben. 
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MÁJUS 18., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:10 Orvosi bűnügyek 
10:05 Fábry 
11:25 Tetőtől talpig
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 
15:40 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 Poén Péntek
21:40 Mindenből egy van 
22:35 Az Este 
23:10 Négy szellem 
00:10 Melissa és Joey 
00:35 Waczak Szálló 
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Győzike
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 CSI: Miami helyszínelők 
22:25 Gyilkos elmék 
23:35 Gyilkos elmék 
00:30 Reflektor
00:45 Törzsutas 
01:10 Kemény zsaruk 
02:05 Autómánia

05:25 Teleshop 
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 új eszközt, a QC kockát
találta föl dr. Kate Easton. Ezt
valaki ellopja, s Darien és 
Hobbes van megbízva azzal,
hogy megtalálják. Kiderül,
hogy maga Easton rejtegeti a
kockát. Abban is hisz, hogy az
„eszköz” segítségével Darien
fejéből eltávolítható a mirigy.

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

06:20 Gyilkos sorok 
07:15 A kifutó 
08:05 A nagy házalakítás 
09:00 Gyilkos sorok 
09:55 Nyomtalanul 
10:45 Columbo és az MM7 robot
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 B13 – A bűnös negyed 
22:55 CSI: A helyszínelők 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:45 Bugsy 
03:20 A nagy házalakítás

MÁJUS 19., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Beyblade 
10:30 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 Női kézilabda – Döntő 

mérkőzés 2012 (élő)
14:25 Castle 
15:35 Castle 
16:30 Seriff az égből 

Az amerikai kisváros, New-
man behemót, dinamitöklű
seriffje arra kényszerül, hogy
elhagyja szolgálati helyét.
Amióta ugyanis magához
vette az idegen bolygón szü-
letett kisfiút, H7-25-öt, nincs
nyugta a légelhárítás korlátolt
vezetőitől. Szerencséjükre
Monroe-ban éppen seriffet
keres a polgármester, s noha
a körülmények kissé mosto-
hák, barátja unszolására
mégis fölesküszik.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik - 2012 
21:50 Oltári frigy
23:50 Házasság a négyzeten 
01:40 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 Irigy Hónaljmirigy
20:30 Bajnokok Ligája

23:30 Földrengés 
01:40 EZO.TV
02:40 Kalandjárat 
03:05 Teleshop 

04:05 A kifutó 
04:55 Műsorszünet 
05:45 Zsírégetők 
06:35 Zsírégetők 
07:25 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
08:25 Főzz élőben Gordon 

Ramsay-vel 
09:25 Columbo: Kézirat vagy halál 
10:50 Szép remények 
11:50 Szép remények  
12:45 Szívek szállodája 
13:35 Szex és New York light 

14:10 Szex és New York light 
14:45 Éden Hotel 2. 
15:40 Éden Hotel 2. 
16:35 Lelkük rajta
18:25 Az új világ  
21:00 Bölcsőd lesz a koporsód 
22:55 B13 – A bűnös negyed 
00:30 Gyönyörű teremtmény 
02:10 Az utolsó órában 
02:55 Smallville 
03:40 A szépség és a szörny

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:35 P'amende
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Dél
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Vannak vidékek
14:40 Munka-Társ 
15:10 A kiskunok múzeuma 
15:20 A Szépművészeti Múzeum 

Régi Képtára 
15:55 Ízőrzők: Felsőnyék 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Ménes élet
20:00 Sándor Mátyás 
21:00 Hírek 
21:05 Dunasport
21:15 Kultikon
22:05 Napok, évek, századok 
23:00 Koncertek az A38 hajón 
23:55 Tálentum

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 Euro 2012
13:40 Tetőtől talpig
14:10 A világ madárszemmel 
15:05 Mackómentő akció 
16:35 A Szövetség
17:30 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Egy éjszaka a királlyal 
22:10 Ha volna két életem... 
23:55 Pénzt, vagy életet! 
01:45 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:25 Erőtér – Nap, szél, víz, föld, 

mező 
06:55 Kreutzer szonáta 
08:15 Dsida János költőre 

emlékezünk
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:45 Mindennapi hősök 
13:10 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Talpalatnyi zöld
14:40 Pannon expressz 
15:05 Hagyaték 
15:35 Kulisszatitkok 
16:10 Balkezes pisztolyhős 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 E. Knoblauch: A Faun 
21:40 MüpArt - K.L.B. - A Jazz 

Showcase esti koncertje
23:30 Dunasport
23:45 Bőségszaru 
01:25 Beavatás
01:55 Vers
02:00 Himnusz 
02:05 Duna anzix 

Viasat3, május 18., péntek, 21:20

B13 – A bűnös negyed
Francia akciófilm

Párizs, 2013. Fal különíti el az elgettóso-
dott külvárosokat. Nincs többé jog,
nincs törvény, csak a bandák korlátlan
uralma. Damien a rendőrség elitjéhez
tartozik, egy különleges bevetési cso-
port tisztje, szakértő a harctudomá-
nyokban, de mestere a beépülési tech-
nikáknak is. Damiennek be kell épülnie

eb be a környe-
zetbe, hogy
hatástalanít-
son egy időzí-
tett bombát. 

Duna Televízió, május 18., péntek, 23:55

Tálentum Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

Portrénk Cakó Ferencről, a világhírű magyar animációs művészről készült, akinek
jellegzetes gyurmafiguráit szinte mindenki ismeri. Különleges homokanimációs
filmjeivel jelentős nemzetközi fesztiválokon nyert fődíjat. Minden képe egy-egy
műalkotás, ami a homokból kerül elő és ott is tűnik el. 

M1, május 19., szombat, 20:10

Egy éjszaka a királlyalAmerikai filmdráma

Saul új területeket hódít meg, ám Sámuel próféta parancsa
ellenére megkíméli az elfogott király életét. Sámuel megöli a királyt, ám áldott ál-
lapotban lévő feleségének sikerül elszöknie. Később a gyermeke, Haman bosszút
akar állni a Perzsiában élő zsidókon. Számítását azonban keresztülhúzza Hadassah,
a fiatal zsidó lány. A csinos és bátor lány ugyanis elnyeri a jóképű Xerxész király, a
zsidók ősi ellenségének szívét és Perzsia királynője lesz. 

Viasat3, május 19., szombat, 18:25

Az új világ
Amerikai–angol kalandfilm

A tizenhetedik században emigránsok
tömege kelt útra Angliából, Skóciából és
Írországból az új világ felé. A kivándor-
lók 1607-ben Virginiában megalapítot-
ták Jamestown városát. Közöttük volt
John Smith kapitány is. A telepeseknek
nehéz helyzetük volt, nemcsak a termé-
szeti viszonyokkal, hanem az ellenséges
érzelmű indiá-
nokkal is nap
mint nap meg
kellett küzde-
niük. 

NYÁRI INTENZÍV ANGOL ÉS NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK, VIZSGAELÔKÉSZÍTÔK

VI. 18–29., VII. 02–13., VIII. 13–24.

• Ausztriai, németországi egyetemi továbbtanulásra
felkészítô szuperintenzív német, nyári kurzusok jú-
lius 2-tôl, kéthetente folyamatosan

• Rendkívüli akciók a 15 éves Hatos és Társa Nyelvis-
kolában (információk a honlapon)

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)

HETILAP
HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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MÁJUS 20., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:10 Míg a halál el nem választ 
12:40 Tuti gimi 

13:35 Gossip Girl – A pletykafészek 
14:30 Hetedik érzék 
15:30 Tru Calling – Az őrangyal 
16:35 A seriff és az idegenek
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 A tiltott királyság
22:00 Heti hetes
23:20 Rocky Horror Picture Show 
01:20 Portré

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

látnok 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 Bűbájos boszorkák 
16:40 Focianyu 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Indiana Jones és a Végzet 

Temploma 

22:15 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:15 Elit egység 
00:15 Egy csodálatos elme 
02:25 EZO.TV
03:00 Napló
03:50 Vers éjfélkor – magyar versek

05:45 Szívek szállodája  
06:30 Columbo és az MM7 robot 
07:50 Véznák kontra dagik 
08:50 Anya, csak egy van!
09:20 EgészségŐr 
09:50 A nagy házalakítás 
10:40 A nagy házalakítás 
11:35 Trendközelben
12:05 Lelkük rajta 
13:55 Szex és New York light 
14:25 Szex és New York light 
14:55 Éden Hotel 2. 
15:50 Éden Hotel 2. 
16:50 Dupla vagy semmi 

A vidéken élő Brantley ellen-
állhatatlan vonzódást érez a
nagyváros forgataga, fényei
és nyüzsgése, valamint a
nagy karrier iránt, és az első
adandó alkalommal New
Yorkba utazik. A beígért állást
nem kapja meg, de nem
megy vissza a farmra. Inkább
felhívja rég nem látott gazdag
nagybácsikáját és megkéri,
hadd dolgozzon a cégénél. 

18:55 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:55 Kutyám, Jerry Lee 2. 
23:45 Bölcsőd lesz a koporsód 
01:40 Trendközelben
02:05 EgészségŐr 
02:30 Anya, csak egy van!

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Erőtér – Nap, szél, víz, föld, 

mező 
06:55 Kalandozások Észak-

Görögországban 
07:15 Györgyike, drága gyermek 
08:55 Magyar elsők 
09:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Beavatás
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:40 Akadálytalanul 
13:10 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:10 Így írtok ti
16:25 Szerető fia, Péter 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 A zenevonat 
21:55 Klubszoba 
22:50 Dunasport
23:05 Félelmetes folyó 
00:40 Vers
00:45 Himnusz 
00:50 Határtalanul magyar 

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 A sokszínű vallás 
09:50 Unitárius magazin 
10:15 Református ifjúsági műsor 
10:25 Az utódok reménysége
10:50 Kecskeméti református 

gyűjtemény 
11:05 Útmutató
11:30 Útmutató 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno
13:10 Megöltek egy leányt 
14:40 Út Londonba
15:10 Telesport 
15:50 Telesport 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 A 13-as rendőrőrs 
00:15 Koncertek az A38 hajón 

MÁJUS 21., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:10 Orvosi bűnügyek 
10:05 Rex Rómában 
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 MM
16:45 Úszó Európa-bajnokság 2012 
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
01:10 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 Győzike
10:30 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Az éden titkai
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 

18 év után meghal az a nő a
kórházban, akit fejlövés ért és
soha nem tért magához. Az
eset furcsasága, hogy a kó-
mában lévő áldozatot egy is-
meretlen személy minden
évben meglátogatta. A nyo-
mozás során kiderül, hogy a
nő egy szélhámos volt, aki az
ismeretlen társával tehetős
nőktől csaltak ki nagyobb
összegeket.

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 Dr. Csont
22:25 Showder Klub
23:35 PokerStars.net - Big Game
00:30 Reflektor
00:45 Mindhalálig buli

06:05 Gyilkos sorok 
06:55 A kifutó 
07:50 A nagy házalakítás 
08:40 Gyilkos sorok 
09:35 Nyomtalanul 
10:30 Kutyám, Jerry Lee 2. 
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 
01:05 Kettős ügynök 
01:55 A nagy házalakítás 
02:40 A kifutó

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája
09:30 Babapercek
09:35 Teleshop 
10:40 EZO.TV
12:15 Az élet iskolája 
14:20 Marina
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS 
22:20 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

05:25 Gazdakör
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 
11:25 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
20:05 Háború a nemzet ellen 
21:15 Hírek 
21:20 Dunasport
21:30 Kultikon
22:25 Sportaréna 
23:15 Fedőszáma: MN-1480 
00:10 Vers
00:15 Himnusz 

Duna Televízió, május 20., vasárnap, 20:00

A zenevonat
Amerikai zenés vígjáték

Tony Hunter, a zenés-táncos filmek egykori sztárja
három éve nem szerepelt már filmben, a rajongók
pedig kezdik lassan elfelejteni. Tony belátja, hogy leg-
főbb ideje visszatérnie és valami újat mutatnia, ezért
elvállalja, hogy a híres balettművésznő, Gabrielle Ge-

rard oldalán táncol egy új műsor-
számban a Broadwayn. Amikor
megtudja, hogy a darab a Faust
modern feldolgozása, lelkese-
dése máris alábbhagy, Gabriellel
pedig gyűlölik egymást. A darab-
ból nagy küzdelmek árán igazi
szórakoztató előadás válik.

TV2, május 20., vasárnap, 16:40

Focianyu Amerikai családi film

Wendy Handler egyedül neveli a lányát, Bec-
cát, akinek a foci a mindene. Egy lánycsapatban játszik, amelynek
az edzője úgy tűnik, hogy lelép, ezért a csapat edzését átadja egy olasz
futballsztárnak. Persze a lányok nagyon örülnek a hír hallatán, mert
mindannyian felnéznek a híres olasz macsóra. 

RTL Klub, május 21., hétfő, 22:25

Showder Klub Vidám show-műsor

Klasszikus stand up comedy-show – azaz állj ki és dumálj – Showder
módra. A műfaj gyökerei a tengerentúlra nyúlnak vissza, de Nyugat-
Európában is népszerű eme humorformátum, az Esti Showderből
már ismerős dumagépekkel, vagyis az ország legtehetségesebb fiatal
humoristáival.

M1, május 21., hétfő, 21:40

Hacktion
Magyar akciófilm-sorozat

Miközben Wotan a súlyosan megsebe-
sült Zsuzsa életéért könyörög és a szö-
kést fontolgatja, Andrásék az IVO fegy-
veres visszafoglalását tervezik a felszí-
nen. A kommandósok első támadása ku-
darcba fullad. András helyzetét megne-
hezíti Betti váratlan felbukkanása. Az
IVO egykori pa-
rancsnoka élete
kockáztatása
árán, egyedül
akarja megol-
dani az ügyet.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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MÁJUS 22., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel 
09:05 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 MM 
16:45 Úszó Európa-bajnokság 2012 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Elővízió I. 
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 
23:05 Az Este 
23:40 Tudorok 
00:35 Barangolások öt kontinensen 
01:05 Angi jelenti 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV 
12:40 A tűzsárkány birodalma 

Luisa hercegnő az egyetlen
örököse az idillikus királyság-
ban élő királynak és királynő-
nek. Talán emiatt is viselkedik
sokkal bátrabban, szinte
mintha fiú lenne. Amikor
azonban a várost egy tűz-
okádó sárkány támadja meg,
a királyságban eluralkodik a
pánik.

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 Most már elég! 
23:35 TotalCar 
00:05 Tények Este 
00:40 EZO.TV 
01:15 Szerelem utolsó vérig 
02:50 TotalCar 
03:15 Vers éjfélkor – magyar versek

05:45 Gyilkos sorok 
06:00 A kifutó 
06:55 A nagy házalakítás 
07:45 Gyilkos sorok 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Az új világ 
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. 
22:25 CSI: A helyszínelők 
23:20 Doktor House 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Doktor House 
02:00 A nagy házalakítás 
02:45 A kifutó

VIASAT3
05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Roma Magazin 
06:30 Híradó 
06:35 Domovina 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:00 1 könyv 
16:05 Heuréka! Megtaláltam! 
16:30 Térkép 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:05 Vivát Benyovszky!
20:00 Fanny és Alexander 
21:30 Hírek 
21:35 Dunasport 
21:40 Kultikon 
22:35 Joe Murányi – Egy amerikás 

matyó 
23:25 Lamantin Jazz Fesztivál 
00:05 Eladott életek 
01:00 Vers 
01:05 Himnusz 
01:10 Térkép 
01:35 A vártemplom papja 
02:35 Lélek Boulevard 
03:00 Lyukasóra 
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 Győzike 
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 
23:30 Reflektor 
23:50 Emberrablás 
00:40 Emberrablás

MÁJUS 23 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 Orvosi bűnügyek 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:25 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 MM
16:45 Úszó Európa-bajnokság 2012 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók
20:40 Kasszasiker 
21:30 Bábel 
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:35 Árnyékban harcolók – Európai 

ellenállók a nácizmus ellen 
00:30 Szellem a palackból... 
01:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Gyilkos sorok 
06:50 A kifutó 
07:35 A nagy házalakítás 
08:25 Gyilkos sorok 
09:25 Nyomtalanul 
10:20 Mr. Wonderful 
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. 
22:30 CSI: A helyszínelők  
23:25 Shameless – Szégyentelenek 
00:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:25 Shameless - Szégyentelenek 
02:20 A nagy házalakítás 
03:05 A kifutó

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Winnetou és barátja, Old 

Firehand 
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
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 
02:40 Babavilág 
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

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
20:05 Gorillák a ködben 
22:10 Hírek 
22:15 Dunasport
22:20 Kultikon
23:15 Benkó Dixieland Band 

koncertje 
00:10 Vers
00:15 Himnusz 
00:20 Térkép
00:45 Arcélek 
01:05 Zöldbáró 
01:40 Napok, évek, századok 
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 

Paz féltékeny Sandrára, mert
ő tangát vett Juannak. Victo-
ria ki akar békülni Carlosszal,
de a férfi a láthatást akarja
tisztázni. Rubi Carlost Malis-
sával kapja rajta. Ruben meg-
zsarolja Carolinát és Alejand -
rót. Barbara riportereket hív a
céghez, Paz mérges, hogy
nem szólt erről neki.

09:25 Győzike
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 Legyen Ön is Milliomos!
22:30 Házon kívül
23:05 XXI. század – a legendák 

velünk élnek
23:40 Reflektor
23:55 Gazdagék 
00:55 Gazdagék

TV2, május 22., kedd, 21:20

Most már elég!
Amerikai thriller

Minden csodála-
tosan alakul Slim
életében. Megis-
merkedik a jó-
képű Mitchcsel,

és esküvőjük után nem sokkal megszü-
letik kislányuk is. A tökéletes boldogság
azonban szertefoszlik, mikor Slim meg-
ismeri férje rejtett, sötét oldalát. A bru-
tális férj a veréstől sem riad vissza, hogy
sakkban tartsa feleségét. Az egyetlen
kiút a szökés a pokollá vált családi fé-
szekből. 

Duna Televízió, május 22., kedd, 22:35

Joe Murányi – Egy amerikás matyó
Magyar dokumentumfilm

Joe Murányi Amerikában született, de a szülői ág Mezőkövesdről származik. A
neves klarinétos, aki Louis Amstrong zenekarában játszott, 1991 karácsonyán, Ma-
gyarországon is fellépett a Benkó Dixieland együttessel. A nyomába szegődő filme-
sek nem csak a kiváló zenész, az ember portréját is megrajzolták.

Viasat3, május 23., szerda, 10:20

Mr. Wonderful
Amerikai romantikus vígjáték

A keményen dol-
gozó, de tréfás ked -
vű fiatalember, Gus
élete nagy lehető-
sége előtt áll. Négy
munkatársával közösen saját tekepá-
lyát nyithatnának. Az egyetlen bök-
kenő: nincs elég pénze, mivel volt fele-
sége tartásdíját is fizetnie kell. Gusnak
fergeteges ötlete támad: új férjet kell ta-
lálnia egykori arájának. A furcsa házas-
ságközvetítés gondolata új barátnőjé-
nek, Ritának is tetszik.

Duna Televízió, május 23., szerda, 20:05

Gorillák a ködben Amerikai filmdráma

A távoli Afrikában, a ruandai erdők mélyén hegyigorilla-csa-
ládok élik boldog életüket. Közöttük egy nő, akinek különleges módszereivel sike-
rül elnyernie az állatok bizalmát. Utánozza hangjukat és mozdulataikat, leveleket
rágcsál, s közben mindent megtud a gorillákról, amit csak ember megtudhat róluk.
Dian Fossey 18 évet töltött a gorillák tanulmányozásával Ruandában. 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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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 Győzike

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 Vas 
23:15 Tudorok 
00:20 Reflektor
00:35 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:15 Orvosi bűnügyek 
10:10 Retró kabaré
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:30 Marslakók 
14:00 Négy szellem
14:55 Angyali érintés 
15:45 MM
16:45 Úszó Európa-bajnokság 2012 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:12 Marslakók 
20:40 Elővízió II. 
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 
23:05 Az Este 
23:40 Elveszett remény 
01:15 MM

05:50 Gyilkos sorok 
06:40 Kincsek a padláson 
07:10 Kincsek a padláson 
07:35 A nagy házalakítás 
08:30 Gyilkos sorok 
09:25 Nyomtalanul 
10:20 Columbo: Hattyúdal 
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. 
22:35 CSI: A helyszínelők
23:30 Nikita 
00:25 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
01:15 Nikita 
02:05 A nagy házalakítás 
02:50 Kincsek a padláson

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
10:30 EZO.TV
12:05 Kísértés két szólamban 
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 33 1/3 –

Az utolsó merénylet 
23:00 Aktív
23:30 Tények Este
00:05 EZO.TV
00:40 Csupasz pisztoly 33 1/3 –

Az utolsó merénylet 
02:00 Segíts magadon! 
02:25 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
05:40 Híradó 
06:00 Horvát krónika
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Világ-nézet 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
10:55 Pannon expressz 
11:25 érkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték 
14:45 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra
15:40 A székely apostol 
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 A fekete város
20:00 Gyula vitéz télen-nyáron 
21:20 Hírek 
21:25 Dunasport
21:30 Kultikon
22:25 MüpArt classic - Steve Reich 

és Ligeti György művei  

M1, május 24., csütörtök, 23:40

Elveszett remény
Amerikai filmdráma

Hope a messzi Ohióból zenei karrierjét építeni érke-
zett Los Angelesbe, ahol összeakad egy Will nevű fic-
kóval. Kapcsolatuk eleinte idilli, ám az idő múlásával

a reményből kiábrándultság,
az akaratból pedig fásultság
válik. Hope tiszta pillanatai-
ban még küzd az elkerülhetet-
lenül bekövetkező végzet ellen.

RTL Klub, május 24., csütörtök, 21:25

Vas Amerikai akciófilm

Cary több motort is ellopott az egyik
motoros banda főnökétől, Henrytől.

Csakhogy a motorokban elrejtve ott lapult valami, ami
nagyon értékes volt, ezért Henry meg akarja leckéztetni
azt, aki túljárt az eszén. Amikor megölnek egy rivális
motorost, Carynek menekülnie kell, mivel minden
nyom hozzá vezet. Hogy tisztázza magát, el kell kapnia
az igazi gyilkost úgy, hogy közben elkerülje a nyomában
járó FBI-ügynököt és a bosszúszomjas Henryt is.

Duna Televízió, május 24., csütörtök, 20:00

Gyula vitéz télen-nyáron
Magyar vígjáték

A gunyoros közéleti és médiakritika középpontjában egy
tévésorozat áll. A végvári csaták idején játszódó film ama-
tőr főszereplője, a sörgyári melós, Prohászka Feri lángra
lobbantja a magyar nők szívét. A sorozat kirobbanó sikert

arat, hevíti a magyar öntudatot.
Az elharapódzó törökellenes
kam pány azonban közbelépésre
serkenti Bodó főszerkesztőt.

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

Már tizedik alkalommal tárja ki
a laktanya kapuit az MH 12. Ar-
rabona Légvédelmi Rakétaez-
red az érdeklődő nagyközön-
ség előtt május 19-én. A szerve-
zők színes programokkal várják
a nyílt napra a kicsiket és na-
gyokat, civileket és katonákat.

Nem mindennapi dolog, hogy az
ember csakúgy bemehet egy lakta-
nyába, így az elmúlt években is ezrek
éltek a lehetőséggel és keresték fel a
nyílt napon a likócsi bázist. Az ezred-
nek is kiváló alkalom, hogy bepillan-
tást engedjen a katonák mindenap -
jai ba, élet- és munkakörülményeibe
– mondta Cseszreginé Csekei Judit
százados a nyílt napról. Az MH 12. Ar-
rabona Légvédelmi Rakétaezred
kommunikációs tisztje hozzátette,
büszkén mutatkoznak be a lakosság
előtt, hiszen ez a Magyar Honvédség
egyetlen légvédelmi alakulata.

A nyílt nap reggel 9 órakor ünne-
pélyes zászlófelvonással veszi kezde-
tét, majd a Győr-Moson-Sopron Me-

Kulisszatitkok
a rakétaezrednél

gyei Büntetés-végrehajtási Intézet
műveleti csoportja, a Készenléti
Rendőrség lovas bevetési csoportja
és a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűz-
oltóegysége tart bemutatót.

Az érdeklődők megtekinthetik az
ezred haditechnikai eszközeit, fegy-
verzeti anyagait, de kipróbálhatják a
rakétaindító és a repülőgép-szimulá-
tort, lesz paintball–airsoft lövészet és
verseny, kézigránát-célbadobás.

Mindezekkel párhuzamosan a ki-
tüntetések, jelvények, csapatkarjelzé-
sek világába is betekinthetnek az ér-
deklődők, valamint Füsi Csaba zász-
lós különleges missziós fotókiállítá-
sát is meg lehet tekinteni.

II. GYIRMÓTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

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

Helyszín:
ARANYHAL SZABADIDŐKÖZPONT, 

HORGÁSZTAVAK

08:00–13:00 Halászléfőzés
11:00–12:30 Ménfőcsanak-Lenti öregfiúk mérkőzés  

(sportpálya)
09:00–12:30 Modellező bemutató: 

Németh Antal hajómodelljei a tavon
JÁTSZÓHÁZ gyerekeknek:
Arcfestés, kézműves foglalkozás, sportversenyek

12:30–13:30 TÉRZENE A TÉTI FÚVÓSZENEKAR
közreműködésével

13:30–14:00 A HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY ÉRTÉKELÉSE
14:00–15:00 Kossáry Judit és Kosár Szabolcs énekel

Kísér: Greznár Zoltán és zenekara
15:00–15:30 Somló és Környéke Borút Egyesület 

bemutatkozása, 
Borlovagok avatása

15:30–16:00 MARCAL NÉPTÁNCEGYÜTTES fellépése
16:00–17:30 Magyar Nóták

Dóka Zsuzsa és 
Bősi Szabó László 
előadásában 

18:00–20:00 Gyirmót–Videoton Puskás 
Akadémia futballmérkőzés

Mindenkit szeretettel várunk 
a finom halászlevek kóstolására, 
a gyermek- és felnőttprogramokra! 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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RADÓ-SZIGET FEDEZD FEL GYŐRT!

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap el-
sétálunk gyönyörű műemléke-
ink előtt, és közben nem is sejt-
jük, micsoda értékek birtoká-
ban vagyunk, milyen kalandos
történeteket, hihetetlen legen-
dákat rejt egy-egy belvárosi
ház, szobor vagy festmény. Iz-
galmas túrára hívom hát az ol-
vasót, tartson velem, fedezzük
fel együtt Győr szépségeit! Sé-
tánkhoz Jakab Petrát, a győri
polgármesteri hivatal idegen-
forgalmi referensét kértem fel,
kalauzoljon minket, mutassa
meg nekünk Győr csodás titkait.

– A Rába-kettős híd – mint ahogy azt a
neve is mutatja – a Rába folyó két ága
felett ível át. Ha a híd belvárosi hídfőjé-
nél megállunk, balra tekintve láthatjuk
a víziszínpad helyét, ahol nyaranta sok
színvonalas rendezvényt tartanak, töb-
bek között a Vaskakas Ünnepi Játékok
előadásait is – kezd bele Petra. Jobbra
fordulva csodálatos panoráma tárul
elénk a vársétánnyal, az ágyúkkal,
Szent István lovas szobrával, a Kápta-
landomb és a Püspökvár impozáns ké-
pével. Láthatjuk a Vaskakas-ház épület-
együttesét is, amely a hamarosan kez-
dődő felújításnak köszönhetően várha-
tóan 2013-ban ismét élettel telik meg.

Elindulunk a hídon át, és a közepén
le is kanyarodunk arról, hiszen a két
Rába-ág között található Győr legszebb
zöld parkja, a szerelmesek legfőbb séta-
helye, a Radó-sziget, amely a Rábát sza-
bályozó társaság elnökéről, Szentmár-
toni Radó Kálmánról kapta a nevét. 

Szerelmesek 
szigete

– Sétáljunk el a jobb kéz felől induló
ösvényen! – javasolja kísérőm. – Erre
található Magyarország legrégebbi
csónakháza, amely még ma is műkö-
dik, a sárkányhajózás győri otthona.
Ez a sportág városunkban is egyre
népszerűbb, évente több versenyt is
rendeznek a Mosoni-Dunán. Amikor
kiérünk a sziget sarkához, Petra egy
érdekes kérdést szegez nekem. – Sze-
retnéd a Titanic című filmben érezni
magad? Látva értetlenkedésemet, a
sziget hajóorr alakú végének korlát-
jára pattan, és kitárja karjait, ekkor
esik le, mire is gondolt, és nevetve kö-
vetem őt. Közben elmondja, rengeteg

esküvői fotó készül itt, ezzel a beállí-
tással. Visszafelé sétálva elhaladunk a
zenepavilon és az első világháborús
emlékmű mellett. A szigetről érdemes
tudni, hogy Győr egyik legnépszerűbb
rendezvényének is a központja, a
nemzetközileg is elismert Győrkőc-
fesztivál fő helyszíne. 

A hídon keresztbe sétálva átérünk a
sziget másik oldalára. Innen ismét cso-
dálatos panoráma nyílik a Püspökvárra,
azért természetesen egy pillantást a
Mosolygó Vénusz szobrára is vetek. –
Erről a szoborról nem szól valami érde-
kes legenda? – teszem fel a kérdést
huncutul, de vezetőmet nem lehet za-

varba hozni. – Talán egyszer elmesé-
lem neked! – vág vissza mosolyogva.
Ezután felvetem, hogy menjünk a
strand felé a kis hídon át, de Petrának
más tervei vannak. Visszafelé indulunk,
és átkelünk a hídon. Megérkezünk a
Rát Mátyás térre, ahol az első magyar
nyelvű hírlap, a Magyar Hírmondó szer-
kesztőjének emlékkövét láthatjuk, és itt
magasodik az egykori vámház is.

A néhány éve teljesen felújított zsi-
nagóga felé indulunk, amely napjaink-
ban a Széchenyi István Egyetem zene-
művészeti karának, valamint a husza-
dik századi magyar festőművészetet
bemutató állandó kiállítás, a Vasi-
lescu-gyűjteménynek az otthona. 

Itt megállunk egy kicsit, és kísérőm
elmondja, egy igazán különleges vá-
rosrészbe értünk, hiszen Közép-Euró-
pában egyedülálló módon csak itt
épült öt különböző vallási felekezet
temploma egyetlen utcában. A zsina-
góga mellett itt áll az Evangélikus
Öregtemplom, a református temp-
lom, a katolikus templom és a görög
katolikus, vagy rác templom. Ez való-
ban igazi kuriózum, amely az egykori
győri várfalon kívül megtelepedők kö-
zösségeinek köszönhető.

Érdemes tudni, hogy egy európai
uniós pályázatnak köszönhetően ha-
marosan megkezdődik Újváros reha-
bilitációja. Az 1,4 milliárdos beruházás
részeként a Kossuth utca több lakó-
épülete, az iskola, a templom és a Ber-
csényi liget is megújul. A városrész út-
hálózata is átalakításon ment át, hi-
szen a közelmúltban átadott Jedlik
hídhoz kapcsolódóan jelentősen meg-
változott a közlekedés a környéken.
Összességében tehát nagy átalakulá-
son megy át ez a városrész.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Azt mondják az őstermelők, már
csak egy hetet kell várni, s ha az
időjárás is úgy akarja, kezdődhet a
borsószezon a győri piacokon, meg
a győri konyhákban. Kockázat nél-
kül megjósolható, hogy a szezon
sztárétele idén is a fiatal sárgaré-
pával, friss petrezselyemmel,
kevés újkrumplival főzött zsenge,
édes cukorborsóleves lesz, de a
műfajnak léteznek más, értékes
klasszikusai is. Ilyen Szabó Tamás
krémlevese, amely akkor sem
okoz csalódást, ha frissen fejtett
borsószemek helyett minőségi fa-
gyasztott terméket használunk. A
leszedett zöldborsó egy hétig őrzi
meg ízét, frissességét és egyéb jó
tulajdonságait, melyek közül azt
szokás megemlíteni, hogy sok fe-
hérjét, karotint, ásványi anyagot,
B- és C-vitamint tartalmaz. Nem
véletlen, hogy régebben az esküvők
elmaradhatatlan fogásai közé tarto-
zott, még meg is dobálták az ifjú
párt a termékenységet jelképező
borsószemekkel. Az egyik lexikon
szerint az ember hétezer éve ismeri
a zöldborsót. A mélyhűtés feltalá-
lása előtti időkben elsősorban ta-
karmánynövénynek használták. Ál-
lítólag a kecskesajt is jobb ízű, ha a
tejet adó állat borsóból készült ta-
karmányt kap. Szabó Tamás krém-
levesét a kecskesajtos derelye teszi
különlegessé, a receptben ajánlott
sajtmennyiséghez úgy négyszáz fo-
rint körüli áron juthatunk hozzá. 
S vé gül essen szó a szűzpecsenyéről,
amely a sertés nemes része, a ge-
rinc belső felén található. Csak zsír
nélkül fogadjuk el a hentestől, s fel-
használás előtt gondosan szabadít-
suk meg a hártyától, más képp a
sült hús formátlan és rágós lesz. 

Borsószezon

Szűzpecsenye vaníliás retekkel,
petrezselymes burgonyával

Hozzávalók négy személyre: 80
dkg zöldborsó, 2 db burgonya, 1,5 l
húsleves, 0,5 dl zsíros tejszín, 12 dkg
lágy kecskesajt, 20 dkg liszt, 2 db
tojás, kis csokor snidling, lestyán, só. 

Elkészítése: A lisztből és a tojás-
ból gyúrt tésztát készítünk. A zöldbor-
sót és a hámozott burgonyát lestyán-
nal fűszerezett húslevesben vagy só-
zott, enyhén cukrozott vízben puhára
főzzük. Ha kész, botmixerrel pürésítjük,
átpasszírozzuk, hozzáadjuk a tejszínt
és kiforraljuk. Közben a kecskesajtot
villával áttörjük, belekeverjük a snidlin-
get. A gyúrt tésztát kinyújtjuk, koron-
gokat szúrunk belőle, megtöltjük sajt-
tal és derelyéket formázunk belőle. A
derelyét sós vízben kifőzzük, a borsó-
leveshez adjuk, tálaljuk. 

Zöldborsókrémleves
kecskesajtos 
derelyével

Május séfje: 
Szabó Tamás

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

Hozzávalók négy személyre: 70 dkg szűzpecse-
nye, só, bors, 1 db jégcsapretek, 1 rúd vanília, 80 dkg
újburgonya, 1 dl húsleves, 15 dkg vaj, 1 csomag petre-
zselyemlevél. 

Elkészítése: A szűzpecsenyét lehártyázzuk, sóz-
zuk, borsozzuk, forró serpenyőben körbesütjük, majd
középmeleg sütőben 15-20 perc alatt megsütjük.

Közben a retket meghámozzuk, kisujjnyi karikára
vágjuk. A vaníliát félbevágjuk, egyik felét eltesszük ké-
sőbbre, másikból kikaparjuk a magokat és a csontle-
vesben felfőzzük. 

A vajat felolvasztjuk, beletesszük a retket, aláöntjük
a csontlevest, lassú tűzön megpároljuk. Ha a lé elpárol-
gott, hagyjuk enyhén megbarnulni a vajat. Petrezsely-
mes újburgonyával tálaljuk.
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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: A nőt vigye kapitány, én maradok, ha
lehet. Nyertes: Simon Ilona (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Irigy csigák

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

szerző: tóth lászló
fotó: illusztráció

A csatornában élő patkány
valószínűleg az egyetlen
szőrös állat, amit egyön-
tetű utálat övez. A kárté-
kony és hihetetlenül jól al-
kalmazkodó állatfaj képvi-
selőivel időnként Győrben
is találkozhatunk.

Győr 2.700 darab csatornaak-
nájánál évente négy alkalom-
mal végeztet rágcsálóirtást a
Pannon-Víz. Hoffer Gábor, a

győri üzemmérnökség veze-
tője szerint a patkányirtási
ütemterv az egész várost le-
fedi, jelenleg Nádorvárosban,
Gyárvárosban és Szabadhe-
gyen dolgozik az egészség-
ügyi gázmester. 

Időnként a vízmű diszpécser-
szolgálatához is érkezik lakos-
sági bejelentés patkányokról.
Legutóbb a Bajcsy-Zsilinszky
útról jelentkezett egy közös kép-
viselő, aki felemelte a csatorna-
nyílást, és egy jókora példánnyal
nézett farkasszemet. A csator-
naszolgáltató megbízott gáz-
mestere elvégezte a rágcsálóir-

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Május 15-én hivatalosan is
véget ért a 2011–2012-es fűtési
idény. Az időjárás az utóbbi he-
tekben kegyes volt a fogyasz-
tókhoz, hiszen gyakorlatilag áp-
rilis vége óta már nem volt szük-
ség a szolgáltatásra. Milanovich
László, a GYŐR-SZOL Zrt. távhő-
szolgáltatási igazgatója az
idényt értékelő sajtótájékozta-
tón úgy fogalmazott: a társaság
a megszokott és elvárt magas
színvonalon nyújtott szolgálta-
tást fogyasztóinak ebben a sze-
zonban is.

– A most záruló fűtési időszakban a
tényleges fűtés 2011. október 10-én
indult és 2012. április 23-án fejeződött

Háború a patkányokkal 

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A GYŐR-SZOL Zrt. megkezdte az egynyári
virágok kiültetését és a muskátlik kihelye-
zését. Két hét múlva összesen 75.000 egy-
nyári virág és további 1500 darab muskátli
díszíti majd a város különböző közterüle-
teit. A munka során a társaság munkatár-
sai beültetik többek között az Eötvös és a

Véget ért a távfűtési idény, jön a karbantartás

be. A fűtött napok száma 197, ezek át-
laghőmérséklete 4,3 °C volt. A 197 fű-
tött napból 31 olyan nap volt, amikor
napközben hosszabb-rövidebb ideig
leállítottuk a fűtést, ami jelentős ener-
giamegtakarítást hozott fogyasztóink-
nak – sorolta a fűtési szezon adatait
Milanovich László távhő-szolgáltatási

igazgató. – A fűtési időszak leghide-
gebb hónapja február volt –2,4 °C
havi átlaghőmérséklettel, 12 napon
keresztül a napi középhőmérséklet –7
Celsius-fok alatt maradt. Márciusban
ugyanakkor az átlagosnál jóval maga-
sabb, +8,4 °C-os átlaghőmérsékletet
regisztrálhattunk.

Az időjáráshoz alkalmazkodva a
szezon során hőtermelésre 38,7 millió
m3 földgázt tüzeltek el a Rozgonyi
utcai fűtőerőműben. Ez áfa nélkül
4,36 milliárd forintba került. A csúcs-
időszakokban fűtőolajat is használtak
tüzelésre, összesen 529 tonna meny-
nyiségben.

A távfűtési idény lezárása után a
szolgáltató és a felhasználók számára
is a karbantartás időszaka kezdődik el.
Előbbi esetén a számos korszerűsítési
munka mellett az egyik legtöbbeket
érintő beavatkozás a Sziget és Révfalu

ellátását biztosító távhővezeték cseréje
lesz. Ez a vezeték a Szent István utat ke-
resztezi, ezért számítani kell arra, hogy
a csere júliusra tervezett időpontjában
a főút érintett szakaszán csak egy-egy
sávon közlekedhetnek az autók. 

A nyári időszakban lesz lehetőség
a távfűtött lakások tulajdonosai szá-
mára a tulajdonukban lévő fűtési rend-
szer karbantartására, felújítására. Fon-
tos tudnivaló, hogy fűtőtestcsere ese-
tén a távhőszolgáltatóval mindenképp
egyeztetni kell. A műszaki tanácsadás,
konzultáció a GYŐR-SZOL ingyenes
szolgáltatása. A fűtési hálózat ürítését,
illetve annak szakszerű visszatöltését
a fogyasztók megrendelésére a társa-
ság szakemberei végzik díjazás ellené-
ben. A későbbi jelentős károk elkerü-
lése érdekében érdemes minden
munkát megbízható szakemberekkel
végeztetni. 

tást, a szakemberek kijavították
a patkányfúrás okozta hibát.

A győri csatornahálózat gáz-
mestere évtizedek óta Sipák
Lajos. Azt mondja, a patkány
igen óvatos, gyanakvó állat, a
hagyományos csapdák teljesen
hatástalanok. Ha látják, hogy
egyik társuk elpusztult, már
nem esznek a kirakott méregből,
csak lassan ölő szerrel lehet
eredményesen irtani. A gázmes-
ter csak közterületi csatornákon
dolgozhat, miközben a patká-
nyokat egyáltalán nem érdeklik
a tulajdonviszonyok. Az irtást a

lakóközösségek is megrendel-
hetik, ami egy panelház eseté-
ben néhány ezer forintos ki -
adást jelent. 

Sipák Lajos még egy dolgot
ajánl: a kóbor macskáknak ki-
tett, otthagyott eleség odaszok-
tatja a patkányokat, ezért cél-
szerű mindig csak annyit kitenni,
amit a cicák rövid idő alatt elfo-
gyasztanak. A közterületen ész-
lelt patkányokról a megyei kor-
mányhivatal győri kistérségi
népegészségügyi intézeténél
személyesen, levélben, illetve te-
lefonon tehetünk bejelentést. A
szám: 96/310-622.  

Virágba borul a város
Honvéd liget, a Bisinger és a Batthyány
park, a Radó-sziget, a Városház és a Me-
gyeház tér virágágyait. Idén is nagy szám-
ban kerül a közterületre többek között ka-
kastaréj és petúnia – a szakemberek a ma-
gyar fajtákat helyezték előtérbe. Újdonság
idén, hogy a közterületi virágágyakban kí-
sérleti jelleggel megjelennek a klasszikus
vidéki kiskertek virágai, így például a
szegfű, a tátika és a dália.

Librások találkoztak
A távhőszolgáltatás terén egyre több cég alkalmazza a Libra elnevezésű szoftvert. A prog-
ram használói és fejlesztői ezúttal személyesen is megoszthatták egymással tapasztala-
taikat a Libra Felhasználói Klub által megrendezett tavaszi győri találkozón. A programra
Veszprémtől Kecskemétig több városból érkeztek szakemberek. A felhasználói klub el-
nöke, Rákosi Zsolt elmondta: a magas szintű ügyfélkiszolgálás érdekében fontos, hogy
a használt programok a lehető legjobbak legyenek, ezért is van nagy jelentősége, hogy
a szoftvert használók és az azt fejlesztők rendszeresen találkozzanak. Rákosi Zsolt a
GYŐR-SZOL Zrt. számlázási és díjbeszedési osztályának csoportvezetőjeként saját maga
is jól ismeri a programot, amit munkatársaival együtt napi szinten használ is. A konferen-
cia házigazdájaként a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sági Géza ismertette az
általa vezetett cég létrejöttének körülményeit, beszélt a társaság által ellátott sokszínű
feladatokról, ezen belül a távhőszolgáltatás nehézségeiről. 
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

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

LAKÁSCSERE

Budapesti, kisméretű önkormány-
zati garzonlakást nagyobb méretű
győri önkormányzati lakásra cserél-
nék. Tel.: 70/536-5921.

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

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

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3 szobás,
esetleg 1+2 fél, vagy 2+2 fél szo-

nálom. A könyvek nagyon jó állapot-
ban vannak. Listát e-mailben ké-
résre küldök. Érd.: 06-30/40-
33079.

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

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. 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. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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 

ÁLLÁS

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

EGYÉB 

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

MINI BIZI kinál: divatos,
márkás babakocsikat, autó- és ke-
rékpárüléseket, kiságyakat, gyer-
mekkerékpárokat, babafelszerelési
cikkeket, szezonális gyermekruhá-
kat. ADÁS-VÉTEL, Győr, Déry T. u.
16. 06-20/918-0643.        

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  

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyveimet kedvező áron kí-

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

Új szakma! Könnyû és gyors elhelyezkedés!
Nem mindegy, hogy hol végzi a tanfolyamot!

HÖLGYEK, NYUGDÍJASOK, 
PÁLYAKEZDÔK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

www.vokk.hu 
Fegyvervizsga 1 nap alatt! 

NE HIGGY az átverôknek, 
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

BIZTONSÁGI ÔR
intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít

JÚNIUS 9-ÉN ÉS 16-ÁN
GYÔRBEN ÉS KISBÉREN.

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÔ KÖZPONT

+36-30/981-19-83 Hétvégén is hívható!

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

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

bás lakásra Nádorváros, Adyváros,
Marcalváros területére, maximum
második emeletig (hirdetésszám:
199). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti jog-
viszonyú lakást cserélne 1+2 fél
szobás vagy 2 szobás bérle-
ményre Újváros, Sziget, illetve
Bán A. u. kivételével, lehetőleg
négyemeletes épületben (hirde-
tésszám: 134). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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 ela dó! Ér-
deklődni: 06-30/9370-230.

Társadalombiztosítási és bérügyi 
szakelőadó OKJ tanfolyam indul 

MUNKAÜGYI SPECIALISTA kiegészítéssel. 

Legjobb hallgatóinknak segítünk az 
elhelyezkedésben vagy a munkahelyváltásban. 

Edutax Kft. 06-70/455-0120
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A volt Dózsa-pályán, a Radnóti utcai
sporttelepen épülhet meg az olimpiai
központ, amennyiben Győr sikerrel pályá-
zik a 2017-es Ifjúsági Olimpiai Játékok
megrendezésére. A létesítményt mos-
tantól egy új egyesület, a Győri Atlétikai
Club használhatja. 

Decemberben döntenek arról, hogy 2017-ben
Győr rendezheti-e meg az Európai Ifjúsági Olim-
piai Játékokat. Jelenleg gőzerővel készül a pályá-
zat, ami kora őszre ölt végleges formát. A tervekről
Bolla Péter, a polgármester kabinetfőnöke számolt
be a Győr Plusznak. 

– A sikeres rendezéshez elengedhetetlen az
infrastruktúra fejlesztése, ami azonban nem je-
lent pluszköltséget a városnak, hiszen egyébként
is minden évben szerepel a céljaink között. A már
meglévő csarnokokat fejleszteni szeretnénk,
emellett egy olimpiai központot is fel kívánunk
építeni. Ennek a Radnóti utcai sporttelep – a volt
Dózsa-pálya – adna otthont, amely állami tulaj-
donban van, de folyamatban van az önkormány-
zat vagyonkezelési jogának bejegyzése, és a ké-
sőbbiekben átvennénk az államtól a tulajdonosi
szerepkört is. A pályázat sikere esetén kilenc
sportágban – atlétika, judo, torna, úszás, tenisz,
kerékpár, kézilabda, röplabda, kosárlabda – mér-
heti össze tudását a 14–18 éves korosztály. Az
egyéni sportágak képviselői a leendő olimpiai
központban versenyeznének. 

– Nem szeretnénk beleesni abba a csapdába,
amelyet számos, világversenyt rendező város sem
tudott kikerülni. Sok helyen szembesültek azzal a
problémával, hogy a rendezvény után nem tudták
kihasználni a létesítményeket, ráadásul a fenntar-
tásuk is költséges volt. Már a tervezésnél is taka-
rékos energiaforrásokban gondolkodunk, hogy ké-
sőbb ne legyen drága az üzemeltetés. Olyan olim-

A Radnóti utcában épülhet meg
az olimpiai központ

piai központot szeretnénk építeni, amely nemcsak
egyetlen rendezvény otthonának lesz alkalmas,
hanem a 2017-es játékok után is teljes kihasznált-
sággal működtethető – mondta a fejleményekről
a kabinetfőnök. 

A városnak rendkívül fontos, hogy egy nyertes
pályázat esetén minél több győri fiatal szerepeljen
az ifjúsági olimpián. Az önkormányzat szeretné
ösztönözni a sportegyesületeket, hogy az említett
kilenc sportágban kiemelten foglalkozzanak a 12
éven aluliakkal, hiszen öt év múlva ez a korosztály
idősödik bele az olimpiai mezőnybe. 

– Örömmel számolhatok be arról, hogy a közel-
múltban megalakult a Győri Atlétikai Club (GYAC).
Ezen a néven a második világháborúig szerepelt
egy klub a Radnóti utcai sporttelepen, majd meg-
szűnése után a II. Kerület tette át ide székhelyét.
Ezt a teljesen új egyesületet Jungi Csaba vezeté-
sével egy tenni akaró, és a posztra méltó elnökség
irányítja. A klub olyan szakágakkal működik majd,
amelyek az ifjúsági olimpia programjában is szere-
pelnek. Ugyan a labdarúgás nincs ezek között, a
komoly hagyományok miatt labdarúgó-szakosz-
tálya is lesz a GYAC-nak. A város kapcsolatban
lesz a GYAC-cal, amely szerződés alapján használ-
hatja a létesítményt – számolt be a Radnóti utcai
sporttelep új egyesületéről Bolla Péter, aki idén is
büszke a város sportsikereire.  

– Győr kiemelten támogatja a sportot, és na-
gyon örülünk, hogy az eredmények alapján
mindez jól hasznosul. A női kosárlabdázóknak és
a női kézilabdázóknak köszönhetően már van két
bajnokcsapatunk, a futsalosok az elődöntőben
szerepelnek, és a labdarúgók is biztosan a dobo-
gón végeznek. Emellett a másodosztályban vitéz-
kedő csapataink is jól teljesítenek, és az egyéni
sportolók hasonlóan szép sikereket szállítanak.
Az utánpótláscsapatokban rengeteg gyermek
sportol jó körülmények között, a fiatalok így hasz-
nosan tölthetik szabadidejüket. Minden egyesü-
let ahhoz méltóan teljesít, amilyen támogatást
biztosítani tudunk számukra, és látjuk, hogy van

értelme erre költeni. Győr a gazdaságban, a kul-
túrában, a sportban és az innovációban is kiemel-
kedőt nyújt, szeretnénk a rekreáció terén is előre-
lépni. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki számára
adott legyen a lehetőség a sportolásra: az
úszásra, a kerékpározásra, a futásra. Ennek érde-
kében további fejlesztésekben is gondolkodunk,
hiszen szeretnénk, hogy a város minden szinten
az élmezőnyben legyen. Úgy gondolom, minden
lakos büszke lehet Győrre, amely a nehéz gazda-
sági helyzetben is kiemelkedően teljesít. Váro-
sunk országszerte példa a többi település szá-
mára, de nem szabad elbizakodottnak lennünk,
tovább kell fejlődnünk, hogy még magasabb
szintre jussunk – fogalmazott Bolla Péter, aki azt
is elárulta, hogy jövőre a nyári fesztiválokba a
sportot is igyekeznek minél jobban bevonni. 
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Waldorf gimis olimpia.
Győrött rendezték meg a
II. Waldorf gimis olimpiát,
melyen az ország öt Wal-
dorf-iskolája vett részt. 

A diákok 100, 200, 400, 800,
2.000 és 5.000 méteres sík-
futásban, 4x100 és 4x400
méteres váltófutásban, tá-
volugrásban, kislabda-hají-
tásban, gerelyhajításban,
diszkoszvetésben és súlylö-
késben, továbbá floorball,
kézilabda, röplabda és ko-
sárlabda sportágakban
küzdöttek meg egymással.
A háromnapos rendezvény
végén az abszolút győztes
vihette haza a vándor-
kupát, idén ez a győri Wal-
dorf-iskolásokhoz került. 

Gyermeknapi horgász-
verseny. A Sporthorgász
Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetsége
a Nádorvárosi SHE-vel kö-
zösen a Merkur-tavon gyer-
meknapi horgászversenyt
rendez május 27-én, vasár-
nap 8 órai kezdettel, me-
lyen minden 14 év alatti
gyermek részt vehet. Talál-
kozás: a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület Klubhá-
zában (Győr, Szérűskert út
36.) reggel 7 órakor. Hor-
gászni csak úszós készség-
gel szabad, minden kifo-
gott hal számít. 

Horgásztábor. A Nádorvá-
rosi Sporthorgászok Egye-
sülete 2012-ben is megszer-
vezi nyári napközis hor-
gásztáborát gyermek- és if-
júsági horgászai részére.
Turnusok: június 18–22., jú-
nius 25–29., július 2–6. A
foglalkozások naponta 8
órától 17 óráig tartanak. To-
vábbi információ: Major
Hajnalka, tel.: 20/426-0400,
illetve fogadási időben az
egyesület tanyaházában.
Tel.: 96/526-713.

Röviden

Fotó: MTI / Kovács Anikó

BL-ezüst és bajnoki arany
Kevésnek bizonyult a Veszp-
rémben kiharcolt kétgólos
előny, a Győri Audi ETO KC ide-
genben lőtt kevesebb góllal
alulmaradt a Bajnokok Ligája
fináléjában a Buducnost Pod-
gorica ellen. A zöld-fehérek
három nappal később bajnoki
aranyéremmel vigasztalódtak. 

Hajszálon múlt ugyan, de végül nem
sikerült feltenni a pontot az i-re, a
Győri Audi ETO KC 2009 után ismét
ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájá-
ban. A podgoricai visszavágón a ha-
zaiak kapták el jobban a fonalat, a
győri kapuban Lunde Haraldsennek
ezúttal nem ment a védés, így Pálin-
ger váltotta. A szezon végén vissza-
vonuló kapus remekül teljesített, de
a túloldalon Woltering is sorra hárí-
totta a vendégpróbálkozásokat. Az
első félidő kapkodó játéka után 13–
12-re vezetett a Buducnost. 

A második játékrészben sokáig
fej-fej mellett haladtak a csapatok,
majd a hazaiak tíz perccel a vége
előtt négygólos előnyre tettek szert
(24–20). Innen még volt visszaút, a
győriek egyetlen gólra zárkóztak fel
(25–24). A Buducnost ekkor kihasz-
nált egy védelmi hibát, majd labda-
szerzés után az exgyőri Djokic volt
eredményes (27–24). Görbicz érté-
kesített büntetője már kevés volt, a
Buducnost Podgorica 27–25-re győ-
zött, és 54–54-es összesítéssel, ide-
genben lőtt több góllal megnyerte a
Bajnokok Ligáját. A zöld-fehéreknek
hetedik nemzetközi kupadöntőjük-
ben is meg kellett elégedniük az
ezüstéremmel.

– Kemény mérkőzés volt, a világ
két legjobb csapata találkozott ma,

és a Podgorica megérdemelten
nyert. Megvoltak a lehetőségeink a
győzelemre, de nem tudtunk élni
velük, pedig három perccel a vége
előtt a kezünkben volt a meccs. Nü-
anszok döntöttek, ezek most a Pod-
goricának kedveztek – fogalmazott
Karl Erik Böhn vezetőedző a vissza-
vágó után. 

– Küzdött és harcolt az egész csa-
pat, de nem tudta mindenki kihozni
magából a maximumot, és a kispad-
ról nem érkezett elég segítség. Pálin-
ger Katalin viszont fantasztikus volt,
ő tartott meccs-
ben minket, ha
nem így véd,
akkor nincs is
miről beszélni –
mondta Görbicz
Anita, aki 29. szü-
letésnapján nem
a BL-trófeát emel -
hette magasba, hanem 133 találatá-
val „csak” a sorozat gólkirálynői cí-
méért járó díjat. 

A csalódott győri lányokra három
nappal később újabb feladat várt, hi-
szen a Népligetben kellett pályára lép-
niük a bajnoki döntő második mérkő-
zésén. Két fáradt csapat találkozott,
hiszen amíg a győriek a Bajnokok Li-
gája döntőjében szerepeltek, addig a
Ferencváros a KEK-fináléban lépett
pályára, és el is hódította a trófeát.
Sok hibával tarkított, végletekig kiéle-
zett mérkőzést játszott a két zöld-
fehér alakulat, végül drámai végjáték-
ban a Győri Audi ETO KC diadalmas-
kodott. Az utolsó percnek 27–27-es
állásról vágtak neki a csapatok, Pálin-
ger előbb ziccert védett, majd Gör-
bicz magabiztosan értékesített egy
hétméterest. A Fradi azonban időntúli

hétmétereshez jutott, amit Pálinger
óriási bravúrral hárított. A visszavo-
nuló kapus pályafutásának utolsó lab-
daérintése azt jelentette, hogy a győ-
riek 28–27-re győztek, és 2–0-ás ösz-
szesítéssel begyűjtötték kilencedik
bajnoki címüket. 

– A végén nem gondoltam arra,
hogy mi múlik a hétméteresen. Úgy
voltam vele, izguljon inkább a lövő já-
tékos. Sajnálom, hogy a BL-diadal
nem sikerült, de természetesen na-
gyon boldog vagyok, hogy egy baj-
noki arannyal búcsúzhattam a KEK-

győztes ellen. Méltó lezárása volt a
pályafutásomnak – mondta arany-
éremmel a nyakában a döntő hősévé
előlépett Pálinger Katalin. 

Időközben megkötötte együttmű-
ködését a Győri Audi ETO KC és a
Veszprém Barabás KC. A hároméves
szerződés értelmében a Győri Audi
ETO KC tizennégy NB I/B-s játéko-
sát küldi Veszprémbe, és a keretet a
bakonyaljaiak saját utánpótláskorú
fiataljaikkal töltik fel. Az erről szóló
megállapodásokat szerdán írták alá
Veszprémben. A jövőben Veszprém-
Barabás-Duna Takarék KC néven
szereplő csapat edzője a volt győri
Róth Kálmán lesz, az eddigi tréner, a
297-szeres válogatott Gyurka János
a veszprémi utánpótlásért felelős
szakmai igazgatóként tevékenykedik
tovább. 

Pálinger utolsó 
labdaérintése 

aranyat ért
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Ismét Aranyhal-duatlon

A Győri ETO FC hiába végez nemzetközi kupain-
dulást érő helyen, mégsem vehet részt jövőre az
Európa Liga sorozatában – döntött a nemzetközi
Sportdöntőbíróság (CAS). Klement Tibor ügyve-
zető szerint egyértelműen sportpolitikai döntés
született, a CAS ítélete kimondta, hogy a ma-
gyar jogszabályok és az uniós irányelvek is lé-
nyegtelenek. A klub tovább harcol igazáért, és
magasabb fórumra viszi az ügyet, bízva az erköl-
csi és anyagi rehabilitációban. 

A zöld-fehérek a pályán sem szerepelnek jól az
elmúlt hetekben, hiszen a Videoton ellen zsinór-
ban harmadszor veszítettek. Székesfehérváron so-
káig 1–1-es döntetlenre állt a mérkőzés, az utolsó
percben azonban Sándor bombája a hazaiak 2–1-
es győzelmét jelentette. Az ETO számára így való-
színűleg marad a bronzérem, hiszen Pintér Attila
együttesének a hátralévő két fordulóban négy

S á r k á n y h a j ó .
Hétvégén kilence-
dik alkalommal
ren dezik meg az
Aranyparton a
Győri Sárkányhajó
Fesztivált. A kétna-
pos rendezvényen
különböző kategó-
riákban mérhetik
össze tudásukat a
teljesen kezdők, a
fesztiválokon rend-
szeresen résztve-
vők és az egyesüle-
tek „A” és „B" ligás
legénységei.  To-
vábbi részletek a
www.sarkanyhajo-
fesztivalok.hu olda-
lon olvashatók.

Második alkalommal rendezik meg
Gyirmóton az Aranyhal-duatlon egyé -
ni és csapatversenyt. A verseny május
22-én, kedden 14 órakor kezdőik a
gyirmóti Aranyhal-horgásztó körül ki-
alakított pályaszakaszokon. A diák -
olimpiai besorolás szerinti II. korcso-
port (2001–2002-ben születettek)
számára a versenytáv 700 m kerékpá-
rozás és 700 m futás, a III. korcsoport-
nak (1999–2000-ben születettek)
1800 m kerékpározás és 700 m futás.
A IV. korcsoportba tartozók (1997–
1998-ban születettek), valamint a nyílt
korosztály számára a kerékpáros és a
futótáv is egyaránt 1800 méter. Ne-
vezni lehet e-mailben (amk@gyor-
gyirmot.koznet.hu), levélben (Gyir-
móti Művelődési Ház, 9019 Győr-
Gyirmót, Szt. László u. 35–37.), faxon
(96/449-137), valamint a verseny nap-
ján 13.30 óráig a helyszínen.

NEVEZÉSI LAP

Az intézmény neve:.....................................................................

Résztvevők:

II. korcsoport fiú:................fő lány:................fő

III. korcsoport fiú:................fő lány:................fő

IV. korcsoport fiú:................fő lány:................fő

Nyílt korosztály férfiak:.........fő nők:................ fő

Dátum:

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

Férfi kosárlabda. A GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem
férfi kosárlabdacsapata pén-
teken 19 órakor az egyetemi
csarnokban zárja a szezont a
TF–Budapest együttese
ellen. A párharc első felvoná-
sán 76–63-ra győztek a fővá-
rosiak, a tizenhárom pontos
különbség nem ledolgozha-
tatlan, de a győrieknek sokat
kell javulniuk a visszavágóra.
A várhatóan látványos és iz-
galmas összecsapás szüne-
tében rendezik meg a száz -
ezer forintos dobás utolsó
fordulóját, melyben már trip -
la nyeremény, azaz három-
százezer forint keresi gazdá-
ját. A játékra a www.gyor -
plusz. hu honlapon lehet je-
lentkezni, ahol a részletes
szabályok is megtalálhatóak.

Elutasították a fellebbezést
ponttal kellene többet szereznie, mint a második
Videotonnak.

A győriek pénteken 20 órától szezonbeli utolsó
hazai mérkőzésüket játsszák a pécsiek ellen. Pin-
tér Attila vezetőedző elmondta, a csapat minden-
képpen győzelemmel szeretne búcsúzni a hazai
közönségtől. A stadionban 17 órától rendezik meg
a megyei Magyar Kupa döntőjét, a Keglovich-ku-
páért a Csorna és a Gönyű csap össze. Az ETO–
PMFC mérkőzés kezdete előtt köszöntik a zöld-fe-
hérek 1982-es bajnokcsapatát, amely harminc
évvel ezelőtt diadalmaskodott. 

További hír, hogy a klub együttműködési meg-
állapodást írt alá a Nagymegyer csapatával. A győ-
riek a kisváros felnőttcsapatát segítik anyagi támo-
gatással, játékosokkal és edzőkkel, míg a partner-
klub a szlovákiai tehetségek felkutatásában műkö-
dik együtt az ETO-val. 

Lépéselőnyben az ETO Megkezdte szereplését a bajnokság elődöntőjében a
Rába ETO futsalcsapata. A zöld-fehérek az Aramis
együttesével csatáznak a döntőbe jutásért, a párharc
három győztes mérkőzésig tart. Az első felvonást
Győrött rendezték meg, ezen Marcos Angulo legény-
sége Lódi mesterhármasával és Al-Ioani duplájával
5–2-re győzött. A második mérkőzést csütörtökön,
lapzártánk után játszották Budaörsön. Harmadszor
május 21-én, hétfőn 18.30 órakor találkoznak a felek,
a helyszín ezúttal ismét a Magvassy-csarnok lesz. 

Idén is megrendezi szokásos futsaltáborát a Rába
ETO. Az edzéseket Molnár Attila, Büksi Zsolt és Lódi
Tamás vezetik, a tábor székhelye a Hotel Famulus
lesz, míg az edzéseket a tanítóképző főiskola torna-
csarnokában tartják. A programban szerepel többek
között gyárlátogatás, kalandpark, mozilátogatás és
élményfürdő, a táborba meglepetésvendégek is ér-
keznek, továbbá a gyermekek rengeteg ajándékot
kapnak majd. A tábort három turnusban, válaszható
bentlakással vagy anélkül rendezik meg. Az első tur-
nus június 25–29-ig, a második július 2–6-ig, a har-
madik július 16–20-ig tart. Jelentkezni a henci.
nagy@gmail.com e-mail címen vagy a 30/993-
0401-es telefonszámon lehet. 
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MOZAIK  SPORT

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)

AJÁNLJUK
MÁJUS 18., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem–
TF-Budapest (NBI/B-s rájátszás, egyetemi
csarnok)

Labdarúgás
20.00 Győri ETO FC–PMFC (NB I-es mérkő-
zés, ETO Park)

MÁJUS 19., SZOMBAT
Labdarúgás
18.00 Gyirmót–Videoton B (NB II-es mérkő-
zés, Gyirmót)

MÁJUS 21., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Aramis (NB I-es elődöntő,
Magvassy-csarnok)

A SZESE Győr férfi kézilabdacsa-
pata 33–24-re győzött a Ferencvá-
ros ellen a szezon utolsó győri baj-
noki mérkőzésén. Álmos kezdés
után ötgólos előnyre tettek szert a
vendégek, de az egyetemiek a szü-
netig ledolgozták hátrányukat. A
győriek a második félidőben sokkal
jobb teljesítményt nyújtottak, foko-
zatosan felőrölték a ferencvárosia-
kat, és végül magabiztos, kilencgó-
los győzelmet arattak. Ezzel a siker-
rel biztossá vált, hogy az újonc
SZESE megszerezte az NB I/B-s
bajnokság nyugati csoportjának
második helyét. Deáki István csapa-
tára még egy tét nélküli mérkőzés
vár, a győriek vasárnap 17 órakor
Veszprémben zárják a bajnokságot. 

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
megyei Szövetsége Mosonmagyaróváron rendezte
meg a megyei fiatal horgászok vetélkedőjét. A ren-
dezvényen tíz tagegyesületből összesen több mint
negyven gyermek vett részt. A gyermek és ifjúsági
kategóriában megrendezett bajnokság során horgá-
szatban, célba dobásban és elméletben mérhették
össze tudásukat a fiatalok. Az egyes versenyszámo-

Ezüstérmes lett a SZESE

„Járd szét”
a stresszt!
szerző: bögi viktor
fotó: varga nóra

Időről időre előfordul, hogy minden igyekeze-
tünk ellenére sem tudunk elegendő időt fordí-
tani edzéseinkre. Késő estig tartó határidős
munkák, vizsgaidőszak, vagy éppen előre nem
látható családi események egyaránt okozhatják,
hogy nem tudjuk beiktatni napirendünkbe a
test edzést. Rendszeres sporthoz szokott tes-
tünk és lelkünk ilyenkor bizony „megsínyli” a ki-
esést, főleg akkor, amikor a rohanó világ kihívá-
sait, a mindennapi stresszt is le kell győznünk. 

Mit tudunk tenni? Szakemberek szerint már
napi tíz perc intenzív sétával sokat segíthetünk
magunkon. Fontos kiemelni, hogy nem egy-
szerű, mindennapi sétálásról van szó, hanem
erőteljes léptekkel és karmunkával történő, a
kardiovaszkuláris rendszert keményen megdol-
goztató munkáról, amelynek hatására pulzus-
számunk megemelkedik, mérsékelten megizza-
dunk, és hormonrendszerünk is megpezsdül. A
„sportséta” közben ne gondoljunk problémá-
inkra, próbáljunk kikapcsolni, számoljuk a lé-
péseinket, vagy figyeljünk a ki- és belégzésre!
Az ilyen „miniedzés” hatására gyorsan kitisztul
fejünk, megszabadulunk a felhalmozódott ener-
giáktól, s testünk boldogsághormonok kibocsá-
tásával fogja meghálálni igyekezetünket. Jóma-
gam többször kipróbáltam, remekül beválik!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Fiatal horgászok vetélkedője
kat külön-külön is értékelték és összetett eredményt
is hirdettek, így a megyei horgászszövetségnek kö-
szönhetően több mint húsz serleg talált gazdára. A
szikrázó napsütésben és felerősödő szélben sokan
sneciztek, a küszök azonban nagyon aprók voltak,
így velük nehéz volt jó eredményt elérni. Jó taktika
volt a kitartó keszegezés, a tenyeres keszegek sokat
értek a végelszámolásnál. Akadt horogra még ponty
is, önmagában ez azonban kevés volt a sikerhez. Jó
volt látni, hogy a gyerekeket szüleik is elkísérték, egy-
egy megfogott hal után a kicsi horgászok öröménél
csak az anyuka és az apuka büszkesége volt na-
gyobb. A gyermekek kategóriájában Kiss Dominik,
az ifjúsági korosztályban pedig Balázs Bertalan lett
az összetett bajnok. A rendezvény végén Takács
Antal, a megyei horgászszövetség ügyvezető elnöke
köszönetét fejezte ki a gyermekeknek és a felkészítő-
iknek. A részletes eredmények a www.horgszov-
gyor.hu weboldalon lesznek megtekinthetőek. Re-
méljük, hogy az ifjú horgászokkal mind gyakrabban
találkozunk majd a vízparton. 

Megalakulásának 100. évforduló-
ját ünnepli városunk nagy múltú
egyesülete, a DAC 1912. A labda-
rúgócsapatnál új időszámítás
kezdődött, újra nagy terveket szö-
vöget a nádorvárosi egyesület.
Ágh Miklós klubmenedzser la-
punknak elmondta, lehetőségeik-
hez mérten rendbe tették a sport-
telepet, amire persze még így is
sok pénzt kellene költeni. Új lab-
dákat, bójákat, megkülönböztető
mezeket vásároltak, megerősítet-
ték a csapatot. Hozzátette, szeret-
nének felkerülni a megyei II. osz-
tályba, majd egy ütőképes gárda
kialakítása után a megyei I. osz-
tály a cél. A feltételek, az infra -
struktúra adott egy komolyabb
csapat üzemeltetésére is – fogal-
mazott Ágh Miklós. A klubme-
nedzser lapunk érdeklődésére

Centenárium a DAC-nál
szólt az év elején beindult után-
pótlásképzésről is, melyet a volt
válogatott futballista, Farkasházy
László vezet. A klubnál várják
a focizni szerető, 6–18
éves korú fiúk és lá-
nyok jelentkezését.
Nem véletlen, hogy
Ágh Miklós a lányo-
kat is említette, hi-
szen a DAC átvette
a Győri Dózsától a
női futballcsapatot,
mintegy mentőövet dobva
a női labdarúgásnak. 

A klubmenedzser végül fel-
hívta a figyelmet a DAC centená-
riumi majálisára, amelyet május
27-én 15 órától tartanak a DAC-
sporttelepen, ahova mindenkit
szeretettel várnak. Igazi fociün-
nep lesz, hiszen a klub soros baj-

noki mérkőzésén kívül lesz női
és öregfiúk-meccs is, ahol a
DAC legendás játékosait kö-

szönthetjük újra a pályán. A
kilátogató családokra és

a gyermekekre is gon-
doltak, ingyenes ug-
rálóvár és csúszda,
17 órától pedig a
Gabalyda bábszín-

ház szórakoztatja a
gyerekeket. Az első

300 látogató a klub ven-
dége egy pohár hűsítő italra

és hozzá egy szelet csokira. A
rendezvényre a belépés díjtalan.
Ezen a napon toborzót is tarta-
nak, délelőtt 9 és 11 óra között
várják a jelentkezőket. Reméljük,
sokan kapnak kedvet, és újra
bővülni kezd a DAC nagy csa-
ládja – zárta Ágh Miklós. 



KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, JÁTÉK

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 Füles Bástyába! 
A Füles Bástyába nyerhet belépőt, aki velünk
játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen vá-
laszolni három kérdésünkre, melyhez segítsé-
get ad a www.fulesbastya.hu oldal.
1. Milyen ajándékot kaptak a levélvágó

hangyák?
2. Milyen hosszúra nőnek a vörös farkú

boák?
3. Ki a Füles Bástya kis kapitánya?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre vár-
juk május 23-ig.
A Győri Balett Rózsaszínház című előadására
szóló belépőjegyeket Varsics Attila nyerte.

kép és szöveg: xantus-állatkert 

A győri állatkertben idén ta-
vasszal is sok apróság látta
meg a napvilágot. Ahány faj,
annyi szokás, mondhatjuk a
szülők sokféle gondoskodá-
sát látva. 

Az év mindig versennyel indul.
Idén a kecskék győztek, az ő udva-
rukban született meg az év első jö-
vevénye. Azóta tovább gyarapo-
dott a család, öt kiskecskét láthat
és simogathat az állatkert közön-
sége. Másodiknak egy kis fehér
láma érkezett meg. Tide, az apró
csődör már vidáman nyargalászik
kifutójában, melyet anyjával, roko-
naival és Babával, a tevével oszt
meg. Apja a szomszéd kifutóból fi-
gyeli minden lépését.

Márciusban a gyűrűsfarkú
makik családja örvendhetett, Fán-
csi, a fiatal nőstény egy vasgyúró
kölyöknek adott életet négy hónap
vemhesség után. A kölyköt még
gondosan védi, ezért nem tudjuk,
hogy hím vagy nőstény a kicsi. Az
újszülött többnyire anyja hasán ka-
paszkodik, újabban a hátán lova-
gol. A katták összetartó családot
alkotnak, ha egyszerre több

Állati szeretet 
kölyök állat van a csapatban, a nősté-
nyek egymás gyermekeit is gondoz-
zák. Játékos, bizalmas viselkedésük
miatt szinte mindenhol a látogatók
kedvencei. A Madagaszkár című rajz-
film népszerű sztárjai az életben is
mókamesterek.

Az idei év legnagyobb meglepeté-
sét az emucsalád okozta, hiszen a ko-
rábbi évek sikertelen költései után
idén három csibével is megörvendez-
tették a gondozóikat. Itt a kakas költi
ki a tojásokat, majd hét hónapon át te-
relgeti és védelmezi a csibéket, mind-
eközben a tojó gondtalanul éli világát. 

Az állatkert természetvédelmi
mentőhelyén egy árva vadmalac is
helyet kapott idén tavasszal. A kis jö-
vevény a gondozókat tekinti anyjának
és mindenhova követi őket, hiszen ők
táplálták egyhetes korától. Ludinak
minden látogatóhoz van egy jó
„szava”, vidám röfögéssel köszönti az
előtte elhaladókat.

A kölykökkel és szüleikkel a győri
állatkert minden látogatója találkoz-
hat. Május utolsó vasárnapját különö-
sen érdemes lesz a vadasparkban
tölteni. A gyerekeket számos érdekes
játék, ökrös szekér, színpadi produk-
ció és ajándék jégkrém várja, az apu-
kák szomjának oltására sörről gon-
doskodnak a gyereknap szervezői.

A Mosoni-Duna-holtág
partjáról, horgászatból
érkezett a nyeremény
átvételére Nagy Anna
és férje, akik a Győr
Plusz és az MMX Hor-
gászcentrum tavaszi
horgászjátékán 25 kg
etetőanyagot nyertek.
Szerencsés nyertesünk
a győri vizeken horgá-
szik párjával. A család-
ban amúrból 20 kg-os,
pontyból 6 kg-os akadt
már horogra. A nyere-
ményt keszegezéshez
és pontyozáshoz hasz-
nálják fel. Gratulálunk!

Horgászjáték: 25 kg
haltáp a nyertesnek

Adószámunk, 
ahová adója 
1 százalékát 
felajánlhatja:
18533835-2-08
Adományát köszönik az állatkert lakói!

Segítsen! 


