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3. oldal Egy nyertes uniós pá-
lyázat segítségével a nyugat-
európai nagyvárosokéhoz ha-
sonló kötött gyűjtésű kerékpáros
közösségi közlekedési rendszer
épül ki városunkban. 

10. oldal Olyan meséket hozott
Kszel Attila a győri színházba,
amely a világ számos pontjára elvi-
szi a gyerekeket. A Hetedhét – me -
sék a kék bolygóról című darab
örök dolgokról beszél.

Anyák
napja

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj literenkénti
ára csütörtökön a hazai töltőállomásokon. Így a benzin
országos átlagos ára 410 forint, a gázolajé 414 forint
lett, de még így is találhatunk 400 forint alatti literen-
kénti árakat az olcsóbb kutaknál.

5 500 km-es és annál hosszabb utak esetében, a menetrend-
ben megjelölt egyes gyors- és sebesvonatok használata
esetén a gyorsvonati pótjegy ára 795 Ft lesz, derül ki a
május közepétől érvényes pót- és helyjegyárak tábláza-
tából, amely a MÁV honlapján olvasható. 

NAPRÓL NAPRA
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Április 28.

Április 29.

Április 30.

Május 1.

Május 2.

Baleset. Letért az M1-es autópá-
lyáról és Cuhai-Bakony-érbe haj-
tott egy busz. A mentők egy em-
bert életveszélyes, ötöt súlyos sé-
rülésekkel szállítottak a kórházba.

Drogfogás. Kábítószergyanús
anyagot, valamint a fogyasztáshoz
szükséges eszközt találtak a Ké-
szenléti Rendőrség munkatársai
egy személygépkocsi vezetőjének
ellenőrzésekor.

Belvíz. Megszűnt a belvízvédelmi
készültség megyénkben – közölte
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság.

Balettdíj. Budapesten adták át a
Magyar Táncművészek Szövetsé-
gének szakmai díjait. Az évad leg-
jobb végzős növendéke díjat Hor-
váth Máté, a Győri Tánc- és Képző-
művészeti Általános Iskola, Szak-
középiskola és Kollégium Táncmű-
vészeti Tagozatának diákja, az
évad legjobb pályakezdő táncmű-
vésze díjat pedig Yudai Uematsu,
a Győri Balett táncművésze kapta.

Elkerülő. Az Országgyűlés elfo-
gadta az Országos Területrende-
zési Tervről szóló törvény módosí-
tását, amely a győri úgynevezett
„nagy elkerülő út” megépülését se-
gíti elő.

Futam. A belvárosban, a Nádor
aluljáróban, valamint a környező
utcákban rendezték meg az ALT-
race 2013 Győr – Az ALTernatív fu-
tamot.

Majális. Zenés ébresztővel, má-
jusfaállítással és játékos vetélke-
dőkkel várta az Őszirózsa Alapít-
vány az érdeklődőket a Kálóczy
téri idősek otthonánál.

Folytatódik az
Egészség-Piac
Május 10-én 8–16 óra kö-
zött a szabadhegyi Radó
Tibor Általános Iskolá-
ban lesz az idei utolsó
Egészség-Piac egészség-
ügyi szűrésekkel, vizsgá-
latokkal és életmódprog-
ramokkal. Program:
www.gyor.hu.

Vízen
a Tudományos
Kalandhajó
A Mobilis Interaktív Kiál-
lítási Központ a Zátony
Étteremmel egy különle-
ges hajókirándulást ál-
modott meg. Május 4-től
minden szombaton és
vasárnap 11 órakor fut ki
a Zátony mögötti kikötő-
ből a Tudományos Ka-
landhajó, mely a sétaha-
jókázáson túl aktív ki-
kapcsolódást is biztosít a
gyermekes családoknak.
Az egyórás út során lát-
ványos és szórakoztató
programok várják a ka-
lózjelölteket. A Kalandha-
jóra már kaphatók
jegyek a Mobilisban, a Lá-
togatóközpontban és a
Zátony Étteremben.

Fogadóóra
Bárány István ön kor -
mány zati képviselő foga-
dóórára várja a lakosokat
május 6-án 18 órától a Tu-
lipános Általános Iskola
Tagiskolájában, május 7-
én 18 órától a Kisbácsai
Tagiskolában és május 8-
án 18 órától a Bácsai Mű-
velődési Házban.

A Baross úti Látogatóköz-
pont előtti fát színes sza-
lagokkal díszítették a győ -
ri idegenforgalmi szak ma
képviselői. A szalagokra
írt rövid üzenettel min-
denki kifejezheti, hogy
miért szereti Győrt. 

Tóthné Kardos Krisz-
tina, a Baross úti Látogató-

központ vezetője el-
mondta, a kezdeménye-
zés célja, hogy felhívja a
helyiek és a turisták figyel-
mét városunk történelmi
és kulturális értékeire és
az idegenforgalom fontos-
ságára. Fekete Dávid al-
polgármester hozzátette,
az aktuális májusfaállítás
hagyományát fogalmaz-
ták újra annak érdekében,
hogy ráirányítsák a figyel-
met arra a sok értékre,
amit városunk rejt. Itt nem
csak történelmi jelentő-
ségű emlékekre vagy épü-
letekre, de egy-egy ked-
ves hangulatra, aprósá-
gokra is gondolnak.

Az alpolgármester el-
sőként kötötte fel szalag-
ját, őt pedig a város turisz-
tikai életének képviselői
követték. A „Szeretem
Győrt” fa díszítéséhez má-
jusban bárki hozzájárulhat.
Szalagot a Látogatóköz-
pont munkatársaitól lehet

Díszítsük együtt
a „Szeretem Győrt” fát!

kérni, amelyre a „Miért
szeretem Győrt?” kér-
désre válaszoló rövid üze-
net helyezhető el. 

Néhány idézet az
eddig elhelyezett szala-
gokról: „Szeretem Győrt,
mert itt mindig pezseg az
élet!” – Hanczné Mező
Edina, a kamara kereske-

delmi tagozati elnöke.
„Szeretem Győrt, mert itt
található az ország leg-
jobb Tourinform Irodája!” –
Horváth Ottó, a Rába
Hotel igazgatója. „Szere-
tem a belváros régi épüle-
teit!” – Tóthné Kardos
Krisztina, a Látogatóköz-
pont vezetője. „Szeretem
Győrt, mert a régi értékek
mellett képes folyamato-
san megújulni! ” – Szabó
Péter, a Zichy Ferenc Láto-
gatóközpont mar ke ting -
 vezetője. „Szeretem Győrt,
mert itt sokat mosolyog-
nak az emberek!” – Jakab
Petra, az önkormányzat
idegenforgalmi referense.
„Szeretem Győrt, mert a
legélhetőbb városnak tar-
tom!” – Orbán Dezső, a
Famulus Hotel igazgatója.
„Szeretem a Radó-szige-
ten a győri „Titanicot” –
Gyarmathy Orsolya, az ön-
kormányzat nemzetközi
referense.



2013. május 3.   / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Egy szomorkásnak tűnő reg-
gelen egy fiatal feleség bele-
nézett a tükörbe és nem hitt
a szemének: saját arca he-
lyett az édesanyja mosolygó
tekintetét látta. Ez a kedves
arc újra és újra felvillant
előtte, amíg meg nem ér-
tette szívének már-már kö-
vetelő üzenetét. „Anya aka-
rok lenni! Már nem kérni,
hanem adni vágyom.” 
Az ifjú asszony azonban azt
is tudta, hogy életének leg-
szebb „szerepére” készülve
változnia kell. Izgatott lelke-
sedéssel látott hát hozzá a
képzeletbeli lista írásához,
mely elindította őt az anya-
ság ösvényén. Elsőként az
édesanyja iránt érzett hála
dobogtatta meg szívét, mi-
közben felhőtlen gyermek-
éveit idézte fel, hosszasan el-
tűnődve egy-egy kedves em-
léken. A következő pillanat-
ban már az önzetlen szere-
tet érzése kerítette hatal-
mába, tudta, hogy egy gyer-
meket csakis így lehet, és így
is kell szeretni. Aztán arra
gondolt, ha kezében tart-
hatná újszülött csecsemő-
jét, már nem is gondolna
saját magára, csakis őrá.
Örömmel adná át életének
főszerepét egy édes apró-
ságnak, aki őt szólítaná
majd anyának. 
A felismerő ábrándozásból
visszatérve a fiatal nő még
inkább vágyott egy gyer-
mekre. Teltek-múltak a hó-
napok, amikor is az ifjú fele-
ség egy boldog álomból éb-
redt. Miután kinyitotta sze-
mét, a tükörhöz sietett, ami
most önfeledt mosolyával
szembesítette. Gyengéden
megsimogatta gömbölyödő
pocakját, és szeretettel kö-
szöntette a szíve alatt „lakó”
csöppséget.  
„Anya akartam lenni, és te
jöttél. Várlak, hogy adhassak
neked. Életet, szeretetet, óvó
karokat, és mindazt, amire
csak szükséged lesz.”
Horváth-Simon Barbara

Anyák
a tükörben

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy újabb nyertes európai uniós
pályázat segítségével a nyugat-
európai nagyvárosokéhoz ha-
sonló kötött gyűjtésű kerékpá-
ros közösségi közlekedési rend-
szer épül ki városunkban. A be-
ruházás megvalósulásával a vá-
rosi közlekedés egy igazán kör-
nyezetbarát és egészséges al-
ternatívával bővül. Otthonunk-
ból gyalogosan útnak indulva
egy terminálból kerékpárt köl-
csönözhetünk, és már kerekez-
hetünk is az egyetemre, a mun-
kahelyünkre, városnézésre,
vagy ahová éppen szeretnénk.
Használat után a biciklit a vá-
rosban létesülő 23 gyűjtőállo-
más bármelyikén leadhatjuk.

Fekete Dávid alpolgármester a nyer-
tes pályázattal kapcsolatban kifejtette,
örömteli, hogy pozitív döntés szüle-
tett, hiszen Győr kerékpárosbarát te-
lepülés, ahol minden, a bicikliseket
érintő fejlesztést fontosnak tart az ön-
kormányzat. Nem véletlenül zajlik je-
lenleg is több kerékpárút építése a vá-
roson belül, valamint épül a Győrt Ab-
dával összekötő bicikliút is.

A kölcsönzőhálózat a tervek szerint
jövő nyárra készülne el, amelynek az
alapja a nagyon könnyen kezelhető kód-
zár. Az ügyfél megkapja a négyjegyű
kódot SMS-ben vagy a terminálnál és
ennek használatával kézzel nyitja ki a
zárat. Az elektromágneses zárral mű-
ködő rendszer lehetővé teszi az ügyfelek
számára, hogy megszakítsák az útvona-
lat, és a felvevő és a leadó állomás között
bárhol le tudják rögzíteni a kerékpárt. To-
vábbi előnye a kódzárnak, hogy lezárha-
tóvá és leadhatóvá teszi a kerékpárt
akkor is, ha az elektromágneses zár az ál-

lomáson található állványok belsejében
működésképtelen vagy az állomás meg-
telt. A rendszer teljesen automatikus,
használatához regisztráció szükséges. A
kerékpárok egységes kialakításúak,
„vandálbiztosak”, egyediek és robusztu-
sak, ugyanakkor könnyen kezelhetők, vi-
szont csak speciális kulccsal szerelhetők
szét. Minden dokkolóállomásba kame-
rát építenek be a biztonság további foko-
zása érdekében.  Érdekesség még, hogy
a pufferakkumulátornak és az állomás-
hoz rögzített napelemnek köszönhetően
az állomás villamos hálózathoz való csat-
lakozás nélkül is működik, ezért felállítá-
sukhoz nincs szükség túlzott földmun-
kára, illetve kábelezésre sem.

Győr a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program keretein belül „A helyi és
helyközi közösségi közlekedés fejlesz-
tése a Nyugat-dunántúli Régióban”
címen nyújtott be pályázatot, Zala -
egerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával és a Vasi Volán Zrt.-vel
közös konzorciumban.
A pályázatot a Regioná-
lis Operatív Program
Irányító Hatóság veze-
tője 599.168.227 Ft
összegű támogatásra
érdemesnek ítél te. A
két partner forgalom-
irányítási és utastájé-
koztatási rendszert fej-
leszt, Győrben ezek már kiépültek, így
a város a projekt keretében a kötött
gyűjtésű kerékpáros közösségi közle-
kedési rendszert valósítja meg. Ezzel
olyan kerékpárkölcsönző szolgáltatás
válik elérhetővé, amely jól kiegészíti a
buszközlekedést, erősíti a közösségi
közlekedés színvonalát. A hálózat
megkönnyíti a győriek, az agglomerá-
cióból érkezők, az egyetemisták és a
turisták közlekedését, valamint hozzá-
járul a belváros egyéni gépjárműfor-
galmának csökkentéséhez is.

A nyertes pályázat győri elemének
megvalósítása 150 millió forintos be-
ruházást jelent, amelynek támogatási
intenzitása száz százalék, önrészre
nem volt szükség. Ebből 23 informá-
ciós oszlop és dokkolóállomás épül,
215 darab közcélú kerékpár, valamint
a rendszer indításához és működteté-
séhez szükséges informatikai szolgál-
tatások, kezdeti pótalkatrészkészlet,

ügyfélkártyák beszerzése történik
meg. Megvalósul a dokkolóállomások
környezetének kerékpárosbaráttá ala-
kítása.

A projekt tervezett megvalósítási
időszaka 2013. június 1–2014. de -
cember 31. A támogatási szerződést
a konzorcium nevében Zalaegerszeg
köti meg várhatóan egy hónapon
belül. A kerékpárkölcsönző rendszer
kiépítéséhez kapcsolódóan jelenleg a
közbeszerzési eljárás szakmai előké-
szítése zajlik.

A kölcsönzők
jövő nyárra

készülnek el

Automata kerékpár-
kölcsönző hálózat épül
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GAZDASÁG  DIÁKMUNKA

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

„Ha választani kell, mi a köny-
nyebb, elmenni a fogorvoshoz és
kihúzatni a fogunkat, vagy meg-
hozni egy befektetési döntést, a
többség a fogorvost választaná”
– idézett egy tanulmányt Katona
Zsolt, a Budapesti Értéktőzsde
(BÉT) vezérigazgatója a szerve-
zett országos road show-jának
győri állomásán.

Ennek oka a felelős döntéshez szüksé-
ges ismeretek hiánya. Éppen ezért
van szükség olyan rendezvényekre,
mint amilyen a győri is – fejtette ki Ka-
tona Zsolt. A vezérigazgató hangsú-
lyozta, a pénzügyekkel kapcsolatos
kérdések átszövik életünket, hiszen kit
ne foglalkoztatna, hogy mennyit kell
félretennie a biztonságos időskorhoz,
milyen időtávra tervezze befektetéseit,
és egyáltalán, hogy mibe fektesse
pénzét. Ezekre a kérdésekre a válasz
egyénenként változó, de egy közös

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Már most érdemes regisztrálnia vala-
melyik iskolaszövetkezetnél annak a di-
áknak, aki nyári munkával szeretne egy
kis zsebpénzre szert tenni. Győrben és
környékén az egyik legnagyobb mun-
kaerő-kölcsönző cég, a Pannonwork
Zrt. értékesítési vezetője, Kurdi Ferenc
adta az előbbi jó tanácsot annak a ta-
pasztalatnak a birtokában, hogy tavaly
a június elején érdeklődők sora kiért az
irodából az utcára.

Az elmúlt években a nyári szezonban
foglalkoztatott diákok száma nálunk sta-
bilan 2.500 körül alakult – tájékoztatott
a szakember –, erre számítunk az idén
is. Sokan vannak persze, akik egész
évben dolgoznak, június közepétől azon-
ban mindig megnő az érdeklődés.

Szerencsére az érdeklődőkével pár-
huzamosan megemelkedik ilyentájt a
lehetőségek száma is, ám korántsem
biztos, hogy valamennyi jelentkező talál
helyet magának a piacon – már csak
ezért is érdemes időben elkezdeni a ke-
resést. A felkínált állások palettája szé-
les, az iszaplapátolástól a jachtkölcsön-
zőn keresztül az olyan klasszikus nyári
elfoglaltságokig terjed, mint a vízi-

Kis pénzzel is érdemes
befektetni a tőzsdén

van bennük, megfelelő ismeretek nél-
kül nem megválaszolhatóak.

A Budapesti Értéktőzsde kitelepü-
lésén azonban a szakemberek választ
adtak minden felmerülő kérdésre. Az
előadások és kerekasztal-beszélgeté-

sek során az érdeklődők többek kö-
zött arról tájékozódhattak, hogyan
működik a tőzsde, miként lehet valaki
sikeres befektető. Szó esett az úgyne-
vezett „Xetra-generációról” is. Akik fi-
gyelemmel kísérik a magyar börze kö-
rüli eseményeket, azok tudják, hogy

hamarosan olyan új kereskedési rend-
szert vezetnek be, melyet sok más or-
szágban már sikerrel használnak. Ka-
tona Zsolt szerint, akik most tanulják
a tőzsde alapjait, már nagy valószínű-
séggel az új, Xetra rendszeren fognak
kereskedni, ezért is örömteli, hogy a
győri Széchenyi István Egyetem Kautz
Gyula Gazdaságtudományi Karának
hallgatói is részt vettek az eseményen.

Azt, hogy nem feltétlenül a felső tíz -
ezer számára megfelelő tér a tőkepiac,
már Tóth Attila, a BÉT vezérigazgató-
helyettese mondta a Győr+ Televízió
Konkrét című műsorában. A szakem-
ber hangsúlyozta, ahhoz képest kell
beállítani az embernek a befektetési
stratégiáját, amekkora pénzügyi hát-
tere van. Azt szokták tanácsolni, hogy

mindenki lépjen előre egyet: ha valaki
eddig csak a bankbetétet használta,
ismerkedjen meg az állampapírokkal.
Ha már azt is ismerte, ismerkedjen
meg a befektetési alapjegyekkel és
így tovább. Ezekhez már elegendő né-
hány ezer forintos havi megtakarítást
összerakni, kis pénzzel is érdemes be-
fektetni.

A befektetők hozzáállását befolyásol-
ják azok a programok, amelyek közel vi-
szik az emberekhez a témát, s közérthe-
tően magyarázzák az összefüggéseket.
Tóth Attila kifejtette: „évekkel ezelőtt már
volt hasonló programunk, aminek látjuk
az eredményét, ugyanis jelentősen javult
a befektetői kultúra, javult a befektetői
bázis. Magyarországon jobban, mint a
környező országokban.”

Rajtra kész a diákmunka
mentő, csúszdafelügyelő vagy úszó-
mester. De a nyelveket beszélő fiatalok
marketingterv elkészítésére, webfej-
lesztésre, szövegírásra is kaphatnak
megbízást, sőt, az idegenfogalomban
is igényt tartanak nyáron az átlagosnál
több segítő kézre.

A minimális kereset óránként 564
forint, de speciális tudást igénylő te-
rülteken valamivel többet is kereshet-
nek a diákok. Bár a munkaerő-kínálat
felfutása nem ösztönzi magasabb
bérre a munkaadókat…

Az iskolaszövetkezeteken keresztül
munkát vállalni ebből a szempontból
is előnyös – ezt már Nyikosné Kovács
Melinda, a Pannonwork területi veze-
tője tette hozzá –, hiszen velük garan-
táltan hozzájutnak a kialkudott fizetés-
hez a diákok. A munkaadóknak pedig
még a saját alkalmazottaik gyerme-
keit is érdemes a cégen keresztül al-
kalmazni, mert így kedvezőbbek az
adózási és járulékfizetési szabályok.

A vakáció ideje alatt az egyetemis-
tákhoz felzárkóznak a középiskolások,

ők 16 éves kortól, szülői engedéllyel,
iskolalátogatási igazolással vállalhat-
nak munkát. Győrben egyebek mel-
lett árufeltöltési, adminisztratív, rako-
dási, költöztetési, összeszerelési, cso-
magolási, hoszteszmunkát tudnak kí-
nálni, de sok jelentkezőt foglalkoztat a
nyomdaipar is.

Mi egész évben alkalmazunk diá-
kokat – mondta el Ács Norbert, a Lap-
com Kft. szállítási vezetője, a Pannon-
work egyik állandó partnere. – Év köz-
ben a gyakori esti elfoglaltság miatt
főleg egyetemisták jönnek, de nyáron
fiatalabb tanulókat is tudunk foglal-
koztatni. A diákmunka jó megoldás
számunkra, mert elég változó intenzi-
tású itt a munkaerő-szükséglet, egy-
egy megbízás teljesítésekor akár har-
mincan is dolgoznak nálunk. Van egy
50-60 fős keret, akik rendszeresen
jönnek, de összességében egy év
alatt akár 5-600 diák is megfordul a
nyomdában.

A szezon tehát jószerével már el-
kezdődött, a diákok többsége sze-
retne pénzt gyűjteni a vakáció első hó-
napjában, hogy a továbbiakat ebből
(is) finanszírozza. Aki pedig a főidény-
ben szeretne jól fizető munkát találni,
annak nem árt igyekeznie. 
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KÖZÉLET HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban megkezdődött
a Köztelek utca 4. szám
alatti épület átalakítása. A
Híd utcai iroda átköltözte-
tése és az állandó rendőri
jelenlét a terület közbizton-
ságának javítását szolgálja.

Fekete Dávid alpolgármester a
helyszínen elmondta, az önkor-
mányzat évről évre jelentős össze-
geket fordít a város közbiztonságá-
nak javítására. Az elmúlt időszak-
ban Újváros és Sziget városrészek-
ben kiemelt figyelmet kapott a köz-
biztonság fokozása, a lakossági el-
várások, az újvárosi rehabilitáció, il-
letve a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál apropóján is.
Ennek a folyamatnak egy újabb
eleme a rendőrségi iroda átköltöz-
tetése oda, ahol arra nagyobb
szükség mutatkozik.

Szeles Szabolcs, a terület ön-
kormányzati képviselője hozzá-
tette, számos lakossági megke-
resés érkezett hozzá a fokozot-
tabb rendőri jelenlét igénye
miatt. A Híd utca környékén tör-
tént fejlesztések következtében
azon a területen jelentősen javult

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Szent Flóriánnak, a tűzoltók vé-
dőszentjének napjához kapcso-
lódva idén is megemlékezett a
katasztrófavédelmi szervezet
erről a jeles ünnepről. Az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság budapesti rendezvé-
nyén a hagyományoknak megfe-
lelően köszönetet mondtak az
önzetlen segítségnyújtás jelké-
pévé vált szent ünnepén azoknak
a kollégáknak, akik kiemelkedő
segítséget nyújtottak mások éle -
tének és javainak megvédésében. 

Idén először adományozták a
katasztrófavédelem tiszteletbeli
tagja címet, melyet dr. Bakondi
György tűzoltó altábornagy, a Bel-
ügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság fő-
igazgatója a katasztrófavédelmi
szervek népszerűsítése, a társa-
dalmi kapcsolatok építése, vala-
mint a katasztrófavédelem terén
huzamosabb ideje végzett kiemel-

Rendőriroda a Köztelek utcában
a közbiztonság, így lehetőség
nyílt az iroda átköltöztetésére. 

Horváth Csaba városi rendőrfő-
kapitány kifejtette, ez a beruházás
mindenkinek hasznos, hiszen a la-
kosságnak nő a biztonságérzete, a
rendőrség pedig a már szűkösnek
bizonyuló Híd utcai irodából költöz-
het az új helyre. A Köztelek utca 4.
szám alatt a körzeti megbízott mel-
lett helyet kap a szabálysértési elő-
készítő alosztály és a körzeti meg-
bízotti alosztály vezetése is, így gya-
korlatilag folyamatos rendőri jelen-
lét lesz a körzetben. Hozzátette, a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpia

közeli helyszíneihez kapcsolódva is
hasznos, hogy az iroda bázisként
szolgálhat a rendezvényen dolgozó
rendőrök számára.

Szombati Bertold, a Győr-Szol
Zrt. ingatlangazdálkodási igazga-
tója elmondta, az önkormányzat
és a Győr-Szol Zrt. által támoga-
tott, mintegy 15 millió forintos be-
ruházás során a rendőrségi iroda
funkcióinak megfelelően alakítják
át a belső tereket, és megtörténik
a külső állapotjavítás is. A munkák
az idén nyáron készülnek el, így
utána a rendőrségi iroda már az új
helyen működhet.

Flórián-napi kitüntetések
kedő tevékenysége elismeréseként
nyújtott át Sági Gézának, a Győri
Közszolgáltató és Vagyongazdál-
kodó Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

Az ünnepségen Sági Géza el-
mondta: a Győr-Szol Zrt. köteles-
ségének tekinti a katasztrófavé-
delmi szervezet támogatását, és
erre az elmúlt években többször
volt szükség. Így például részt
vett a szolgáltató a vörösiszap

okozta szerencsétlenség, a már-
ciusi hófúvás következményei-
nek felszámolásában, a belvízi
károk enyhítésében.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
és a Győr-Szol Zrt. között az elmúlt
évek során kiváló kapcsolat alakult
ki, az eredményes együttműködés-
nek köszönhetően színvonalas,
korrekt szakmai munka valósulha-
tott meg a Moson Mentőcsoport
akciói, a Megyei Polgári Védelmi
Szövetség vízi mentési gyakorlatai,
vagy akár az ifjúsági katasztrófavé-
delmi versenyek szervezése, lebo-
nyolítása kapcsán.

Sallai Péter, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság vezetője ki -
emelte: a két szervezet a rendkí-
vüli helyzetekben és a hétköz-
napi munka során egyaránt szá-
míthat egymás segítésére, a szol-
gáltató gépparkjával, eszközeivel,
emberi erőforrásaival járul hozzá
a veszélyek elhárításához, a
károk enyhítéséhez. 
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A Győri Automobil és Motor
Club Veteránjármű Egyesület
2005. szeptember 29-én, a Rába
Hotelben tartotta alakuló gyű-
lését. Az öreg járgányok hely-
béli hívei nem találomra válasz-
tották ki a civil szervezet alapí-
tásának időpontját és helyszí-
nét. Hetvenhat évvel korábban
ugyanezen a napon, ugyaneb-
ben, az akkor még Royalnak hí-
vott szállodában találkoztak
egymással először az automo-
bilok és motorkerékpárok győri
tulajdonosai, hogy egyesületbe
tömörüljenek.

A múlt századi klub hiteles krónikáját
megíró Takács Jánostól tudjuk, hogy
a győri polgárok közül Petz Lajos kór-
házigazgató vásárolt magának elő-
ször automobilt, egy Fiat típusú jár-
művet 1909-ben. Ő volt az úttörő, aki-
nek példáját a húszas évek közepéig
nyolcvan vagyonos, többnyire a mo-
dern ipar alkalmazásában álló értelmi-
ségi követte. Az új életstílus hívei
1929 szeptemberében alapították
meg azt a Győri Automobil és Motor
Clubot, amely a zsidók egyesületi tag-
ságát tiltó törvény megjelenéséig, a
járművek katonai besorozásáig,
vagyis nagyjából egy évtizeden át mű-
ködhetett. 

Azt már Erdős Vilmos mesélte el,
hogy a 2005 őszén megszületett
egyesület tiszteletből vette fel a jeles
nevet, a harminckilenc alapító a győri
autós elődök szellemi örökösének val-
lotta magát. Az elnökhelyettes szerint
a klub ma leginkább arra jó, hogy ösz-
szefogja és segítse a veterán jármű-
vek környékbeli tulajdonosait, s olyan
praktikus programokat szervezzen,

Álomautók győri garázsokban 
HIRDETÉS  OLDTIMER

mint például az ETO Park parkolójá-
ban május negyedikén, jövő szomba-
ton esedékes börze. A találkozón al-
katrészek cserélhetnek gazdát, s idén
először nyilvánosság elé gurulhatnak
a féltve őrzött automobilok, öreg mo-
torkerékpárok. Aki teheti, oldtimerrel
érkezik, csinos kis kiállítás lesz május
negyedikén a stadion előtt.  

A győri klubnak jelenleg hatvanöt
tagja van, ami a környékbeli veterán
autósok számához viszonyítva kevés,
míg Erdős Vilmos szerint pont ele-
gendő. A tagfelvétel nem egyszerű
mutatvány, évente egyszer, a Zöldfa
étteremben kerülhet rá sor. A jelöltért
két tagtársnak kell felelősséget vállal-
nia a közgyűlés előtt, s elvárás leg-
alább egy, harmincévesnél idősebb,
kifogástalan jármű bemutatása. A szi-
gor csaknem akkora, mint az oldtime-
rek hivatalos vizsgáján, hiszen a klub-
tagság is, az OT-s rendszám is komoly
előnyökkel jár. A súlyadó és a kötelező
biztosítás kedvezményei a muzeális
értékek megőrzését honorálják, s
oroszlánrészük volt abban, hogy az

udvari garázsokban, sufnikban, fésze-
rekben tengődő matuzsálemek java új
életet kezdhetett. 

A győri oldtimerek számát nehéz
megsaccolni, hiszen mifelénk is élnek
gyűjtők, akik tucatjával őrzik garázsa-
ikban a ritka autócsodákat. Szabó-
Bejczy Tamás klubelnök szerint ők
olyanok, mint a műgyűjtők, élvezik, de

nem mutogatják kincseiket. A nyilvá-
nosságot már azok a klubtagok is ke-
rülik, akik hobbiautóként egy példányt
tartanak valamelyik nagyobb presztí-
zsű márkából. Egy öreg Rolls-Royce
akkor is irigység tárgya lehet, ha a tu-
lajdonos maga restaurálta, s nem köl-
tött rá többet, mint a szomszéd a sza-
lonban vett kiskocsijára. 

A hatvanas, hetvenes években,
mikor a manapság oldtimernek szá-
mító autók javát gyártották, a kereske-
delem nem kényeztette a hazai vásár-
lókat. Így eshetett meg, hogy az öt -
ezer darabosra becsült hazai veterán-
park jellemző darabja a púpos Wart-
burg, a Trabant, a Skoda Octavia. A
nyugati gyártmányok a veteránok re-

gisztrációs adójának eltörlése után
szaporodtak el, ezek restaurálása,
gyűjtése akár üzlet, a banki betét fe-
lett kamatozó befektetés is lehet, már
ha valaki hajlandó megválni szenvedé-
lye tárgyától.  

Igazi értékek, ritkaságok a magyar
múltból is előkerülhetnek. Egy Győr
környéki gyűjtő mesélte, hogy fészere
kezdetben úgy nézett ki, mint egy
rozsdatemető, tele volt a hatvanas
évek restaurálásra váró keleti járgá-
nyaival. Aztán rájött, hogy érdeme-
sebb ritkaságokkal foglalkozni. Ha
már egyszer időt és pénzt öl az ember
egy muzeális tárgyba, akkor az legyen
olyan, amilyen másnak nincs. Például
egy púpos Warszawa, amiből az első
darabot 1951 őszén szerelték össze
Varsóban, az orosz Pobeda hasonmá-
saként. A német műszaki megoldá-
sokkal és angol formavilággal gyár-
tott luxusautót kizárólag állami cégek
rendelhették meg, így aztán gyorsan
tönkrementek, jellemzően elrohadt az
alvázuk. A gyártás 1972-ben állt le, az
új évezredre mindössze négy maradt
belőlük az országban.

A veterán járművek tartása nem
feltétlenül költséges hobbi, a pénzt
helyettesítheti a munka, a szeretet, a
szenvedély. Egy régi járgányban öt-
hatezer alkatrész van, ezeket akkor is
legalább háromszor kell kézbe vennie
a restaurátornak, ha hibátlanok. Ez
nem hagyományos autószerelés,
csak a megszállottak képesek arra,
hogy egy négykerekű miatt éveken át
kutassanak eredeti alkatrészek után,
dolgozzanak napestig egy garázsban.
A biztos haszon néhány szép nyári
nap az országutakon, egy bakonyi, ba-
latoni túra az álomautóval, no, meg
számtalan elismerő pillantás, amit út-
közben, a börzéken vagy éppen a ve-
terán találkozókon zsebelhet be az úr-
vezető. 

Hívja irodánkat! Kapuvár, Fô tér 27. Hanság sor. Nyitva tartás: H—P.  9—15
Tel.: 96/595-080, 30/7540-260 e-mail: info@galbusz.hu web: www.galbusz.hu

Ajánlataink: június 4—5. Prága............................ 30.000 Ft/fô
június 6—7. Velence........................ 31.000 Ft/fô
július 5—7. Prága.............................. 39.000Ft/fô
július 9—12. Krakkó.......................... 59.000 Ft/fô
szeptember 24—30. Isztambul........ 139.000 Ft/fô
október 2—7. Toszkána.................... 99.500 Ft/fô

Színházlátogatás: június 1., 19 óra, Operett Színház, Ghost

Egynapos utazás: május 25. Plitvicei-tavak.......... 9.000 Ft/fô
június 2.  Báden, Rózsafesztivál.. 4.600 Ft/fô

Minden út idegenvezetéssel!

Minden utazás

félpanzióval.

KÉSZ kerekasztal
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) győri szervezete országjáró, 200. jubi-
leumi kerekasztal-beszélgetését Győrben tartja május 7-én, kedden este 6 órától a
Győri Nemzeti Színházban (Czuczor Gergely utca 7.) A rendezvény címe:
Mit? Miért? Hogyan? Magyarország jobban teljesít…

Meghívott vendégek:

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök

HARRACH PÉTER, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője

MRÁZ ÁGOSTON politológus, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója

A kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyŐri tiszteletbeli elnöke,
a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselŐje vezeti.

A rendezvényre 17.00 és 17.45 óra között biztonsági beléptetés lesz. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Az egészségügybe és a ma-
gánéletébe is bepillantást
engedett az egyik legtöb-
bet szereplő médiaszemé-
lyiség, az Országos Mentő-
szolgálat szóvivője, Győrfi
Pál a Szabadhegyi Találko-
zásokon Simon Róbert al-
polgármester vendégeként.

Mint sok más gyerek, ő is rajongott
a villogó és szirénázó mentőautó-
kért, melyeken akkoriban még
piros zászló is jelezte, embereket
mentenek. Győrfi Pál már ötéve-
sen tudta, segíteni fog másoknak,
még fehér köpenye is volt. A dön-
téshez az is hozzájárult, hogy a
Markó utcai mentőállomás közelé-
ben laktak, így gyakran sétáltak
arra. Máig őriz egy füzetet, amibe
a mentősöktől gyűjtött autogramo-
kat. „Ha kicsit másfelé nézek a
Markó utcában, lehet, máshogy
alakult volna az életem” – viccelő-
dött, utalva a börtönre, amely szin-
tén az utcában van. A tanulásnál
azonban jobban lekötötte a zené-
lés, a Madártej nevű zenekarban
játszott szintetizátoron. „Mikor 18
évesen beálltam a mentőkhöz, az
első hetekben az autókat mostam
felmosóronggyal, utána betegszál-
lítón, majd esetrohamkocsin dol-
goztam, 24 évig vonultam. Végig-
jártam tehát a szervezetet, büszke
vagyok, hogy most én lehetek a ki-
rakatember” – mondta a szóvivő,
aki az évek során számos iskolát el-
végzett, többek között a pszicholó-
gia és a kommunikáció szakot is,
és ma már ő is tanít.

„Idén ünnepeljük az Országos
Mentőszolgálat megalakulásának

„Büszke vagyok, hogy
én lehetek a kirakatember”

65. évfordulóját. Igazi hungarikum
a szervezetünk, ilyen egységes
rendszerként működő állami men-
tőszolgálat nincs még egy a vilá-
gon” – tudtuk meg Győrfi Páltól.
Az országban 231 mentőállomás
van és 743 mentőautóban dolgo-
zik körülbelül 7 ezer mentős, akik-
nek általában másodállást kell vál-
lalniuk. „A szolgálat szegény, kelle-
nek új autók és állomások is. Most
optimista vagyok, egy európai
uniós program keretében 200 új,
sárga gépkocsit vásárolhatunk és
22 további telephelyet alakítha-
tunk ki. A megújulást jelzi a sárga
szín is, ez az uniós szabvány. Sze-
retnénk felzárkózni az európai
szintre technikailag” – tette hozzá,
és azt is elmondta, évente egymil-
liószor kell vonulniuk, ami csak az
életmentést jelenti, a betegszállí-
tást nem. A fő cél egyelőre, hogy
15 percen belül kiérjen a mentő
mindenhová. Vannak azonban
esetek, mikor 5 perc is végzetes
lehet. „Például hirtelen szívmegál-
lásnál 4 perc van, hogy megkezd-
jük az újraélesztést. Szeretnénk el-
érni, hogy amíg a mentő kiérkezik,
elkezdjék az elsősegélynyújtást.
Gyakran hiába érkezik a mentő
akkor is, ha megakad valakinek a
torkán egy falat, vagy ha erősen
vérzik az illető, és néhány egy-
szerű mozdulattal nem segítünk.”
Elmondta, Magyarországon éven -
te 23 ezer ember hal meg hirtelen
szívleállás következtében kórhá-
zon kívül. A túlélési esély hazánk-
ban 1 százalék, pedig 60 lenne, ha
működne az elsősegélynyújtás.

A magyar mentős sofőröket a
legügyesebbek között tartják
számon, különleges pályaalkal-
massági vizsgálatot kell tenniük,
nagy baj esetén még a betegellá-

tásba is bekapcsolódnak. Egy
autót körülbelül 10 év alatt tönk-
retesznek, hiszen folyamatosan
„nyúzzák”. „Úgy hajtani szirénázó
kocsival, hogy közben tudom,
emberéletek múlhatnak azon,
mikor érek oda, óriási lelki teher,
nem irigylem, de csodálom őket”
– hangsúlyozta a szóvivő és el-
mondta, a közlekedők néhány
extrém kivételtől eltekintve segí-
tőkészek, csak sokszor hirtelen
nem tudják, mi a megoldás: a
KRESZ szerint ha hátulról sziré-
názó autó érkezik, akkor „halszál-
kaszerű lehúzódással kell elen-
gedni”. „A tartós lelki feszültség
káros, sok testi betegség hátte-
rében lelki okok húzódnak. A
mentősöknél sincs ez másképp,
kevesen érik meg a nyugdíjas-
kort, mert ez a munka nagyon
megviseli őket” – mondja bajtár-
sairól, így nevezik ugyanis egy-
mást a mentősök.

Győrfi Pál az egyik legtöbbet
szereplő médiaszemélyiség,
szinte nincs is nélküle híradó. Sze-
rinte ez nem egészséges dolog, a
kereskedelmi híradók nem adnak
objektív képet a valóságról, de
erre van igény. A közelmúltban
egy táncos show-műsorban is fel-
tűnt. „Sokat gondolkoztam, hogy
elvállalható-e, hiszen egy komoly
szervezetet képviselek. De azt lát-
tam, hogy a show-bizniszen belül
ez egy olyan műsor, melyre tisz-
tességesen felkészül mindenki.
Tényleg kemény fizikai munka
volt. Csak azt nem tudtam, hogy
ennyire reménytelen táncos va-
gyok” – nevetett. Elárulta, most a
legfontosabb feladata, hogy felké-
szüljön a család bővülésére, szep-
temberben születik ugyanis ne-
gyedik gyermeke.
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A jövő héten rendezik Siófokon
az Országos Tourinform Találko-
zót, ahol a győri Tourinform
Iroda 2012. évi munkáját is elis-
merik, hiszen a szigorú szakmai
ellenőrzés során városunk iro-
dája száz százalékon teljesített.
Tóthné Kardos Krisztina, a köz-
pontot üzemeltető, önkormány-
zati tulajdonú Kultúra & Turisz-
tika Közhasznú Nonprofit Kft.
vezetője szerint ilyen jó város-
ban csak jól lehet dolgozni.

Milyen szempontok alapján bí-
rálják el az irodák működésének
minőségét?

A Magyar Turizmus Zrt. minden
évben szigorú ellenőrzést végez a
Tourinform-hálózat irodáiban, a szak-
mai munka színvonalának emelése ér-

dekében. A győri iroda hagyományo-
san jól teljesít, hiszen egy évvel ezelőtt
is száz százalékra értékelték a mun-
kánkat. Az egész év folyamán külön-
böző ellenőrzéseket tartanak, ezek
közül a legérdekesebb, amikor az el-
lenőrök vendégnek álcázva érkeznek
hozzánk, és kérnek információkat, tá-
jékoztatást, igénybe vesznek szolgál-
tatásokat, így hitelesen tudják fel-
mérni, hogy miként szolgáljuk ki
ügyfeleinket. Természetesen emellett
a különböző szakmai kötelezettsége-
ink ellátását is pontozzák. Az idén min-

den vizsgálati szempontra száz száza-
lékot kaptunk. Az országos átlag
egyébként 80 százalék körüli.

A győri Tourinform Iroda tavaly
január 31-től új helyen, a Baross
úti Látogatóközpontban működik.
Mi változott a költözéssel?

Gyakorlatilag minden, hiszen egy
kis pavilonból egy 21. századi igények-
nek megfelelő szolgáltató házba kerül-
tünk. A városunk iránt érdeklődőket
ma már Győrhöz méltó körülmények
között tudjuk fogadni. Az elmúlt évben
egyébként több mint 41 ezren keres-
ték fel a központot, látogatóink több
mint tíz százaléka külföldi volt. Az új
Látogatóközpontot egyre többen is-
merik, hiszen az idei negyedév statisz-
tikái alapján elmondható, hogy a tava-
lyi hasonló időszakhoz képest tíz szá-
zalékkal nőtt a látogatók száma.

Mitől tud többet nyújtani a Lá-
togatóközpont, mint a korábbi
Tourinform Iroda? 

Az EU-s pályázat révén megvaló-
sult, Baross Gábor utca 21–23. szám
alatti központban sokkal komplexebb
szolgáltatást tudunk nyújtani a vendé-
geinknek, mint korábban. Természete-
sen a hagyományos feladatainkat is el-
látjuk, információkkal, prospektusok-
kal, térképekkel szolgálunk a hozzánk
érkezőknek, magyar és idegen nyelvű
idegenvezetéseket szervezünk, szál-
lást is lehet foglalni, az internetezési le-
hetőség is adott, de emellett számos
további „extrával” is rendelkezésre ál-
lunk. Győrnek és környékének a kíná-

Száz százalékon Győr 

Borkai Zsolt polgármester
„2006-ban célul tűztük ki, hogy Győrt ne csak dina-
mikusan fejlődő iparvárosként, hanem a hazai turiz-
mus kiemelkedő központjaként is ismerjék, hiszen
minden adottsága megvan hozzá városunknak. Az
önkormányzat a cél elérése érdekében összefogott
az idegenforgalmi szektor szolgáltatóival, a kultúra
képviselőivel, az intézményekkel, és egy olyan cél-
tudatos munkába kezdett, amely mára azt eredményezte, hogy Győr be-
került Magyarország tíz leglátogatottabb települése közé. Azt szeretnénk,
hogy minél többen megismerjék szeretett városunkat és minél színvona-
lasabb kiszolgálásban legyen részük nálunk. Ennek érdekében hoztuk
létre egy európai uniós pályázat segítségével a Látogatóközpontunkat
is, amely Győr fogadószobája, és ennek érdekében bővítettük a turistá-
kat érintő szolgáltatásokat. A győrieket is szeretettel várják a Látogató-
központ munkatársai, hiszen például a gyermekeknek szóló városnéző
füzet, vagy éppen a hamarosan induló kalandos városfelfedező játék se-
gítségével sok új információval gazdagodhatunk saját otthonunkról. Gra-
tulálok a központ munkatársainak a teljesítményükért, amivel méltán ér-
demelték ki a szakma elismerését.” Bolla Péter kabinetfőnök

A győri turizmus fejlesztését komolyan gondoljuk, és
úgy látjuk, az erre fordított energia meg is térül. Ez alatt
pedig nemcsak a turisztikai attrakciókat kell érteni,
hanem az üzleti turizmus megélénküléséhez vezető
fejlesztéseket is, amelyek aztán szerencsére vonzóvá
teszik Győrt a letelepedni vágyó cégek és befektetők
szemében. A vendégéjszakák számának növekedési
üteme egyedülálló Magyarországon, ami a szabadidős és az üzleti vendégek
érdeklődésének köszönhető. Míg 2009-ben 187.567 volt a vendégéjszaka-
szám, az évi 20-30 százalékos növekedésnek köszönhetően ez 2012-ben
már megközelítette a 360 ezret, vagyis mára megduplázódott, és nagyság-
rendileg beértük Sopront. A siker érdekében fogott össze a város a turiz-
musban érdekelt szolgáltatókkal, és az együttgondolkodásnak meg is lett
az eredménye. Az önkormányzat elsősorban a vonzó környezet megterem-
tése révén tud hozzájárulni az idegenforgalom fejlődéséhez, ennek érdeké-
ben újítjuk fel a belvárost, rendezzük fesztiváljainkat, és hozunk létre olyan
létesítményeket, mint például a Győri Látogatóközpont.

Sokan akkor döbbennek rá,
mennyi értéket rejt a város,
miután eljönnek hozzánk
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idegenforgalmáért
lamint Horváth Mária kalauzolásával
tekintették meg városunk új turisztikai
fejlesztéseit. A lakossági visszajelzések
is pozitívak, amit a már említett első ne-
gyedéves, jelentős látogatói növeke-
dés is mutat. Célunk, hogy hozzánk ne
csak a turisták térjenek be, de a győ-
riek is magukénak érezzék a házat.

Sokan csak akkor döbbennek rá, hogy
mennyi értéket is rejt a város, amelyik-
ben élnek, miután eljöttek hozzánk.
Éppen ezért szervezünk idegenvezeté-
seket győrieknek is. Legutóbb április
18-án, a műemlékvédelmi világnaphoz
kapcsolódva vehettek részt ingyenes
idegenvezetésen az érdeklődők. Ki -
emelném a TIT Jelky András Egyesü-
lettel való együttműködésünket,
amelynek révén a határon túli magyar
fiatalok számára is ingyenes idegenve-
zetéseket szervezünk.

Hogyan tudják felkelteni a tu-
risták érdeklődését városunk
iránt?

Azt szokták mondani, jó bornak
nem kell cégér, mi épp ellenkezőleg
gondoljuk. Az önkormányzat kiemel-
ten kezeli az idegenforgalom kérdé-
sét, ezért számos olyan fejlesztés tör-
tént a városban, ami az eddigieknél is
vonzóbbá teszi Győrt. Ennek egyik
eleme épp a Látogatóközpont, de em-
líthetném a Mobilist vagy a gyerekek
körében népszerű Füles Bástyát. Az
egész évet átölelő Négy Évszak Fesz-
tivál olyan programokat kínál, mint a
Bornapok, a Táncfesztivál, a Barokk
Esküvő vagy a határainkon kívül is
nagy érdeklődésre számot tartó Győr-

kőcfesztivál. A számos szakrális
emlék, az egyre csak szépülő törté-
nelmi belváros, magas színvonalú mű-
vészeti társulataink is sokakat csábí-
tanak hozzánk. Hogy minderre felhív-
juk a figyelmet, szorosan együttdolgo-
zunk a Győri Polgármesteri Hivatal Vá-
rosmarketing, Kulturális és Sport Fő-

osztályával, közös kiadványaink min-
denkinek segítséget jelentenek Győr
felfedezésében. Országosan egyedül -
álló módon, az önkormányzat kezde-
ményezésével, a szállásadók, vendég-
látók és a győri intézmények összefo-
gásával 2010 óta kínáljuk tematikus
programcsomagjainkat a turistáknak. 

Végezetül milyen remények-
kel tekint a 2013-as turisztikai
szezon elé?

Nagy reményekkel, hiszen a város
az idei esztendőben is számos izgal-
mas programot tartogat a kultúra ked-
velőinek, a kikapcsolódásra vágyók-
nak. Természetesen a legtöbb embert
a nyári nagyrendezvények vonzzák, de
a tematikus csomagjaink segítségével
sokan fedezik fel művészeti intézmé-
nyeinket, fürdőnket, állatkertünket, az
egyházi értékeket bemutató Zichy Fe-
renc Látogatóközpontot, ellátogatnak
Pannonhalmára vagy sétahajóznak fo-
lyóinkon. Hogy Győr milyen sok lehető-
séget rejt az ide látogatók számára, azt
felsorolni is nehéz, de mi azért va-
gyunk, hogy a kínálattengerben eliga-
zítsuk városunk vendégeit és a győrie-
ket. Mindenkit arra biztatok, hogy bát-
ran térjen be hozzánk, mert mi minden-
ben segíteni próbálunk!

Domanyik Eszter, a Marketing, Turizmus
és Kommunikációs Osztály vezetője
„Osztályunkon munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy
minél többen tapasztalják meg azt, amit mi már régóta tu-
dunk: Győrben jó lenni, Győrben jó élni! Városunk sokszínű-
sége, értékgazdagsága sokáig háttérbe szorult és Győrt
„csak” iparvárosként ismerték. A városmarketing tevékeny-
ség, a színes kiadványok, a szakmai vásárokon való megjele-
nések, a rendezvények mind azt a célt szolgálják, hogy váro-
sunkat megmutassuk a turistáknak. Aki ugyanis ellátogat ide,
rácsodálkozik a gyönyörűen megújult belvárosra, a pezsgő
életre, a virágos teraszokra és a város magával ragadó hangulatára, elismerően
néz kulturális intézményeink sokszínűségére vagy sportolóink sikereire. Győr ren-
geteg izgalmas legendát, történetet tartogat, melyeket az itt élőkhöz is szeretnénk
közelebb hozni. Nap mint nap sétálunk el ugyanis olyan alkotások, épületek mel-
lett, amelyekről sokszor a győriek sem tudják, milyen kincseket, történeteket rej-
tenek. Győrt nem csak turistaként, de itt élőként is érdemes újra és újra felfedezni,
hiszen büszkék lehetünk rá, hogy ebben a városban élhetünk. Mindezek felfede-
zéséhez nyújt segítséget a Látogatóközpont is.

latát egy állandó kiállítás keretében is-
mertetjük olyan látványos módszerek-
kel, mint az a szobakerékpár, amelynek
segítségével virtuálisan bejárhatjuk a
környéket. A házban a városi intézmé-
nyek, így a Győri Balett, a színház, a fil-
harmonikusok, a Mobilis, vagy éppen
a múzeumok rendezvényeire, de ter-
mészetesen fesztiváljainkra, koncertje-
inkre is folyamatos jegyértékesítés zaj-
lik. Mivel tagjai vagyunk az országos
hálózatnak, nem csak a győri, de az or-
szágos előadásokra és fesztiválokra is
válthatók nálunk belépők. A földszin-
ten működő ajándékboltunkban egye -
di, Győrre jellemző ajándéktárgyakat
vásárolhatnak a vendégek. A könyvek,
CD-k, képeslapok mellett a Pannon-

halmi Apátság termékeit, a Márton La-
kóotthon kézműves remekeit, az ETO
KC, az ETO FC és az Audi ajándéktár-
gyait, a Hefter Üveggaléria által készí-
tett ékszereket is vásárolhatunk. Kon-
ferenciateremmel is rendelkezünk,
ahol szintén számos kiemelt eseményt
bonyolítunk le.

Milyen visszajelzések érkez-
tek eddig?

Szakmai oldalról a százszázalékos
értékelés a legfontosabb visszacsato-
lás, de jelzés értékű az is, hogy a
szakma „nagy neveit” tömörítő Idegen-
vezető Klub tagjai is komolyan érdek-
lődnek városunk és munkánk iránt. A
klub a napokban tett látogatást nálunk,
és győri tagjai, dr. Kőrös Erzsébet, va-
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fehér alexandra

Olyan meséket hozott Kszel Attila író-ren-
dező a Győri Nemzeti Színházba, amely a
világ számos pontjára elviszi a gyerekeket
és a még kíváncsi felnőtteket. Olyan törté-
neteket ismerhetünk meg a Hetedhét –
mesék a kék bolygóról című gyermekdarab-
ban, melyek mindannyiunkat foglalkoztat-
nak, örök dolgokról beszélnek. Bemutató
szombaton a Kisfaludy-teremben.

„Hat mesét mutatunk a világ különböző pontjairól,
a hetedik pedig helyben született. Olyan gondola-
tokat villantunk fel különböző kultúrákból, amik na-
gyon megfontolandóak. A 12–15 perces, humorral
átszőtt minidarabok célja, hogy a gyerek kérdezzen
hazafelé” – kezdte Kszel Attila legújabb mesedarab-
jának bemutatását, melynek alsó korhatára 7 év.

Az első történetet, a Loch Nessi-tó legendáját
egy skót mesemondótól hallotta a győri író és ren-
dező, és kiszínezve, frappáns igazsággal megspé-
kelve tálalja a győri gyerekeknek. A második mesét
Szász Endre osztotta meg vele a színház előcsarno-
kában sok-sok évvel ezelőtt. „Arról szól, hogy mi a
tehetség, a tudás, az alkotás értéke. Érdemes meg-
nézni, fontos tanmese a mai korban élőknek. Művé-
szeknek, sportolóknak különösen ajánlom.”

A negyedik mese a navajo kódbeszélőkről szól:
a második világháború vége felé az amerikai hadse-

Mesék a hetedhét határon túlról
reg rájött, rádióüzeneteiket nem csak lehallgatják,
de meg is fejtik a japánok. Akkoriban a navajók nyel-
vét körülbelül 1500-an beszélték, így az indián tör-
zset kérték meg, álljanak az oldalukra, legyenek

kódbeszélők. „A többség nem akart segíteni az
amerikaiaknak, hiszen rezervátumba üldözte őket a
fehér ember. A legbölcsebbek viszont azt mondták,
gondoljanak a gyerekekre. Navajo mondás, hogy „a
földet nem apáinktól örököltük, hanem az unokáink-
tól kaptuk kölcsön.” Ennek szellemében bevonult
420 navajo katona, ma még négyen élnek közülük.
Most saját egyetemük van az USA-ban. Sokat elér-
tek azzal, hogy vállaltak valamit, amiről úgy gondol-
ták, az helyes és a népüket szolgálja.” Az ötödik tör-
ténet a sorban A kőleves, az ismert magyar nép-

mese, melynek eredete perzsa, s a franciák is a sa-
játjukként mesélik. „Az ilyen vándortémák többfelé
felbukkannak az irodalomban. A miénk arról beszél,
hogy egy honvéd hazatér a segesvári vereség után,

amit csak ő élt túl. A katonák meg-
ígérték egymásnak, aki túléli a har-
cot, az viszi ki a búcsúleveleket.
Ezzel a gyönyörű történettel szeret-
nénk Aranyra, Petőfire emlékezni.
Felidézzük a hősöket, de nemcsak
azokat, akik harcoltak, hanem a
hétköznapokét is. És azokat a hő-
söket is, akik nemcsak meghalni
tudtak, hanem élni is valamiért.” A
hatodik történet, A halsütő fele-
sége egy japán mese, amit Gloria
von Berg jelmeztervezőtől hallott
Kszel Attila. „Feljelentenek egy em-
bert, mert nem fizet a sült hal illa-
táért. A fekete szamuráj is a hely-
színre érkezik, hogy levágja a fejét

annak, akinek nincs igaza. Egy váratlan, érdekes és
elgondolkodtató végkifejletű történet ez” – árulta el.

A darab átlépi a hagyományos formákat, egy nar-
rátor, Bede-Fazekas Csaba mesél végig. A hetedik
részben pedig megkérdezi a szereplőket, ki mit gon-
dol arról, mi a Föld és benne az ember? „A gyerekek
mindig keresnek valamit, kérdéseket kreálnak és
megpróbálnak rá válaszokat találni. Nekem az a dol-
gom, hogy követ dobjak a pocsolyába, és a hullá-
mok elindítsák a gondolkodást” – hangsúlyozta
Kszel Attila.

Kimaradt a sorból a harmadik mese, amely a társulat szívügye, hiszen a tör-
ténet Győr közeli. Egy beduin kisfiúról szól, aki valahol Libanon környékén
látta meg a napvilágot és Fadlallah el Hedadnak hívták. Amikor az 1800-as
évek közepén a bábolnai ménes vezetése hírét vette, hogy a Közel-Keleten
tiszta vérű arab lovak, sőt, ménesek sokasága létezik, expedíciót küldtek,
hogy vásároljanak lovakat tenyésztési célra. „A fiú felsettenkedett a hazafelé
tartó hajóra, mert az egyik ló, amit Magyarországra hoztak, a kedvence volt.
Bábolnán aztán felfigyelt rá Ferenc József, huszár ezredes lett és évtizedekig
vezette a helyi ménesbirtokot. Az arab lótenyésztésben nagy sikereket ért el,
a világ élvonalába tartozott a bábolnai ménes” – mesélte Kszel Attila, aki a
darabban szereplő színészekkel ellátogatott Bábolnára. „Fadlallah el Hedad
Mihályt Fagylaltka bácsinak nevezték, rendkívüli figura volt. Érdemes meg-
nézni a ménesbirtokot, ahol őrzik az emlékét, és amelyről több lószakértő azt
írta, hogy még ma is lótenyésztés lelke.”

A fotókon: Ungvári István, Bede-Fazekas Csaba és Kszel Attila
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Az újvárosi Kossuth utcában
május 9-én, csütörtökön kezdő-
dik és öt napon át tart az idei Öt
templom fesztivál. A szervező
Borsa Kata különleges színházi
és zenei élményeket ígér min-
den látogatónak.  

A fesztiválon Borsa Kata hírei szerint
koncertet ad a negyvenéves Muzsi-
kás együttes, a nagyvilágban legis-
mertebb és legnépszerűbb magyar
népzenész csapat. Jön Ferenczi
György és a Rackajam is, ők leg -
újabb, Gérecz Attila verseire írt leme-
züket mutatják be. Meghallgathatjuk
még a Budapesti Vonósok Kamara-
zenekart, a Pénzügyőr Zenekart, a
szlovák Pressburger Klezmer Ban-
det, s megismerhetjük a gyimesi
népi hagyományok átmenekítésé-
ben jeleskedő Gordon-Gardon Duót,
valamint a különböző zenei világok
között felfedezetlen területeket ku-
tató Kiende együttest.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Franz Kafka elbeszéléséből írt
monodrámát mutat be Ács Ta -
más május 11-én, szombaton 18
órától az Újvárosi Művelődési
Házban. A Jelentés az aka dé -
miá nak című darab az Újvárosi
esték sorozatának állomása. A
színművésszel beszélgettünk.    

Miért választotta, miért tartja
időszerűnek Kafkát? 

Ez a harmadik monodráma, ame-
lyet színpadra vittem. A Szókratész vé-
dőbeszéde, az Egy őrült naplója után
a Jelentés az akadémiának követke-
zett. Platón, Gogol és Kafka műve is
egyetlen, identitását kereső embert
állít a középpontba. Kafkáé egy átvál-

KULTÚRA HIRDETÉS

Öt templom fesztivál
Izgalmakat ígérnek azok a Kos-

suth utcai buszmegállókban hall-
ható mesék, melyeket Gulyás László
vándormuzsikus tolmácsol alkalmi
közönségének. Gólyalábasok és
pantomimesek is feltűnnek majd az
utcában a Nap és a Hold elrablása
című előadásban. Lénárt András
saját mikrokozmoszának deszkáin,
apró bábokkal játszik egy pici aszta-
lon, míg egy látványos, óriásbábos,
tánccal, zenével kísért produkcióban
a legendák továbbéléséről mesél a
Teatr Gry i Ludzie. A Liszt Ferenc Ze-
neiskola pénteken, a Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskola Ze-
neiskolája szombaton, a Bartók Ki-
csinyek Kórusa és a Bartók Gyer-
mekkar hétfőn ad koncertet. Idén
bemutatkozik a gregorián és a gos-
pel zenei műhely.

Borsa Kata programajánlója sze-
rint az „Öt templom utcája” a fesztivál
ideje alatt ingyenes, zömében szabad-
téri programokkal hívja fel a közönség
és az arra járók figyelmét Újváros épí-
tett, történeti és mai értékeire. Majo-
ros Gyula Hallható öltések és Borsa

Antal Kacagjatok lányok, újvárosi lá-
nyok című kiállítása látható a fesztivál
ideje alatt, előbbi a Menházban,
utóbbi a volt zsinagóga karzatán. Szé-
kely Zoltán művészettörténész sorra
járja a házigazda templomokat, hogy
a helyszínen beszélhessen azok építé-
szeti, történeti és képzőművészeti ér-
tékeiről a közönségnek.  

Idén az egyházak képviselői által
kiválasztott, ma is aktuálisnak, fon-
tosnak tartott régi hitbeszédeket,
igehirdető szövegeket Janik László
színművész tolmácsolásában hall-
gathatják meg az érdeklődők a temp-
lomtörténeti előadások előtt. Dimény
Gábor építész a városrészt bemutató
sétáin Újváros épített és történeti ér-
tékeire hívja fel túratársai figyelmet.
Pénteken a Kossuth Lajos utca reha-
bilitáció előtt, alatt álló műemlék há-
zait, szombaton az evangélikus kon-
vent tömbjét és épületrészeit mutatja
be. Vasárnap minden misén és isten-
tiszteleten zenei produkciók csendül-
nek fel a szertartások alatt. A részle-
tes program a www.karzat.hu honla-
pon olvasható. 

Kafka Újvárosban

tozási történet, majomból lesz ember.
Ezt a folyamatot tárom a nézők elé.
Ennek a félig ember, félig majom lény-
nek a meséje tükröt tart elénk, gon-
dolkodásra késztet. A néző rádöbben-
het, hogy milyen nehéz is embernek
lenni. Manapság túl keveset gondol-
kodunk ezen. 

A szerep nem tűnik egyszerű-
nek, ráadásul egyedül kell leköt-
nie a nézők figyelmét. 

A szerepem szerint megpróbálok
külső és belső átalakuláson is átesni.
Kutyaszőrt ragasztok magamra, vál-
toztatom a beszédstílusomat, félig
emberi, félig majomszerű mozgás-
rendszert alkalmazok. A díszlet pedig
egy asztal és egy szék, így a darab
bármilyen térben, bármilyen körülmé-
nyek között színpadra állítható. 

Mire készül, melyik lesz a sor-
ban következő monodráma?

Kacérkodom Henrik Böll Egy
bohóc nézetei című regényének és
Dosztojevszkij Egy nevetséges ember
álma című elbeszélésének a szín-
padra vitelével, de szívesen készíte-
nék egy József Attila verseiből össze-
állított műsort is.

Kovácsoljon elŐnyt a kiemelkedŐ 

minŐség és a kedvezŐ árak
párosításából!

HIVATALOS DAIKIN PARTNER:
Anemo Optima Kft.

9025 Győr Tarkarét u. 67.
Telefon: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861

anemooptima@gmail.com
www.klimatizal.webnode.hu

• tervezés     • forgalmazás
• telepítés      • garanciális szerviz

Klimatizálás
felsőfokon!

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA POZSONYBÓL

NAPOSPART
Hotel Aquamarine 4*, AI 100 400 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Avliga Beach 3*, FP 88 500 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Sunny Garden 3*, R 54 700 Ft-tól/fő/7éj

Club Bella Sun 4*, AI
148 900 Ft-tól/fő/7 éj*
Club Insula 5* UAI
169 900 Ft-tól/fő/7 éj*
Kamelya Holiday Village 5*, UAI
221 900 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG REPÜLŐVEL

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!
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BULGÁRIA BUSSZAL GYÔRBÔL

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

ELENITE
Villa Elenite 4*, AI 83 168 Ft-tól/fő/7éj
NAPOSPART
Hotel Izola Paradise 4*, AI 74 121 Ft-tól/fő/7éj
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Varga Judit sokoldalú ember. Keramikus,
pedagógus, környezetvédelmi ökológus,
népi játszóházat vezet, kályhákat, kandal-
lókat, kemencéket épít. Élete nagy álmát is
hamarosan valóra váltja, megnyitja saját
fazekasműhelyét Öttevényen. 

Varga Judit művészember, tizenöt éves kora óta
foglalkozik kerámiával. Az agyagba a gimnáziumi
szakkörben szeretett bele, a fazekassághoz szük-
séges tehetséget perzsaszőnyegeiről híres nagy-
mamájától örökölte. Tanult is, négy nyarat töltött
a zebegényi Szőnyi István Szabadegyetemen az -
zal, hogy elsajátítsa mindazt a megmunkálási és
égetési technikát, amit valaha a Kárpát-medence
fazekasai, keramikusai alkalmaztak. Ascher Zoltán
volt a mestere.

Azt mondja Varga Judit, választott mestersége
gyönyörű, de nagyon nehéz. Hiába a sokéves gya-
korlat, máig előfordul vele, hogy vesztesként áll fel
a korongtól, mert legyőzi az agyag. A fazekasság ki-
tartásra, szorgalomra és alázatra nevel. Talán ettől
van az is, hogy munkáiban nem válik el egymástól
a funkció és a forma. Keramikusként is csak hasz-
nos, használható tárgyakat készít. 

Környezetünkből egyre inkább hiányoznak azok
az eszközök, tárgyak, amelyek a múltunkra emlé-

Táncoló gurgulya 
keztetnek bennünket, amelyek hagyományos kul-
turális értékeinket hordozzák. A művésznő szerint
ennek egyszerű oka van, a régi anyagok, technikák
és formák nem felelnek meg a mai elvárásoknak.
Ő nem másolja, sokkal inkább alapként, kiindulási
pontként tiszteli a régit. Amikor alkot, a tradicioná-
lis formavilág, a díszítés, az üzenet jelenti számára
a gyökereket. 

Teáskészletei, boroskancsói, poharai, táljai,
kenyérsütői rendkívül népszerűek, s egyre töb-
ben megtapasztalják azt is, hogy a cserépfazeká-
ban főzött ételnek nincsen párja. Indián kerámiái
dél-amerikai formákkal, növényi és állati motívu-
mokkal, különleges díszítményekkel hódítanak,
kézjegye az olyan fehér agyagedény, melynek sík-
jából kilép, kibújik egy-egy állat. A magyar kerá-
miák közül az őrségi és a dési áll a szívéhez leg-
közelebb. 

Varga Judit most éppen mázreceptjeivel kísérle-
tezik, s azt tartja a legfontosabbnak, hogy tudását,
agyag iránti szeretetét megmutassa, átadja mások-
nak. Szakkörét a Gyermekek Házában vezeti, s
örömmel vesz részt bármely városi rendezvényen,
kiállításon, vásáron. A Táncoló gurgulya névre hall-
gató ifjú mívesek egyesületét tizenkét éve működ-
teti azzal a céllal, hogy ápolja a kézművesség, ezen
belül a fazekasság hagyományait. Erre lesz jó az öt-
tevényi fazekasműhely is, ahova hamarosan bárki
betérhet, hogy kipróbálja a korongozás, az agyago-
zás mesterségét. 

HIRDETÉS   KÉZMŰVES
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szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Május 5-én  10 és 18 óra között ren-
dezi meg hagyományos tavaszi
összművészeti fesztiválját és csa-
ládi napját a Rómer-múzeum,
mely nek központi helyszíne a Bé -
csi kapu tér lesz.

A tér színpadán a Konga City ritmuskon-
certje toboroz közönséget a fesztiválra,
majd a Gabalyda Bábszínház adja elő
Csipkerózsika meséjét 10 óra 30 perctől.
A Mobilis bemutatója délben, a Hangra-
forgó együttes koncertje két órakor, a
Vaskakas Bábszínház Metamorfózis elő-
adása négy órakor kezdődik. Fél hétkor a
Wenk együttes lép színpadra.

A Bécsi kapu téren délelőtt Mészáros
Vilmossal az éremgyűjtésről, 14 óra után
Németh Vilmossal a képeslapok és met-
szetek gyűjtőséről lehet eszmét cserélni.
Bemutatkoznak a múzeumok gyűjtemé-
nyei, s ezekhez kapcsolódó foglalkozáso-
kon vehetnek részt az érdeklődők. Aki arra
vágyik, ásatásokat végezhet vagy bepillant-
hat a restaurátok munkájába. A szakembe-
rek most ingyenes tanácsot adnak sérült
műtárgyaink javításával kapcsolatban. A
Fruhmann-ház cserépkályha-történeti

KULTÚRA HIRDETÉS

Művészetek utcája 

kép és szöveg: gy. f. z.

Közismert filmek zenéiből készült vá-
logatás a Győri Filharmonikus Zene-
kar május 9-i és 10-i koncertjeire,
amelyeken a többszörösen kitünte-
tett Hollerung Gábor vezényli a zene-
kart. Zenei munkásságának egyik fő
célja a tanítás, a klasszikus zene meg-
ismertetése, megszerettetése. Közis-
mert, hogy szereti a filmzenéken ke-
resztül megkedveltetni a klasszikus
zenét a hallgatókkal.  A Győri Filhar-
monikus Zenekarral több alkalommal
vitt már sikerre ifjúsági koncerteket.
Ezeken az előadásokon a karmester
felhívta a figyelmet azokra a részle-
tekre, melyek segítségével intenzí-

gyűjteményének standján lehetőség lesz
egyszerű csempekészítésre, gipszformák
tervezésére, kifaragására, majd a kifaragott
dúcokba sajtolt agyagnyomatok elkészíté-
sére. A Patkó Imre-gyűjtemény sátránál
egzotikus néprajzi tárgyakat ismerhetünk
meg. A látogatók minden fontosat meg-
tudhatnak Patkó Imre munkásságáról, s
maszkokat is készíthetnek.

A Vasilescu-gyűjtemény standjánál
Ország Lili munkásságának legfontosabb
darabjaival, a Labirintus című sorozattal is
megismerkedhetünk. Ehhez kapcso-
lódva a résztvevők pop-up könyvet készít-
hetnek különböző anyagokból, kollázs-
technikával. A Bécsi kapu téren feltűnnek
még Kovás Margit kerámiaművész mun-
kái, valamint néhány különleges ókori, re-
neszánsz és barokk műtárgy a Váczy
Péter-gyűjteményből.

Filmzenék
képekkel

vebbé válik a zenei élmény. Ennek kö-
szönhetően értőbbé válik a közönség,
érzékeli a zenében megjelenő ellenté-
teket a befejezetlen érzéstől egészen
a beteljesülésig. 

A zeneszerzők által megkomponált
szvitek, hangversenyalkotások, me-
lyek részleteiből a filmzenék készül-
nek, sokkal érthetőbbek a hallgató-
ságnak, mert a filmnézés közben már
átélték azokat az érzelmi hatásokat,
dramaturgiai elemeket, melyek segí-
tik, fokozzák a nézőben, hallgatóban
az érzelmek kiváltódását. 

Filmzenék című koncertünk garan-
tálja a klasszikus zenei élményt, ami-
hez az emberi fantázia párosítja majd
a filmek képsorait is.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

SZÁRNYALÓ – MADARAK a képzőművé-
szetben címmel nyílik kortárs képzőművé-
szeti kiállítás május 4-én 16 órakor a Gyer-
mekmúzeumban. A tárlat kétarcú: miként a
költöző madarak, kirándulást tesz a grafika
két fő ágában. Megismerkedhetünk az alkal-
mazott grafika és a képgrafika között lévő ha-
sonlóságokkal és különbségekkel. 

HA KEDD, AKKOR RÓMER. A
sorozat következő állomása az Apát -
úr-ház, ahol május 7-én 16.30-tól
Székely Zoltán művészettörténész
tart tárlatvezetést az iparművészeti
emlékek között. 

A TRANSZFOLK együttes ad jótékonysági
koncertet a Radó-iskola javára május 10-én
18 órakor a József Attila Művelődési Házban. 

EGÉSZSÉG – ÉRTÉK. A Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar torna-
csarnoka május 11-én 9 és 13
óra között egészség-promóciós
kiállításnak ad otthont. A végzős
hallgatók dr. Ihász Ferenc veze-
tésével megmérik a csarnok lá-
togatóinak testösszetételét, vér-
nyomását és érfaluk rugalmas-
ságát is.  

A PANNONHALMI BOR-
VIDÉK családi pincészeteit be-
mutató sorozat május 3-án, pén-
teken 18 órakor a győrújbaráti
Deé család közreműködésével
folytatódik. A ménfőcsanaki Beze-
rédj-kastélyban Deé János borász
kommentált kóstolóval ismerteti a
családi pincészet hétköznapi kü-
lönlegességnek számító borait. 

BIG BAND MUZSIKA. A győri Friends Big
Band ad koncertet május 6-án, hétfőn 19 órá-
tól a volt zsinagógában. Közreműködik Sirhán
Judit és Szűcs István.

NŐK az újabb kori magyar történelemben cím-
mel dr. Kertész Botond történész tart előadást
május 9-én 17 órakor a városi könyvtár klubjában. 

MOKKA ALKOTÓMŰHELY. A Gyermekek
Házában május 4-én, szombaton 10 órakor
kezdődik a mesehősöket felvonultató képző-
művészeti sorozat következő foglalkozása. Ez-
úttal az okos parasztleány lesz a főszereplő.    

MADARAK ÉS
FÁK NAPJA. A
pinnyédi Ezüstlánc
nyugdíjasklubban
játékos vetélkedőre
várják az érdeklődő-
ket május 8-án, fél
kettőkor. A kvíz té-
mája a környeze-
tünkben élő mada-
rak és fák lesznek. 

OPERETTGÁLA. Oszvald
Marika és a HungarOperett ad
műsort május 4-én, szomba-
ton 15 és 19 órai kezdettel a
Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központban.

CSÁTI ANGÉLA tárlata látható a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központban május 30-ig, Az én palettám címmel. 

NAGYON Rövid Filmek Fesztiváljára várja az
érdeklődőket május 4-én 15 és 17 órától az Al-
liance Francaise de Győr (Liszt F. u. 11.).
Három percnél rövidebb filmek a világ négy
sarkából! A vetítések ingyenesek!

BABABÖRZE. Május 11-én, szombaton kilenc
órától az Arany-iskola aulájában Manócska Baba-
börzét rendeznek. Várnak mindenkit, aki olcsó, de
jó állapotban lévő gyermekruhát, felszerelést és
játékot keres. Tíz órától Kerekítő Mondókás Mó-
kafoglalkozást tart Törekyné Nagy Zsuzsi sok
mozgással, zenével, kacagással. 11 órától pedig
az OVB előadását hallhatják a családokat érintő
20%-os állami támogatásról. A belépés ingyenes.
További információ: manocskaborze.freeweb.hu. 

MÚLT HETI SZÁMUNKBAN hibásan jelent
meg a Győri Nemzeti Színház bérletújításának
időpontja. Helyesen: május 8-tól június 7-ig tart
a bérletek érvényességének meghosszabbítási
időszaka. Új bérletet vásárolni június 11-től lehet.

A KÉPES GYERMEKJOGOK elnevezésű pro-
jekt keretében május 6-án, hétfőn 16 órától kiállítás
nyílik a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában. ORGONAHANGVERSENY. Május 5-én 18

órakor a Szentlélek-templomban Gedai Ágos-
ton, a budapesti Zeneakadémia végzős hallga-
tója zenél. A műsoron Liszt Ferenc, Dupré,
Tournemire, J. S. Bach és fia, Carl Philipp Em-
manuel Bachnak művei szerepelnek.
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MÁJUS 4., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Vízi túra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Történetek a nagyvilágból 
12:35 KorTárs 
13:05 Angi jelenti 
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
15:55 Zöld Tea
16:25 A világörökség kincsei 
16:40 Két csirkefogó... meg egy fél 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Zsarulesen 
22:10 Sziriana 
00:20 Soulsavers - Live in Hollywood 
00:50 Fű-őrület 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:25 Mint a mesében 
11:20 XXI. század - a legendák velünk 

élnek 
11:50 Míg a halál el nem választ 
12:25 Az utazó 
13:25 Az utazó 

14:25 A zöld íjász 
15:30 A hős legendája 
16:30 Mi a manó 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 X-Men 2.: A kívülállók 
22:00 Még drágább az életed! 
00:25 Fekete dicsőség 

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág 
12:00 Tűsarok 
12:30 Autóguru 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája
20:45 Lara Croft: Tomb Raider 2. 

- Az élet bölcsője 

22:50 A dögös és a dög 
00:35 Psych - Dilis detektívek 
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Monk - Flúgos nyomozó 
03:35 Kalandjárat 

05:25 Élő népzene - Juhász Zoltán
06:00 Gazdakör
06:30 Gyökerek 
07:10 Kapásjelző
07:40 Kerekek és lépések 
08:30 Élő egyház
09:00 Isten kezében 
09:30 Sírjaik hol domborulnak... 
10:00 Akadálytalanul  
10:30 Székely kapu 
11:00 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Szepetnek 
12:50 Az akasztófa 
14:35 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:25 Kísértés 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:15 Madárijesztő 
23:05 Dunasport
23:20 MüpArt - Rupa és az April Fishes 
01:00 Koncertek az A38 hajón 
01:50 Ez van! 
02:00 Vers

MÁJUS 3., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Az elveszett szurdok csimpánzai
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda 
21:30 Az Este
22:05 Shine a Light - Rolling Stones 

Scorsese szemével 
00:05 Híradó
00:20 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:35 Gyilkos elmék 
00:35 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra 

04:05 Segíts magadon! 
04:30 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Amerika kedvencei 
23:30 Jog/Ászok
00:30 Update Konyha 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Amerika kedvencei 
03:55 Alexandra Pódium 

07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:50 Hazajáró
10:20 Csellengők 
10:50 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szent György napok
15:30 Európa egészsége 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés - OTP 

Bank Liga
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Titkok és szolgálatok 
22:05 Titkok és szolgálatok 
22:55 Kultikon 
23:25 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül
09:45 Széchenyi híradó
10:15 BCTV
10:45 Telemarketing
11:45 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
20:00 Kitekintő
20:30 Nyugdíjas Egyetem
21:30 Híradó
22:00 Konkrét 
22:10 Pomodoro
22:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:30 Kitekintő 
23:00 Nyugdíjas Egyetem
00:00 Híradó
00:30 BCTV
01:00 Telemarketing 
02:00 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Pomodoro
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
10:00 Kitekintő
10:30 Nyugdíjas Egyetem 
11:30 BCTV
12:00 Telemarketing
13:00 Képújság
16:00 BCTV
16:30 Telemarketing
17:30 Credo
18:00 Konkrét
18:10 Győr+ Sport 
19:05 Beszélgetés Győrfi Pállal,

az OMSZ szóvivőjével
20:05 Konkrét
20:15 Vény nélkül
20:35 Konkrét
20:45 Győr+ Sport
21:40 Beszélgetés Győrfi Pállal,

az OMSZ szóvivőjével
22:40 Konkrét
22:50 Vény nélkül
23:10 BCTV
23:40 Telemarketing
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

M1, május 4., szombat, 22:10

Sziriana
Amerikai filmdráma

21 év a CIA szolgálatában kiélezi az érzékeket. Bob Barnes
ügynök azt is pontosan látja, amikor saját cégében támad-
nak bajok. Barnes számára akkor válik személyessé mindez,
amikor egy energetikai elemző és felesége a saját bőrén érzi
meg, mire képes a terrorizmus. Rá kell jönniük, a világ bár-

mely táján éljenek is, életüket kike-
rülhetetlenül befolyásolja az a ha-
talmas erő, melynek mozgatói kö-
zött ott van a gazdagság, a hatalom
utáni vágy és a vakhit.

Duna Televízió, május 4., szombat, 12:50

Az akasztófa
Amerikai western

Nehéz annak az élete, aki maga elől me-
nekül. Dr. Joe Frail meg sem áll az egyik
montanai aranybányáig. Otthonában,
Wisconsinban ugyanis – amikor meg-
tudta, hogy feleségének viszonya van va-
lakivel – végzett az asszony szeretőjével.
Felesége kétségbeesésében öngyilkossá-
got követett el, Frail pedig felgyújtotta házát. Az elszánt férfi
felcsap vándororvosnak, így jut el Montanába. Ott meg-
menti egy aranytolvaj életét, örök hálára kötelezve őt.

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

M1, május 3., péntek, 22:05

Shine a Light – Rolling Stones
Scorsese szemével
Színes, fekete-fehér, amerikai–angol koncertfilm

Két rendhagyó koncertet adott 2006
őszén a világhírű Rolling Stones  a New
York-i Beacon színházban. Nemcsak kü-
lönleges vendégszereplők – Jack White
a White Stripes együttesből, Christina

Aguilera és Buddy Guy – működtek közre, hanem olyan számo-
kat is játszott a csapat, amelyet élőben még sohasem adtak elő.
A koncertfelvételek mellett ritka archív képek, valamint kulisz-
szák mögött készült felvételek és interjúk is láthatók. 

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
(450 Ft/óra)

• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:

június 17–28., július 1–12., augusztus 12–23.
• Angol ECL nyelvvizsgára felkészítô, 30 órás kurzusok május 10-tôl
• Az Ajándék Erzsébet-utalvány és a Gyermekvédelmi

Erzsébet-utalvány nyelvi képzésre igénybe vehetô

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

08:00 Pomodoro  
08:15 Széchenyi Híradó 
08:45 Kitekintő  
09:15 Konkrét  
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
09:50 KultÓra
10:45 Nyugdíjas Egyetem
11:45 BCTV
12:15 Telemarketing
13:15 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Győr+ Sport 
20:35 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport
22:10 Híradó
22:40 BCTV
23:10 Telemarketing
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

MÁJUS 7., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve 
14:30 Ízőrzők: Balatonlelle
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Hölgyek öröme 
22:00 Az Este
22:35 Tudorok 
23:30 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:30 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:20 Riválisok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A mentalista 
22:30 A Grace klinika 
23:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:05 Reflektor 
00:25 Hazudj, ha tudsz! 

04:05 Aktív Extra 
04:30 Műsorszünet
06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Ne szórakozz Zohannal 
23:45 Esküdt ellenségek: Los Angeles
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Az ember, aki nappal aludt 

MÁJUS 6., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 Az Este
22:45 KorTárs 
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:20 Riválisok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont 
22:30 Showder Klub 
23:35 Észvesztő 
00:45 Reflektor 
01:00 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái 

04:35 Napló 
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet!  
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:35 NCIS: Los Angeles 
23:35 A médium 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Szent Johanna 

07:05 Mesélő cégtáblák 
07:30 Híradó 
07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Törzsasztal 
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:35 Hagyaték 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Széchenyi napjai 
20:30 Ha a zenekar is úgy dolgozna 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 A születés-biznisz 
22:50 Kultikon 
23:05 Sportaréna 
23:35 Koncertek az A38 hajón 

MÁJUS 5., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Megkeresni az embert
10:10 Útmutató
10:40 A sokszínű vallás
10:55 Evangélikus magazin
11:20 Református ifjúsági műsor
11:30 Mai hitvallások 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Az Országgyűlés védelmében
13:00 Úticélok 
13:20 Telesport 
13:50 Életem a Manchester United 
14:50 Molly és Mopsz 
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Anya a pácban 
23:00 Tétova tangó 
00:35 MüpArt classic - Dohnányi - 

A szecesszió mestere 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: Mi 

muzsikus lelkek 
12:30 Férfi kézilabda elődöntő - 

1. mérkőzés 
14:15 Austin Powers: Aranyszerszám 

16:15 Piedone Egyiptomban 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 A csajok háborúja 
21:50 Két tűz között 
00:45 Portré 
01:20 Cobra 11 

06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy! - Tesco Kupa 
12:05 EgészségMánia 
12:35 Stahl konyhája 
13:05 Több mint TestŐr 
13:35 Zsaruvér 
14:30 Hawaii Five-0 

15:25 Lángoló Chicago 
16:20 Lara Croft: Tomb Raider 2. 

- Az élet bölcsője 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Holiday 
22:30 Kongó 
00:30 A szakács, a tolvaj, a feleség 

és a szeretője 
02:40 Astro-Világ Éjjel

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:30 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 Világ-nézet
08:30 Önkéntesek 
09:00 Törzsasztal 
09:55 Elfeledett magyar irodalom
10:30 Római katolikus szentmise -Tát 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 FIA WTCC - Hungaroring - 

Hungary
15:40 Hazajáró 
16:10 Szerelmes földrajz 
16:45 Dunaparti randevú 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
20:55 Liliomfi 
22:40 Dunasport
22:55 Törzsasztal 
23:50 Koncertek az A38 hajón 
00:45 Vers
00:50 Himnusz
00:55 Heti Hírmondó
01:20 Világ-nézet
02:15 Elfeledett magyar irodalom

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Győr+ Sport 
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing
12:05 Képújság
16:05 BCTV
16:35 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül
19:45 KultÓra
20:40 Híradó
21:10 Vény nélkül
21:25 KultÓra
22:20 Híradó
22:50 BCTV
23:20 Telemarketing
00:20 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Credo
09:30 Konkrét
09:40 Győr+ Sport
10:35 Beszélgetés Győrfi Pállal
11:35 Konkrét
11:45 Vény nélkül
12:05 BCTV
12:35 Telemarketing
13:35 Műsorzárás
15:30 BCTV
16:00 Telemarketing
17:00 SZESE Győr–Szentendre

NB1/B-s ffi kézilabda-mérkőzés
18:20 Pomodoro
18:35 Széchenyi Híradó
19:05 Kitekintő 
19:35 Konkrét
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
19:50 KultÓra
20:45 Nyugdíjas Egyetem 
21:45 Pomodoro
22:00 Széchenyi Híradó
22:30 Kitekintő
23:00 Konkrét
23:10 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
23:15 KultÓra 
00:10 Nyugdíjas Egyetem
01:10 BCTV
01:40 Telemarketing
02:40 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva...  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Margarétás dal 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Genova 
22:45 Kultikon 
23:00 Koncertek az A38 hajón 
23:55 Vannak vidékek 
00:50 Vers
00:55 Himnusz
01:00 Hírek 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 9., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Vízitúra
13:55 Gasztroangyal 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:40 A szenvedélyek lángjai 
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry 
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó
23:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:20 Riválisok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:30 A rejtély 
23:30 Brandmánia 
00:10 Reflektor 
00:25 A Grace klinika 
01:25 Infománia 

04:15 Babavilág 
04:40 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Félholt 2. 
23:25 Propaganda 
00:25 Update Konyha 
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:10 Félholt 2. 
03:35 Segíts magadon!

MÁJUS 8., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Párizsi helyszínelők 
14:15 Útravaló
14:30 Ízőrzők: Németkér 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Életművész
22:00 Az Este
22:30 Summa 
23:00 Múlt-kor 
23:30 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:30 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi 

muzsikus lelkek 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:20 Riválisok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Szulejmán 
22:50 Házon kívül 
23:20 Reflektor 
23:40 Döglött akták 
00:40 Döglött akták 

04:15 TotalCar 
04:40 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Sherlock és Watson 
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:40 Én is karcsú vagyok 
00:10 Update Konyha 
00:15 Tények Este
00:50 Astro-Világ Éjjel
01:55 Kis nagy ember 

07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Táncvarázs 
10:20 Építészet XXI 
10:50 Margarétás dal 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:45 Néprajzi értékeink 
15:55 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva...
19:55 A fekete város 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Pacsirták cérnaszálon 
22:45 Kultikon 
23:00 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül
09:45 KultÓra
10:40 BCTV 
11:10 Telemarketing
12:10 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Ráta 
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Ráta
21:20 Híradó
21:50 BCTV 
22:20 Telemarketing
23:20 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Ráta
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing  
17:35 Győri ETO–Videoton labdarúgó

MK elődöntő, 2. mérkőzés 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül
19:45 Credo
20:15 Híradó
20:45 Vény nélkül
21:00 Credo
21:30 Híradó
22:00 BCTV
22:30 Telemarketing
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Elfeledett magyar irodalom
10:00 Határtalanul magyar 
10:30 Kapásjelző
11:00 A fekete város 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Tisza 
15:40 Az első harapás - Az alma 

kultúrtörténete 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Nyolc évszak 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Nápolyt látni és... 
22:30 Kultikon 
22:50 MüpArt classic - Verdi: Attila 
01:00 Koncertek az A38 hajón 

Duna Televízió, május 9., csütörtök, 21:15

Nápolyt látni és...
Magyar vígjáték

Szegedi Anna, a nápolyi kiküldetésből haza-
térő jogásznő válni akar ügyvéd férjétől, mert
egy forró éjszaka óta állandóan a jóképű üz-
letkötőre, Lackóra gondol. Lackó eleinte le akarja rázni, de
amikor megtudja, hogy Anna lesz a nápolyi kirendeltség jo-
gásza, tervezgetni kezdenek és ő is válni akar. Felesége, Eszti
Szegedi Péter ügyvédet bízza meg az üggyel, akitől nem csak
jogi tanácsot kap. Így amikor kiderül, hogy a kirendeltség iro-
dája Budapesten lesz, Lackó hiába próbál visszatáncolni.

RTL Klub, május 9., csütörtök, 9:10

Ízes élet – Mautner Zsófival
Gasztronómiai magazin

Az Ízes élet nem egy klasszikus főzőműsor,
hanem egy új életforma a konyhában. Egy
új élet kezdete azoknak, akik minden reggel
Mautner Zsófival tartanak, aki fantasztikus
ételcsodái mellett nem csak a legegysze-
rűbb, legolcsóbb és legegészségesebb elké-
szítési módokat ismerteti meg a nézővel,
hanem mesél az étel történetéről, élettani hatásáról, miköz-
ben okos konyhai tippekkel gazdagít.

Duna Televízió, május 8., szerda, 21:15

Pacsirták cérnaszálon
Csehszlovák filmszatíra

1990-ben a berlini fesztivál nagydí-
ját egy 1969-es, betiltott csehszlo-
vák film, Jirí Menzel remekműve
nyer te. A film Hrabal-feldolgozás
ugyanúgy, mint Menzel megannyi
világsikerű filmje. Cselekménye az ‘50-es években ját-
szódik a Prága melletti Kladno acélművében, egyfajta
cseh Csepelen, ahol a régi polgári rend képviselői dol-
goznak nem éppen önszántukból, átnevelési célzattal...

GYORPLUSZWWW. .HU
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szerző: dr. kőrösi tamás szülész-
nőgyógyász főorvos, a győri
kaáli intézet orvos igazgatója
fotó: illusztráció

Hosszú évszázadokon, évezre-
deken át úgy tartották (sajnos
múlt idő!), hogy az anyaság a nő
életének legfontosabb feladata
és legfőbb értelme. A feleség ér-
tékét a gyermekek számában
mérték. A férj családja és rokon-
sága, de a környezete is csak a
gyermek szülése után fogadta
el teljes jogú tagjának az asz-
szonyt. A gyermektelen nő tár-
sadalmi megítélése a megvetés
volt, társadalmi rangsorban
közvetlenül a leprások után kö-
vetkezett. Bármely nép korai
kultúrtörténetét elemezzük, azt
látjuk, hogy a meddő nő hely-
zete tragikus volt, egyet jelen-
tett a társadalmi halállal: a férj
elválhatott tőle, elzavarhatta,
ágyast tarthatott mellette. A ró-
maiak büntetéssel sújtották azt
a 25 éven felüli férfit és a 20 éves
kort betöltött nőt, akinek még
nem született gyermeke.

Mózes törvényei szabályozták
a rokonházasságot
Az Ószövetség és az Újszövetség is

telis-tele van a gyermektelen házassá-
gok leírásával. Mózes első könyvében
(Genezis) három generáción keresztül
láthatjuk az „ősanyák”, Sára, Rebeka
(képünkön) és Ráhel fájdalmát és agó-
niáját gyermektelenségük miatt. Ezek-
ben a házasságokban sem a férfi, sem
a nő nem hibáztatható a gyermekál-
dás elmaradásáért, hiszen Ábrahám-
nak, Izsáknak és Jákobnak is több
gyermeke született részint első felesé-
gétől, részint ágyasuktól és szolgáló-
juktól. A megoldás talán abban rejlik,
hogy az ősanyák közeli rokonai voltak
férjüknek (Izsák első unokatestvérét
vette feleségül, Jákobnak pedig mind-
két felesége unokatestvére volt), és az
ilyen közeli rokonházasságban feldú-
sulhatnak a kóros gének, amik az át-
meneti sterilitást vagy kevés számú
utód születését, illetve az utódok örök-
lött betegségét okozhatják. Nem vélet-

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Gyermektelenség a Bibliában 
Vény Nélkül plusz

len, hogy Mózes törvényei (3Móz
18,1:30, A családi élet tisztasága) a ro-
konok közötti házasságot nem enge-
délyezték. A gyermektelenségtől való
félelem szokásba hozta a leviratikus,
vagyis a sógorházasságot, az elhunyt
férj fivérével való egybekelést. A mó-
zesi törvények értelmében, ha az el-
hunyt férj gyermeket nem hagyott
hátra, a leviratikus házasság kötelező
volt, nehogy az elhunyt fivérnek
„magva szakadjon”. Ha a sógor az öz-
veggyé lett sógornőjét vonakodott el-
venni, az özvegy a férfit a vének elé
idézhette, akik általában „rábeszélték”

a házasságra. Ha a férfi mégsem állt
kötélnek, akkor az úgynevezett khaliza
következett: a nő lehúzta a vonakodó
saruját, arcába köpött és ócsárolta. De
ezzel az aktussal a szabadon bocsá-
tása is megtörtént.   

Mária születése 
További leírásokat is találunk a

meddőségre, például Anna és Erzsé-
bet történetét. Anna – akire a hosszú
gyermektelenség után az Úrnak
„gondja volt” és megszülte Sámuelt –
sok csúfságot viselt el a „bezárt
méhe” miatt, de gyermeke megszüle-
tése utáni hálaéneke évszázadokon
keresztül adott reményt a meddő nők
számára. A Jakab evangéliuma című
apokrif iratok szerint Szent Anna hosz-
szú ideig élt meddő házasságban, de
végül megfogant és életet adott
Jézus anyjának, Máriának. Hasonló

Erzsébet története is: férjével, Zakari-
ással hosszú ideje éltek gyermektelen
kapcsolatban, és koruk is előrehala-
dott volt már, de végül a férj imája
meghallgatásra talált. Angyali üzenet
szólt Zakariáshoz, hogy felesége fiút
fog szülni, „és Jánosnak fogod őt ne-
vezni”. Azt is olvashatjuk a Bibliában,
hogy időskori várandóssága miatt Er-
zsébet öt hónapra elrejtőzött az em-
berek elől, de aztán rádöbbent, hogy
áldott állapota (gyermekáldás = Isten
áldása) annyit jelent, hogy az Úr el-
vette gyalázatát, amit addigi meddő-
sége a környezete számára jelentett. 

Életviteli tanácsok
a kismamának
A bírák könyvében olvashatjuk

Mánóah történetét, akinek a fele-
sége meddő nő volt, nem szült. A fe-
leség nevéről említés nem történik,
az Úr angyala jelent meg az asszony-
nak, és „azt mondta neki: Lásd, te
meddő vagy, nem szültél. De te-
herbe fogsz esni, és fiat szülsz.” Ér-
dekes, hogy az angyal hasznos élet-
viteli tanácsokkal is ellátja a leendő
kismamát: „Mostantól fogva vigyázz,
hogy bort vagy részegítő italt ne
igyál, és semmiféle tisztátalant ne
egyél.” A jóslat hamarosan valóra
vált, és a párnak fiúgyermeke szüle-
tett, akit Sámsonnak neveztek el. De
nem minden történet végződik
happy enddel: Sámuel második
könyvében ír Mikalról, Saul lányáról,
akinek holta napjáig nem lett gyer-

meke korábbi „magamutogató” vi-
selkedése miatt. De terméketlensé-
get okozhatott a mózesi törvények
maradéktalan betartása is. A tör-
vény a nőt a havi vérzés utáni 7. nap-
tól tartotta tisztának: ha valakinek rö-
videbb ciklusa volt, mint 25-26 nap,
bizony a törvényadta napokon már
nem igazán eshetett teherbe. Ezek-
ben az esetekben azonban a „tör-
vényszegők” előbb-utóbb gyermek-
áldásnak örvendhettek.   

Varázsnövények
a termékenységhez
A héber asszonyok több varázsnö-

vényt is használtak a bő gyermekál-
dás miatt, ilyen volt a mandragóra
gyökere is. Az izraeli zsidók pedig a
meddőség megszüntetésére az asz-
szonyok számára olyan víz elfogyasz-
tását ajánlották, amelyben előzőleg a
jeruzsálemi szentély falain belül nőtt
mohát főztek. 

A gyermek születését Isten áldá-
sának tekintették, míg a gyermekte-
lenséget Isten büntetésének. „Ha Is-
teneteket, az Urat szolgáljátok, akkor
megáld kenyérrel és vízzel. És eltávo-
lítom tőled a bajokat. Nem vetél el,
sem meddő nem lesz senki a földe-
den. Napjaid számát teljessé te-
szem” (2Móz 23:25-26). Általában a
nőt hibáztatták a gyermekáldás el-
maradásáért, a korábban elkövetett
bűneit keresték Isten haragja mö-
gött, így nem csoda, hogy tőle is vár-
ták a megoldást, a haragvó Isten ki-
engesztelését. Az asszonyok legfon-
tosabb feladata az élet továbbadásá-
nak méltósága, mindenekelőtt fiú
szülése volt.  Az akkori joggyakorlat
szerint a vagyon jelentős részét az el-
sőszülött fiú örökölte, de benne fog-
laltatik az Istenhez való igazodás ér-
tékrendje is.  

„Feleséged olyan házad belsejé-
ben, mint a termő szőlőtő; gyerme-
keid olyanok asztalod körül, mint az
olajfacsemeték. Ilyen áldásban része-
sül az az ember, aki féli az urat” (A zsol-
tárok könyve 128:3-4).  Máshol pedig
azt olvashatjuk: „Az élet értelme a gye-
rek, mert a gyerek óriási játék; a játék
pedig örömet szerez, az öröm meg az
élet része”.
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ÁLLATVÉDELEM HIRDETÉS

Honnan is tudhatná egy háziorvos
vagy egy általános orvos, milyen alter-
natív módon kezelhetné többek között
a népbetegségnek számító magas

vérnyomást vagy a cukorbetegséget,
hiszen az egyetemen nem tanították
ezt. Szerencsére egyre több klinika
nyit a természetes gyógyítás felé. 

Az olyan alternatív gyógymódok,
mint például a pulzáló mágnesterápia,
csökkenthetik a veszélyes mellékhatá-

Kopogtat az egészség
sokat, sok esetben akár végleges gyó-
gyuláshoz is segíthetik a pácienseket.
Az Impulser mikrokeringést serkentő
technológiája számos előnyökhöz jut-
tathatja szervezetünket.

Előzzük meg a bajt!
Manapság nem lehet elegendő

hangsúlyt fektetni a betegségek meg-
előzésére, az egészséges életmódra
és az erre való nevelésre. 

Az Impulser készülék használatával
felfrissíthetjük a vérkeringést, javíthatjuk
az anyagcserét és fokozhatjuk a szöve-
tek oxigénellátását, ráadásul csökkent-
hetjük a stressz káros hatását is a szer-
vezetre. A pulzáló mágnesterápia szá-
mos betegség esetében hatékony lehet,
hiszen sejtszinten hat a szervezetre. Fáj-
dalomra enyhülést hozhat, gátolhatja a
gyulladás továbbterjedését és segítsé-
gével beindíthatja a szervezet öngyó-
gyító folyamatait.

Az Impulser terápia kivívta a
szakma elismerését, amelyet mi sem
bizonyít jobban, mint az, hogy az or-
szág több kórházában már sikeresen
alkalmazzák a kezelést. (X)

Ha Ön is szeretne további információkat megtudni, hívjon minket az ingye-
nesen hívható zöld számunkon: 06-80/40-20-22, vagy keresse fel honla-
punkat a www.impulser.hu címen.

Amit kínálunk:
• kiemelt alapfizetés + jutalék
• folyamatos képzések
• színvonalas munkakörnyezet.

Elôny:
• call centerben szerzett tapasztalat.

Munkavégzés helye: 
• Gyôr.

Munkavégzés ideje:
• 6 órás részmunkaidô 8–20 óráig.

CALL CENTER MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK

piacvezetô céghez,
melynek fô profilja az egészségmegôrzés és életmódjavítás.

Telefonos szervezôink feladata:
• kimenô hívások indítása
• bejövô hívások fogadása.

Elvárások:
• kiváló kommunikációs készség
• céltudatos, lendületes személyiség
• eredményorientált szemlélet
• monotonitástûrés.

jelentkezes.gyor@impulser.hu

+36 70 / 458 3804

kép és szöveg: gy. p.

A győri állatmenhelyet az állatszerető
emberek tartják életben adományaik-
kal és adójuk 1 százalékával, melyet
évről évre az Emberek az Állatokért
Alapítványnak ajánlanak fel. A men-
hely munkatársai azon túl, hogy
évente több mint 1100 kutyát és cicát
mentenek meg, óvodai és iskolai is-
meretterjesztő órákkal próbálják vi-
szonozni az állatvédő magánszemé-
lyek odaadó támogatását. Nemrégi-
ben a Móra Ferenc Óvodába és a Ná-
dorvárosi Közoktatási Központba láto-
gattak el, ahol mintegy 230 gyermek-
kel beszélgettek a felelős állattartásról
és a menhely munkájáról. Nagyné
Kastaly Anett alapító tag elmondta,
azon túl, hogy kiviszik a négylábúakat
a közösségekbe, egyre többen kere-
sik fel őket a székhelyükön is.

„Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre
több család látogat ki hozzánk a hétvé-
géken kutyát sétáltatni, hiszen ez egy jó
családi program, nem beszélve arról,

Állatvédelem az óvodában,
csapatépítés a menhelyen

hogy az itt élő állatoknak ilyenkor van le-
hetőségük szaladgálni, labdázni. A men-
helyi látogatásoknak közösségteremtő
erejét bizonyítja, hogy egy cég munka-
társai a csapatépítő tréning helyett az
erre szánt pénzből inkább eledelt vittek
a menhelyre, és közel 100 kutyát sétál-
tattak meg” – mondta Nagyné Kastaly

Anett. Hozzátette, folyamatosan várják
óvodák, iskolák, cégek jelentkezését is-
meretterjesztő programok vagy közös
sétáltatás megszervezése érdekében az
info@menhelygyor.hu e-mail címen.

Sebestyén Melinda önkéntes a
május 4-i II. Jótékonysági nap az árva
állatokért elnevezésű rendezvényre

hívta fel a figyelmet. „A Győr Plazában
tartott rendezvény célja, hogy adomá-
nyokat gyűjtsünk védenceink szá-
mára, ezért szívesen fogadjuk a szá-
raz tápot, konzervet, takarókat, juta-
lomfalatot, macskaalmot, ugyanis az
a cél, hogy egy hatalmas piramist tud-
junk építeni az adományokból. Aki ele-
dellel támogatja védenceinket, sorsje-
gyet fog kapni, amivel nyerni is lehet.”

A programot a Wolf K-9 Kutyaiskola
bemutatói és Venczel-Kovács Zoltán
műsora fogja színesíteni, a gyerekek-
nek pedig arcfestést, kézműves foglal-
kozást szerveznek, valamint a rendez-
vény ideje alatt örökbe fogadható ku-
tyusokkal is találkozhatnak a látogatók.
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: horváth-simon barbara
fotó: o. jakócs péter

„Be vagyunk zárva az időbe:
ahogy az évek múlásával kopik
a testünk, úgy leszünk egyre
gazdagabbak lélekben. Az élet
végessége segít nekünk abban,
hogy motiváltak legyünk, hogy
alkossunk, hogy tegyünk” –
mondta dr. Varga Alojzia Rozá-
lia pszichiáter, aki az öregedés
természetességéről beszélt la-
punknak. 

„Nagyon fontosnak tartom, hogy ko-
runk előrehaladtával is
ápoljuk, gondozzuk a
testünket, hiszen általa
tudunk cselekedni, sze-
retni, vagy akár bün-
tetni is. Karban kell tar-
tanunk magunkat,
hogy jólesően nézhes-
sünk tükörbe, de ne
erőszakoljuk meg a
saját adottságainkat a külvilágban
való ragyogásunkért cserébe. Ameny-
nyiben az aktuális életkorunknak
megfelelően öltözünk és viselkedünk,
akkor a társadalom elfogad bennün-
ket. Ha emellett még jól is érezzük ma-
gunkat a bőrünkben, és harmóniát,
mosolyt sugárzunk mások felé, akkor
ugyanezt kapjuk vissza” – mutat rá a
pszichiáter.

A doktornő szerint az öregedést –
mint az élet elkerülhetetlen velejáróját
– kétféleképpen élhetjük meg az érték-
rendünktől függően. „Szembesülhe-
tünk vele szomorúan, ha a külső meg-
jelenésünkben látjuk a legfőbb érté-

Az öregedés
az élet velejárója 

ket, de fogadhatjuk örömmel is, vállon
veregetve magunkat, hogy már meg-
tettük a dolgunk. Erre a kettősségre
mutat rá a következő „varázsmondat”
is: Soha nem az számít, hogy mi van
valójában, hanem hogy az nekem mit
jelent” – magyarázza dr. Varga Alojzia
Rozália.  

A szakember szerint ahhoz, hogy
a nők könnyebben megbékélhesse-
nek az arcukon megjelenő és egyre
mélyülő ráncokkal, illetve hogy ne
szomjazzák továbbra is mindenáron
a férfiak elismerő pillantásait, csupán
annyit kell tenniük, hogy elfogadják
az öregedés létezését és természe-

tes mivoltát. „Innentől kezdve a reális
határokat tudják tartani, és boldo-
gok, ha megtalálják a határok között
rejlő lehetőségeket” – teszi hozzá a
pszichiáter. 

„Nem beszélhetünk tehát fénykor-
ról, hiszen minden életkornak megvan
a maga külső-belső szépsége. Fiata-
lon tetszeni vágyunk, majd családot
szeretnénk, azután pedig élettapasz-
talásaink révén segítenénk a növekvő
generációt. Ahogy telnek az évek, úgy
lesz mögöttünk egyre több igaz pilla-
nat, ugyanaz a szituáció pedig kétszer
nem kopogtat az ajtónkon” – össze-
gez a doktornő.

Az időskornak 
is megvan a maga

szépsége

Sokunknak jelent problémát az egyes
területeken felhalmozódó zsírtömeg,
melyet idő hiányában nem tudunk
mérsékelni vagy eltávolítani testünk-
ről. Nőknél különlegesen gyakori a
gyermekáldást követően, hogy kigöm-
bölyödik a has, a csípő, a fenék, illetve
megereszkedik a felkar, és ezeken a
helyeken nagyon nehéz pozitív válto-
zást elérni. A Medi-Shape ultrahan-
gos zsírbontás helyileg nyújt megol-
dást a testkontúr javításával. Ez első-
sorban centikben és nem feltétlenül
kilókban mérhető: kezelésenként kö-
rülbelül 2-3 cm térfogatcsökkenés ér-
hető el.

Az első kezelés előtt a szakember
megméri a páciens szegmentált zsír-
tömegét. Az ultrahangos zsírbontás-
nál a készülékfej mozgatásával és
annak a felmelegedésével felgyorsul

Búcsúzzunk
a narancsbőrtől! 

a nyirokáramlás az adott testrészen,
valamint a sejtanyagcsere is. A salak-
anyag-kimosó hatás által az ultrahang
a cellulit eltüntetésének és a fogyasz-
tásnak a leghatásosabb módszere.
Mivel az erek kitágulnak és a sejt-
membránok is áteresztőbbé válnak,
könnyebben jutnak el az alkalmazott
természetes növényi anyagok a sej-
tekbe, így nagyobb hatékonysággal
lehet őket használni. Ezenkívül az ult-
rahang hatására a zsírszöveti sejtbu-
rok szétpattan, a zsír elfolyik, az üres
sejtburok pedig hatásosabban meg-
támasztja a laza kötőszövetet. A szak-
emberek szerint a test formálásán túl
az ultrahangnak nincs semmilyen
mellékhatása, így bátran alkalmazhat-
juk, hogy nyugodt szívvel vehessük fel
a bikininket.

(X)

Jeannette Walls:
Az üvegpalota

A vándorló életmód kalandos ugyan, de a Walls
család négy gyermeke igazi otthonról álmodik. Ra-
jonganak bohém szüleikért, akik önmegvalósító vá-
gyakat kergetve szenvedélyes életigenlésre nevelik
őket. Ahogy cseperednek, egyre inkább megelége-
lik az örökösen változó, de mégis fojtogató hétköz-
napokat. Egy megoldás lebeg csak a szemük előtt:
kitörni innen, amint csak lehet. 

Jeannette Walls önéletrajzi regényében meg-
döbbentően őszinte hangon mesél küzdelmes gyer-
mekéveiről, már-már realisztikus „portrét fest” ma-
kacs szüleiről, és megcsillantja a reményt: érvénye-
sülni bármilyen múlttal lehet, csak kergetni kell az
igazi álmot. Az írónő nemcsak ábrándozott, hanem
utolérte a neki szánt sorsot, és visszatekintve is
képes volt a megbocsátásra. 

Könyvajánló
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Napi munkánkat hatéko-
nyabbá, saját vállalkozá-
sunkat sikeresebbé tehet-
jük a feng shui irodai szabá-
lyainak betartásával. Szak-
értőnk, Kerecsényi Éva se-
gítségével ezúttal a lakbe-
rendezés üzletélénkítő fo-
gásait kötöttük csokorba. 

Kerecsényi Éva szerint a sikeres
vállalkozás egyik fontos feltétele
az irodai harmónia és rend. Alap-
vető a hely megválasztása, a kel-
lemes külső környezet jó hatással
van a munkatársakra, az érkező
ügyfelekre, végső soron a forga-
lomra. Hagyjunk tágas teret az
épület előtt, tegyünk virágokat a
bejárat mellé és gondosan válasz-
szuk meg a lábtörlőt, a szőnyege-
ket. Belső, zárt udvarban irodát
nyitni nem szerencsés. Ha az üz-
letrészünk folyosóról nyílik, ügyel-
jünk arra, hogy ajtaja ne nézzen
farkasszemet a lépcsővel vagy a
lifttel. Ez utóbbi két dolog minden
kedvező energiaáramlást elnyel. 

A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

Irodai feng shui
Irodának a négyzet alakú

szoba a legjobb választás, ezt
úgy bútorozzuk be, hogy az író-
asztal mögött ne legyen járható
út és a szék háttámlája falnak tá-
maszkodjon. A falra ajánlott egy
szép képet akasztani, de semmi-

képp sem túl feltűnő alkotást.
Pénzcsinálónak tartja a feng shui
azt a négyszögletes asztalt,
amelynek elülső fele és oldalai
zártak. Az íróasztal bal oldalára
tegyük a mappákat és az irodai
kiegészítőket, a tollakat. Itt némi
aprópénz, esetleg egy kisebb
Buddha-szobor is hasznos lehet.

A számítógép monitorját vagy a
laptopot is bátran tehetjük erre a
területre, ügyelve arra, hogy a
kép ernyő kényelmes magasság-
ban, a szemünktől 50-60 centi-
méterre legyen. Egéralátétünk le-
gyen piros, ez aktivizálja az ener-

giákat, a billentyűze-
tet tartsuk ott, ahol
számunkra a legké-
nyelmesebb. Ez lesz a
karrier területe. Név-
jegykártyáinkat úgy
helyezzük el, hogy
minden belépő azon-
nal láthassa őket. 

Kerecsényi Éva sze-
rint a megfelelő falszín
vállalkozásonként más
lehet, így erre nincs re-
cept. Az biztos, hogy a
harsány színeket érde-

mes elkerülni, mert ezek hangosko-
dást, vitát generálnak. A berende-
zési tárgyak sugározzák az ésszerű-
séget, a praktikumot, a rendet. Tö-
rekedjünk az iratokat is rendben tá-
rolni, lehetőség szerint függőleges
irattartókban, mert a vízszintes,
fekvő dokumentumok az elfekvő
ügyek hatását keltik. 

szerző: sz. t.
fotó: illusztráció

Anyukám nem tud selejtezni. Ha válo-
gatja a régi papírokat, sosem talál fe-
leslegeset, szinte mind visszakerül a
szekrénybe, csak kicsit rendezetteb-
ben, mint előtte. A legutóbbi nagy
rendrakás alkalmával azonban a szek-
rény aljáról a számlák, szerződések
mellett rengeteg színes, mintás ákom-
bákom is előkerült. Mosolygó napocs-
kákkal, állatrajzokkal, anyák napján
pedig írólapból hajtogatott díszekkel,
pirosra színezett szívekkel árasztot-
tam el. Rengeteg időbe és munkába
került az összes kis ajándék, de min-
dent megért a darabokért adott ked-
vessége.

Idővel aztán kikoptak a kézzel ké-
szített ajándékok, az anyák napi meg-
lepetésekért tett fáradozások kimerül-
tek a virágosnál való sorban állásban.

Pedig nem kerülne nagy erőfeszí-
tésbe ma sem egy-egy személyes
ajándék. A nagymamák meglepetésé-
nek készítésébe például a csemetéket
is bevonhatjuk, így maga a munka is
ajándékká válik.

Kézzel készített meglepetés anyák napjára
Összeszedtünk néhány egysze-

rűen elkészíthető darabot:

Anyák napi fotóalbum 
Hozzávalók: vastag kartonpapír, ra-

gasztó, fehér vékony kartonpapír, sza-
lag, borítónak díszítés, olló.

Az album magasságának vegyük a
fekvő formátumú kép magasságának
kétszeresét, valamint hagyjunk rá 3-4
cm-t, hogy a képek ne érjenek majd
össze, és alá lehessen írni. Szélessége
a fotó szélességénél néhány centivel
szélesebb legyen. Vágjunk ekkorára
annyi kartont, ahány oldalasra szeret-
nénk az albumot. A borító kivételével
az oldalakra ragasszuk fel a fehér, mé-
retre vágott kartonokat Míg ezek szá-
radnak, dolgozhatunk a borítón, amit
tetszőlegesen díszíthetünk. Miután
teljesen megszáradtak az oldalak ra-
gasszuk bele a kiválasztott fotókat,
végül fűzzük össze őket szalaggal.

Mozaikos doboz
A doboz díszítésére a dekupázs tech-

nika a legmegfelelőbb és legkönnyebb.
Az ügyesebbek ezt mozaikos berakás-
sal, textíliával, medállal dobhatják fel. 
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KÉPRIPORT EGÉSZSÉGNAP

Egészségnap

Városunkban negyedszer ren-
dezték meg a tavaszi csa-
ládi sport- és

egészség-
napot. A rendez-

vény hagyományos helyszíné-
nek számító Barátság Sport-
park megtelt egészséges
életre vágyó győriekkel, akik
számos mozgásformával is-
merkedhettek meg az egész
napos program során. Minden
korosztály megtalálhatta a neki
tetsző szórakozást, az érdeklő-
dők a rengeteg bemutató mel-
lett ki is próbálhatták a külön-
böző sportágakat, emellett
egészségügyi szűréseken is
részt vehettek. 

Fotó: Marcali Gábor
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A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. biztosítja ez évtől az Audi újonnan felépülő csarnokában a komplett logisztikai és raktározási fo-
lyamatot. 2012 végétől pedig egy új, közel 21 ezer négyzetméteres csarnokkal bővítette a vállalat logisztikai bázisát Győrben. A folya-
matok kiépülésével, a technológiai berendezések üzembe helyezésével, valamint a járműgyártás felfutásával párhuzamosan közel há-
romszáz új munkahelyet létesít a logisztikai vállalat.

Közel 300 új munkahely létesül idén
a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.-nél

A vállalat folyamatosan toboroz új munkavállalókat az alábbi munkakörökbe:

A próbaidő alatt orientációs program és a gyakorlatorientált belső képzés segíti az új munkavállalók beilleszkedését és mielőbbi betanulását az új munkakörbe. A próbaidő
leteltét követően, sikeres beválás esetén a vállalat támogatja a további fejlődésre kész munkavállalók átképzését (pl. targoncavezetői képesítés és engedély megszerzését).
A Rudolph tehát várja mindazok jelentkezését, akik a hosszú távú munkalehetőségben gondolkodnak egy stabil és növekvő vállalatnál.

Elérhetőségeink, amelyekre a jelentkezéseket és az önéletrajzokat várjuk: Németh Krisztina, tel.:  96/801-616, e-mail: krisztina.nemeth@rudolph-log.com
vagy személyesen a portán elhelyezett  pályázati nyomtatvány kitöltésével (9027 Győr, Íves u. 6.).

Targoncavezető

Feladata:
• kamionok le- és felrakodása
• a raktározott termékek (pl. alapanyagok,

göngyölegek) biztonságos mozgatása
homlokvillás targonca használatával

Elvárások:
• targoncavezetői képesítés (OKJ-végzettség)
• érvényes jogosítvány
• munkaköri foglalkozás-egészségügyi al-

kalmasság 
Előny:
• 1-3 év, hasonló munkakörben szerzett ta-

pasztalat
• scanner használatának ismerete

Vontatóvezető

Feladata: 
• alapanyagok és göngyölegek raktárról

a sorhoz és a komissiózó területre történő
kiszállítása állóvezérlésű targoncával 

• anyagtartók, szállítókocsik gyáron belül
történő mozgatása

Elvárások: 
• OKJ-képesítés
• könnyűgép-kezelői engedély
• munkaköri foglalkozás-egészségügyi alkalmasság 

Előny:
• 1-3 év, hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat
• scanner használatának ismerete

Komissiózó

Feladata: 
• darabalkatrészek speciális anyagtartóba

történő gyűjtése az előírt minőség
és mennyiségi követelmény szerint

Elvárások: 
• legalább nyolcadik évfolyam elvégzésével

tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Előny

• hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat 

• munkaköri foglalkozás-egészségügyi
alkalmasság 

• monotonitástűrés

VÁGTA HIRDETÉS

szerző: z. a.

A lovas versenyek mellett szá-
mos programmal várják a Kis -
alföld Vágta szervezői a csalá-
dokat a győr-gyirmóti Rodeo
Ranchre a május 17–18-i hét-
végén.

A tavaly nagy sikert aratott Kisalföld
Sztárja zenés-táncos tehetségkutató
versenyt idén is megrendezik a Nem-
zeti Vágta előfutamán. Tóth Szilárd
főszervező elárulta, eddig csak szóló-
énekesek jelentkeztek, de várnak tán-
cosokat egyedül, illetve csapatban,
és természetesen együttesek is in-
dulhatnak a Kisalföld Sztárja címért.
A versenyre bárki nevezhet, az eddigi
jelentkezők között a legfiatalabb 9, a
legidősebb sztárjelölt pedig pedig
52 éves. Idén megduplázták a fődíjat,
200 ezer forintot visz el a legügye-
sebb versenyző.

A lovas versenyek és zenés vetél-
kedő mellett számos programmal

Programok kavalkádja
várja a családokat
a Kisalföld Vágtán

várják a szervezők a családokat. Az
állatsimogatóban például báránnyal,
kecskegidákkal és kismalacokkal is-
merkedhetnek meg közelebbről a
gyerekek, és idén először Bubura, a
szelíd tevére is felülhetnek. A Rodeo
Ranch kisebb-nagyobb lakóival
most hétvégén is találkozhatnak
egyébként az Árkádban.

A vágtán a kisebbek szórakozását
szolgálja majd légvár, különleges be-
mutatók és versenyszámok, látványos
felszerelések, igazi vadnyugati hangu-
latra számíthatunk. Megválasztják a
falu ördögét is, a legégetnivalóbb
gyerkőcöt keresik. A címet az kapja,
aki az összes versenyszámban helyt -
áll, például zsákbanfutásban, spenót-
célbadobásban és kecskegida-kerge-
tésben. A nagyobbak többek között
műbikaversenyen mérhetik össze tu-
dásukat, de akár traktorra is pattan-
hatnak.

Akik pedig az izgalmakban meg-
éheznek, azokat a vágta konyhája
várja házias ízekkel.
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szerző: z. a.

A tehetséggondozó műhelyek
fejlesztését, valamint a Szé-
chenyi István Egyetem nem-
zetközi vérkeringésbe való in-
tenzívebb bekapcsolását célzó
kétéves projekt a végéhez kö-
zeledik. Legutóbbi cikkünkben
a Baross Gábor Épített Környe-
zet Szakkollégium ered mé -
nyei ről írtunk, most ezt a be-
számolót folytatjuk. 

A szakmai rendezvényeken, ta-
nulmányutakon és a pályázato-
kon, versenyeken való részvétel
támogatásán, illetve saját kuta-
tás elkezdésén túl a TÁMOP-
4.2.2/B konstrukció keretében
infrastrukturális beruházások is
megvalósultak a Baross Gábor
Épített Környezet Szakkollégium-
ban. Kottmayer Tibor altémave-
zető elmondta, a makett- és mo-
dellkészítés elkerülhetetlen az
építész- és építőképzésben. A ké-
szítés hely- és eszközigénye

Hallgató tervezte az új
makettezőműhelyt

pedig nagy. Ezért kialakítottak a
kollégiumban egy makettezőmű-
helyt, melynek berendezését
egyébként egy hallgató tervezte.
Az Európai Unió és a magyar
állam finanszírozásában megva-
lósuló projekt által egy könyvtá-
rat is létrehoztak, illetve jelentős
számítástechnikai és informatikai
fejlesztést valósítottak meg.
Több kiadvány is megjelent, rész-
ben konferenciákhoz kapcso-
lódva, és tervezik a hallgatók által
fordított szakcikkekből álló tema-
tikus kötet kiadását is. „Kialakult
egy alkotó munkavégzésre alkal-
mas légkör, ehhez rengeteget se-
gített a támogatás” – hangsú-
lyozta az altémavezető. Hozzá-
tette, a projekt keretében együtt-
működés indult el a Multidiszcip-
lináris Műszaki Tudományi Dok-
tori Iskolával, valamint töreked-
nek az egyetem szakkollégiumai-
val való jobb kapcsolat kialakítá-
sára. Táborokat is terveznek más
intézményekkel, szervezetekkel
közösen, illetve önállóan.

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a somorjai Fórum Kisebbség-
kutató Intézet a „BiblioNet: Könyvtárak közötti együttműködés” című, HUSK/1101/1.7.1./0137
azonosító számú projekt keretében

Dunán innen – Dunán túl címmel
határon átnyúló online vetélkedőt szervez.

Az ötfordulós vetélkedőn kétfős csapatok tagjaként bárki részt vehet a határ mindkét oldaláról,
nemre, korra, foglalkozásra, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül. Akár családon belül
is alakíthatók csapatok: szülő és gyermek, nagyszülő és unoka is alkothat csapatot, egyesítve is-
mereteiket, felkészültségüket.

A vetélkedő célja: a Kisalföld és a Csallóköz természeti, történeti, néprajzi, irodalmi és művészeti értékei -
nek megismerése. Az öt forduló során megoldandó kérdések tematikáját a felsorolt öt témakör adja.

A vetélkedő regisztrációhoz kötött. A kétfős csapatok regisztrálásának határideje: május 2–május
8. Aki később szeretne regisztrálni, már nem vehet részt a versenyben, mert a versenyzőknek
mind az 5 forduló feladatsorát ki kell tölteni.
Az egyes feladatsorok a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapján, a KITUD
Portálon: http://kitud.kkmk.hu/web/vetelkedo címen lesznek elérhetők. Ugyanitt lehet a vetélke-
dővel kapcsolatos ismeretekről részletesebben tájékozódni, a csapatokat regisztrálni, a feladato-
kat megoldani, majd a vetélkedő lezárása után a csapat eredményéről tájékozódni. 
Kitöltési időszak: a megjelölt napon 0 órától 24 óráig.

1. forduló: május 2–május 8. 2. forduló: május 9–május 15.
3. forduló: május 16–május 22. 4. forduló: május 23–május 29.
5. forduló: május 30–június 5.

Eredménynézési időszak: június 6–12.

A vetélkedő lezárása után az összességében legjobban szereplő csapatok tagjai egynapos határon át-
nyúló kiránduláson vehetnek részt, melynek keretében szeretnénk a vetélkedő során érintett neveze-
tességek némelyikét felkeresni, közelebbről is megismerni. A kirándulás tervezett időpontja: június 15.

Felhívás

UTOLSÓ JEGYEK AZ ERKÉLYRE MÉG KAPHATÓK!
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: tóth lászló 

Három győri helyszínen, a Sütő, a Boglárka
és a Király utcákban kezdett jelentős re-
konstrukciós munkákba a Pannon-Víz Zrt. A
közműcserék állásáról Hoffer Gábor, a győri
üzemmérnökség vezetője számolt be la-
punknak.  

Nemrég kezdődött a munka az újvárosi Sütő utcá-
ban, amelyet teljes szélességben lezárt a Pannon-
Víz. Az összes vízbekötést kicserélik, azoknál a há -
zaknál, amelyek még nem kötöttek rá a csatornára,
a telekhatárig fűzik be a csatornacsövet. Hoffer
Gábor elmondta, hogy az elkövetkező öt évben
nem szeretnének hozzányúlni az új útburkolathoz.
Az újvárosi Sütő utca rövid és kis forgalmú, az épí-
tők folyamatosan egyeztetnek a lakókkal. Csak a
bekötések vonalában bontanak és a tulajdonosok
igényei szerint hagyják szabadon a kapubejárókat.
A 110 méter hosszú utcában várhatóan május kö-
zepére végeznek a vízvezeték cseréjével és a 16
vízbekötéssel. 

Kisbácsán sokak régi vágya válik valóra, meg-
épül a csapadékvizet elvezető rendszer és megújul
az útburkolat, ami alatt új vízcsövek futnak majd.

Ezen a héten is folytatódott a szúnyoggyérítés Győr-
ben. A múlt héten pénteken és vasárnap elvégzett
bio lógiai és kémiai beavatkozás után a Győr-Szol Zrt.
megbízásából kedden és szerdán ismét felszállt a
vegyszerrel megrakott repülő, és több ezer hektáron
végezte a vérszívók populációjának ritkítását. Ugyan-
ezeken a napokon a levegőből végzett munka mellett
földi – teherautóra helyezett eszköz segítségével tör-
ténő – gyérítésre is sor került, ez elsősorban olyan
helyeken indokolt, ahol a növényzet, a fák lombkoro-
nájának sűrűsége miatt a légi gyérítés kevésbé haté-
kony. A beavatkozásoktól a szúnyogok számának
érezhető csökkenése várható.  A mennyiben az idő-
járási viszonyok lehetővé teszik, a következő napok-
ban is sor kerül hasonló beavatkozásra.

Közműcserék három helyszínen 
Az első ütem a Boglárka utcát érinti, itt kora ta-
vasszal cserélték ki a vízvezeték csomópontjait,
most az utcai vezeték cseréje és a vízbekötések kö-
vetkeznek. A meglévő, közel 50 éves, 80 milliméter
átmérőjű azbesztcement elosztóvezeték helyett kor-
szerű, 100 milliméteres KPE-csövet fektetnek le. Az
510 méteres szakaszon 32 darab vascsöves vízbe-
kötés épül, a bekötővezetékek anyaga megegyezik
az utcai gerincvezetékével. Előbb teljesen megépül
az új vezeték, majd a sikeres nyomáspróba és a jó
vízminták után fokozatosan csatlakozhatnak a ház-
tartások. Az érintett fogyasztókkal a rákötést meg-
előzően egyeztet a Pannon-Víz. 

A belváros sem maradhat ki, itt a Dr. Kovács
Pál utcában és a Király utcai Esterházy-palota
előtt dolgoznak a Pannon-Víz szakemberei. Öt
régi vízbekötés van a szakaszon, ezeket kicseré-
lik, s megújítják a csapadékvíz elvezetését is. Új
víznyelőket építenek be. A munkálatokról a társa-
ság weblapja folyamatosan friss híreket ad.
Amennyiben valakinek észrevétele, kérdése
lenne, hívja az éjjel-nappal működő diszpécser-
szolgálatot, a 06-80/204-086-os zöld számot. A
vízvezetékcserével okozott kellemetlenségek és
az utcai közlekedés akadályoztatása miatt türel-
met és elnézést kér a Pannon-Víz Zrt. 

Május első napjától valamennyi győri
szökőkút és ivókút működik. A Szé-
chenyi téri szökőkutat már az elmúlt
hétvégén üzembe helyezte a Győr-
Szol Zrt., a szükséges karbantartások
és javítások elvégzését követően a
többi berendezés is nyári üzemmódra
állt. A szolgáltató felhívja a figyelmet
arra, hogy a szökőkutak nem alkalma-
sak fürdőzésre. A Jedlik Ányos utcai
műalkotás medencéjében álló szó-
dásüvegből kiömlő víz nem ivóvíz, fo-
gyasztása megbetegedést okozhat.
Csak a szobor peremén található ivó-
kút vize alkalmas emberi fogyasztásra.

Működnek
a szökőkutak

A Győr-Szol Zrt. értesíti az ügyfeleket,
hogy a Győri Nagytérségi Önkormány-
zati Hulladékgazdálkodási Társulás terü-
letén lévő hulladékudvarok május 2-ától
nyári nyitva tartási rend szerint üzemel-
nek. A hulladékudvarok a hét egyes nap-
jain jellemzően 17, illetve 18 óráig várják
az ügyfeleket, akár szombaton is, Győr-
ben pedig vasárnap is 17 óráig. Az
egyes hulladékudvarok pontos nyitva
tartási rendje megtalálható a www.gyor-
szol.hu internetes oldalon.

Nyári
nyitva tartás

Folytatódik a szúnyoggyérítés

Palántát a vásárcsarnokból
A jó idő megérkeztével időszerűvé
válik a zöldségpalánták elültetése.
Nagy választékban kaphatunk palán-
tát a vásárcsarnokban, ahol a hétközi
piacon Kovács Gábor standjánál tet-
tünk látogatást. A mezőörsi őstermelő
pultjánál többek között tápkockás
paprika, paradicsom, káposzta, kar-
fiol, karalábé és zeller kapható. Ugyan-
itt elérhető a több méter magasra
növő paradicsomfa palántája is. A csa-
ládi tradíciók szerint gyermekkora óta
kertészkedő Kovács Gábor szívesen
ad termesztési tanácsokat is. Az
egyenletesen jó minőségnek köszön-
hetően jelentős a visszatérő vásárlók

száma – tudtuk meg az őstermelőtől.
A standnál rendeléseket is fogadnak,
a következő piacnapra összeállítják a
szükséges palántákból álló csomagot. 

TÁPKOCKÁS
PALÁNTAÁRAK:

Káposzta 40 Ft/db
Zeller 45 Ft/db
Paprika 100 Ft/db
Paradicsom 100 Ft/db
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ÁLLÁS

Szakközépiskolai végzettséggel, érvé-
nyes biztonsági őr vizsgával és gyakor-
lattal állást keresek (minden más meg-
oldás is érdekel). 20/5890-197

SZOLGÁLTATÁS

Homokszórás, porfestés: 
Acél- és alufelnik,
Biciklivázak,
keritések, acélszerkezetek
30/834-9978, 96/435-267
www.mafem.hu

Idősgondozást, ápolást 30
éves hölgy délutánonként és hétvégén vál-
lalna! Tel.: 30/252-2245

Hívjon bizalommal, teljes körű
lomtalanítást vállalok. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom: tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Stuka Tibor: 30/217-0848.

Szobafestést, mázolást,
gipszkartonozást és külső szigetelést vál-
lalunk elfogadható áron, garanciával: 06-
20/6298-769.

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

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

EGYÉB

Fehérnemű-, harisnya- és
zokniszaküzlet az egész család szá-
mára! Magyar minőség elérhetõ áron.
Gyõr-Marcalváros II., Örkény u. 9. (a Tes-
cónál, az OTP mögött) 
www.familiafehernemu.hu

4 kerekű, újszerű, norvég rokkantko-
csi eladó! Tel.: 70/232-3159

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 e Ft), új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
Tel.: 20/951-0235

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást igény szerint rakodókkal,
teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,
hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

Bélyeget, bélyeggyűjtemé-
nyeket, képeslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket, kitüntetéseket,
könyveket, egyéb régiséget vásárolok gyűjte-
ményembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

Lomtalanítást vállalok, in-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
leslegessé vált holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. Tel.:
70/564-2280. 

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat
vagy vágni valót, jó áron. Tel.: 30/990-9530. 

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg- és kárpittisztítást vállal.
Győrben ingyenes házhoz szállítással, ma-
gánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.
Kérjük, bizalommal forduljon hozzánk!
Érd.: 20/214-5881

KIADÓ

Győr belvárosában 19 m2-
es irodahelyiség kiadó! Ér-
deklődni: 70/218-9408

Győr belvárosában 60 m2-
es helyiség kiadó. Édek-
lődni: 70/218-9408

Új építésű irodák kiadók 13–
48 m2 nagyságban, bútorozottan vagy
bútor nélkül, Győr-Szabadhegyen. Iro-
dák bérleti díja: 1250 Ft+áfa/m2

/hó+rezsi. Érdeklődés telefonon:
30/625-2487

Győrben, Kálvária utcában 120 m2, 38 m2, 70
m2-es irodák hosszú távra kiadók. Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 1 szobás, 28 m2-es, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne 1-2 szobás,
liftes, illetve udvari, határozatlan, határozott idejű
bérleményre. Adyváros és Sziget előnyben (hirde-
tési szám: 329). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne 1 szobás, 36-
40 m2-es, határozatlan, határozott idejű bérle-
ményre Újváros, Sziget kivételével (hirdetési
szám: 330). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 m2-es, komfortos, gáz-
fűtéses, felújításra szoruló, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás, 55-70 m2-
es, lehetőleg gázfűtéses, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros kivételével (hirdetési
szám: 331). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Eladó lakást keresek Győr-Nádorvárosban 15
M Ft-ig. Minden megoldás érdekel! Tel.:
70/9777-830

Győr-Nádorvárosban, a Március 15. utcában
65 m2-es, 2+1 fél szobás, akár azonnal köl-
tözhető lakás eladó. Ár: 9.150.000 Ft. Tel.:
70/372-0103 

Győr-Nádorvárosban amerikai konyhássá átala-
kított, fiatalos, 49 m2-es, társasházi lakás eladó.
Irányár: 9.190.000 Ft. Tel.: 70/372-0103.

Győrújbaráton, Mélykút utcában 65 m2-es, kívül-
ről teljesen felújított családi ház 1479 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 16,5 M Ft. Tel.: 30/757-2991  

Győr-Ménfőcsanakon, 2004-ben épült tár-
sasházban 50 m2-es, másfél szobás téglala-
kás zárt kocsibeállóval eladó. Ár: 10,99 M Ft.
Tel.: 30/757-2991.

Győr-Szabadhegyen 64 m2-es, 1+2 fél szo-
bás, földszinti, kertkapcsolatos társasházi

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

lakás újszerű állapotban eladó. Irányár: 21,5
M Ft. Tel.: 30/226-8176.

Győrszentiván-Kertvárosban
80 m2-es téglaház 200 négyszögöl kerttel eladó.
Megegyezünk! Tel.: 30/688- 5815

Építési telek Győrzámolyon,
Tölgyfa út elején ELADÓ! Közművesített,
bekerített, 820 m2-es, 18 m utcafronttal, csa-
ládi házas övezetben. Érd.: 30/9370-230. 

Győrött, Halász utcában 800
m2 terület eladó! Irányár: 550.000 Ft. Érdek-
lődni: 96/319-468.

TÁRSKERESÉS

Kinga, 25 éves, fiatal hölgy tartós kapcsolatot
keres Győrben!  20/499-1198

OKTATÁS

Külföldön munkát keresők
részére német speciális képzés indul
kedd-csütörtöki napokon a TIT-ben. Kezdés:
május 7. Győr, Szent István út 5. 96/525-
060, +36-70/321-3763. E-mail: gyor@
titpannon.t-online.hu

ÉPÍTŐANYAG

Ez a kupon 20% kedvezményt
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A női kézilabda Bajnokok Ligája
döntőjében a Győri Audi ETO KC
a norvég Larvikkal csap össze a
trófea elhódításáért. A zöld-fe-
hérek arra készülnek, hogy idén
végre ők üljenek fel Európa
trónjára. Az első mérkőzést va-
sárnap rendezik Norvégiában,
míg a visszavágót jövő szomba-
ton játsszák Veszprémben. 

A Győri Audi ETO KC története első
nemzetközi kupasikerére készül,
ehhez a norvég Larviknál kell jobbnak
bizonyulniuk a zöld-fehéreknek.

A skandinávok két éve már felülhettek
Európa trónjára, akkor Heidi Lökével
a soraikban az Ambros Martin vezette
spanyol Itxako ellen nyertek. A norvég

beállós és a spanyol tréner most az
ETO kötelékéhez tartozik, Heidi Löké-
nek ez lesz sorozatban a harmadik BL-
döntője. 

„Remélem, ezúttal ismét a győzte-
sek között lehetek a döntőben, de na-
gyon nehéz dolgunk lesz, a Larvik
rendkívül erős csapat. Úgy érzem,
ebben az évben kiegyensúlyozottan
szerepeltünk és jól játszottunk, ezt kell
tovább folytatnunk. Szívből remélem,
hogy meg tudjuk nyerni a döntőt, na-
gyon megérdemelné a csapat, a klub
és a fantasztikus közönség is. A világ
két legjobb együttese találkozik egy-
mással, mindent megteszünk a győ-
zelemért” – mondta a Győr Plusznak
Heidi Löke. 

Ambros Martin vezetőedző szerint
az eddig mutatott formának nincs je-
lentősége a döntőben, mint ahogy
annak sem, hogy melyik csapat kezdi
hazai pályán a párharcot. 

„Az idei BL-elődöntők tisztán meg-
mutatták, hogy semmi jelentősége
nincs annak, hogy egy csapat idegen-
ben vagy hazai környezetben játszik
először. A döntő két mérkőzésből áll,
tehát százhúsz perc iszonyúan ke-
mény csatára kell felkészülnünk, hi-

szen lehet, hogy ennek a százhúsz
percnek az utolsó másodperceiben
dől majd el, ki lesz az új bajnok Euró-
pában.”

És hogy miért mondja mindezt a
spanyol szakvezető? Nos, az elődön-
tők mindegyike idegenbeli győzelem-
mel zárult. Az Audi ETO 24–22-re
nyert Romániában az Oltchim Valcea
otthonában, majd 24–25-re kikapott
Veszprémben, de 48–47-es összesí-
téssel bejutott a fináléba. A Larvik
előbb 22–24-es vereséget szenvedett
el Norvégiában a Krim Ljubljanától,
majd Szlovéniában 27–19-re kiütötte
ellenfelét, így 49–43-as összesítéssel
jutott a döntőbe. 

A két finalista a sorozat középdön-
tőjében is találkozott egymással, a
Győri Audi ETO KC akkor mindkétszer
legyőzte a Larvikot. Február 16-án
Norvégiában parádés játékkal 24–18-
ra nyertek a zöld-fehérek, majd már-
cius 2-án Győrött 30–24-re bizonyul-
tak jobbnak Görbiczék. 

„Fontos, hogy a Larvik emlékszik
arra a két mérkőzésre és az is jó, hogy
mi már elfelejtettük” – utalt a két ko-
rábbi összecsapásra Ambros Martin.

„Minden mérkőzés más, így erre a két
találkozóra nem alapozhatunk, a döntő
nulláról kezdődik. A két csapat nem
tudja meglepni egymást, ahhoz min-
denki túl jól ismeri a másikat. Mindkét
együttes kitűnően védekezik, meglát-
juk, hogy támadásban ki lesz a jobb. A
jó védekezés az alap, amire építhetünk,
de a kulcs a támadásvezetés lesz. Első-
sorban a saját játékunkkal, az egészsé-
günkkel és a helyes felfogással foglal-
kozunk, jelen pillanatban jól állunk.

Egyedül Hornyák Dórának van kisebb
problémája, aki a bajnoki döntőben
szenvedett kézsérülést, jelenleg nem
tudom, hogy ő bevethető lesz-e. Arra
készülünk, hogy a döntőben tovább
írjuk a saját történelmünket.”

Történelmet írna az Audi ETO

A korábbi döntők
A Győri Audi ETO KC harmad-
szor jutott be a Bajnokok Ligája
döntőjébe. Az előző két finálé-
ban hajszálon múlt a siker, 2009-
ben a Viborg összesítésben
egyetlen góllal, 50–49-re múlta
felül a zöld-fehéreket, míg tavaly
a Buducnost Podgorica 54–54-
es összesítéssel, idegenben lőtt
több góllal bizonyult jobbnak.
Minden sorozatot figyelembe
véve ez a klub nyolcadik nemzet-
közi kupadöntője, eddig egyik fi-
nálét sem sikerült megnyerni.
Remélhetőleg ezúttal már
Győrbe kerül a trófea. 

Időpontok
A döntő első felvonása május
5-én, vasárnap 16.45 órakor
kezdődik Larvikban. A máso-
dik összecsapást május 11-én,
szombaton 15.15 órakor játs-
szák Veszprémben. A Digi
Sport 1 mindkét mérkőzést
élőben közvetíti. 

Román játékvezetők
Diana-Carmen Florescu és Ana-
maria Duta személyében két
román játékvezető hölgy fújja
majd a sípot a női kézilabda Baj-
nokok Ligája-döntő első mérkő-
zésén, a Larvik–Győri Audi ETO
KC találkozón. A visszavágóra lap-
zártánkig még nem jelölték ki a já-
tékvezetőket. 

Felfokozott érdeklődés
A norvég csapat otthonául szol-
gáló Larvik Aréna 4.400 férőhe-
lyes, ebből 3.000 ülőhely. A klub
története során először idén
februárban hirdettek telt házat
egy mérkőzésre, akkor egy nap-
pal a találkozó előtt elkelt az ösz-
szes belépő – az ellenfél a Győri
Audi ETO KC volt. Az érdeklő-
dés most is hatalmas, lapzár-
tánkkor már csak a kapu mö-
götti szektorokba lehetett
jegyet váltani. A Győri Audi ETO
KC az elődöntőhöz hasonlóan
ezúttal is Veszprémben fogadja
ellenfelét. Az 5.000 nézőt befo-
gadni képes Veszprém Aréná-
ban garantált telt ház várja a
csapatokat, április 25-én min-
den jegy elkelt a visszavágóra.
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Hetedik mérkőzésén is győztesen hagyta el a parkettát
a Győr-Szol–Széchenyi Egyetem férfi kosárlabdacsa-
pata az NB I/B-s bajnokság 9–20. helyért folytatott ráját-
szásában. A győriek hazai környezetben 102–87-re győz-
ték le a Nagykőrös együttesét, megerősítve ezzel vezető
helyüket a táblázaton. Az első félidő hullámzó játékot ho-
zott, az egyetemiek többször is elhúztak a vendégektől,
de a nagykőrösiek rendre felzárkóztak. A második játék-
részben a győriek fokozatosan növelték a különbséget,
és erősen közepes védekezéssel végül magabiztosan
hozták a mérkőzést. A csapatból kiemelkedett a tripla
duplát elérő Tóth Péter teljesítménye. A Győr-Szol–Szé-
chenyi Egyetem gárdája legközelebb vasárnap 16 órakor
Debrecenben, a DEAC otthonában lép pályára. 

A Hat-Agro UNI Győr női kosárlabdacsapata a szezon
utolsó megmérettetésére készül, a zöld-fehérek hét-
végén Kassán szerepelnek a magyar–szlovák bajnok-
ság négyes döntőjében. Az idei bajnoki kiírásban az
alapszakasz és a rájátszás között szerepelt egy közös
magyar–szlovák középszakasz, ennek az első négy he-
lyezettje csap össze most Kassán. A középszakaszt a
Good Angels Kosice nyerte meg az Uniqa-Eurolea-
sing Sopron, az MBK Ruzomberok és a Hat-Agro UNI
Győr előtt. Pénteken 17 órakor a soproniak és a rózsa-
hegyiek, majd 19.15 órakor a házigazda kassaiak és
a győriek csapnak össze a döntőbe jutásért. A bronz-
mérkőzést szombaton 15.45 órakor, míg a döntőt 18
órakor játsszák.

További hír, hogy a Nemzetközi Kosárlabda-szö-
vetség (FIBA) illetékes testülete úgy döntött, a friss
bajnoki ezüstérmes Hat-Agro UNI Győrnek 39.340
eurót, azaz 11,7 millió forintot ki kell fizetnie két ko-
rábbi játékosa, a horvát Iva Ciglar és a cseh Edita
Sujanová számára. A két kosárlabdázó bér- és pré-
miumtartozás miatt jelentette fel a magyar klubot a
FIBA-nál. A klub elfogadta a FIBA döntését és ki-
egyenlíti tartozását, különben nem nevezhetne a
nemzetközi kupába és a magyar bajnokságba sem. 

Pontosztozkodással zárult az NB
I/B-s férfi kézilabda-bajnokság
rangadója, a listavezető SZESE
Győr 21–21-es döntetlent ját-
szott a második helyezett Száz-
halombatta otthonában. A győ-
riek az első félidőben kapkodva,
sok technikai hibával játszottak,
így a házigazdák négygólos
előnyre tettek szert. Szünet után
azonban védekezést váltottak a
vendégek és a kapusteljesít-
mény is feljavult, így nagy küzde-
lemben kiharcolták az egy baj-
noki pontot. 

„A második játékrészben küz-
désből kiválóra vizsgázott a csa-
pat. Ha kicsit figyelmesebbek va-
gyunk, már a bajnokságot ünne-
pelhetnénk” – fogalmazott a ta-
lálkozó után Deáki István vezető-
edző. A csapatnak remélhetőleg
nem kell sokat várnia az ünnep-
léssel, hiszen amennyiben szom-

Az utolsó erőpróba

Hétből hét

Bajnokavatásra készülnek
baton 18 órakor az egyetemi
csarnokban legyőzik a Szent -
endre együttesét, a hátralévő for-
dulók eredményétől függetlenül
kivívják a bajnoki címet és a felju-
tást. Décsi Gábor klubigazgató
lapunknak elmondta, sokat dol-
goztak azért, hogy eljussanak
idáig, és a csapat mindenkép-
pen szeretné elérni a feljutást a
szombati mérkőzésen.

„Három éve tértem haza Ma-
gyarországra, társaimmal együtt
akkor kezdtünk bele ebbe a pro-
jektbe. Légiósként is szomorúan
láttam az ETO hanyatlását, és
úgy éreztem, hogy Győr nem ma-
radhat férfi kézilabdacsapat nél-
kül. Sokan haragudtak rám, hogy
nem az ETO, hanem a SZESE
mellé álltam, de úgy érzem, hogy
az idő minket igazolt. Hosszú tá -
von csak rendezett körülmények
között lehet működtetni egy klu-

bot. Az NB II-es bajnokságot rög-
tön megnyertük, tavaly közel áll-
tunk az NB I/B megnyeréséhez is,
végül másodikak lettünk. Annyira
nem is nagy baj ez, hiszen kellett
ez az év, hogy igazán megérjünk
az élvonalra. Nagyon várjuk már,
hogy újra első osztályú férfi kézi-
labdacsapata legyen a városnak.
A Veszprém elleni kupameccs jó
felmérő volt, háromezer néző volt
kíváncsi a találkozóra. Szeret-
nénk, ha jövőre az NB I-ben is si-
kerülne megtöltenünk az egye-
temi csarnokot. A Szent endre
ellen kötelező a győzelem, fel kell
tennünk a pontot az i-re. Remé-
lem, minél többen kijönnek, hogy
együtt ünnepelhessünk a mérkő-
zés után. Ezt követően folytatjuk
a munkát, azt szeretnénk, hogy
minél erősebb csapatunk legyen,
ami hosszú távon is az élvonal
tagja marad.”
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AJÁNLJUK

MÁJUS 4., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–
Szentendre (bajnoki
mérkőzés, egye temi
csarnok)

MÁJUS 8., SZERDA
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–
Videoton (Magyar
Kupa-elődöntő, ETO
Park)

A győri Free Fighter SE öt éve várja sorai -
ba a kyokushin karate iránt érdeklődőket,
de a közelmúltban újabb sportággal is
bővült a klub kínálata. Az egyesület négy
helyszínen – Győr, Dunaszeg, Tét, Győrúj-
falu – tartja foglalkozásait, melyekre az
óvodásoktól egészen a nyugdíjas korosz-
tályig járnak. A klub célja a sportág nép-
szerűsítése és a versenyzés, emellett a tö-
megsport szintjén is igyekeznek minél
több embert bekapcsolni ebbe az életfor-
mába. A részletekről az egyesület elnöke
és vezetőedzője, sensei Laczkovits Béla
négydanos mester beszélt lapunknak,
aki a nyolcvanas évek elején ismerkedett
meg a kyokushin karatéval. 

A Rába ETO futsalcsapata már bajnokként fogadta
a táblázat harmadik helyén álló Colorspectrum Ara-
mis csapatát a felsőházi rájátszás hétfő esti rang -
adóján. A zöld-fehérek komolyan készültek a mérkő-
zésre, hiszen annak ellenére, hogy már elhódították
a bajnoki címet, minden mérkőzésüket szeretnék
megnyerni. A győriek Lódi, Fabio, Dróth, Juanra és
Ramada góljaival végül 5–3-ra nyertek egy feszült
hangulatú mérkőzésen, aminek kialakulásáról első-
sorban a játékvezetők tehettek. Sorozatos tévedé-
sek és indokolatlanul kiosztott lapok borzolták a ke-
délyeket mindkét oldalon, a győri közönség perce-
ken át tartó füttyszóval fejezte ki nemtetszését. A já-
tékvezetők még a zöld-fehérek mesterét, Marcos
Angulót is elküldték a kispadról, nem véletlenül fo-
galmazott úgy a vezetőedző a találkozó után, hogy
hazánkban a játékvezetők szeretnek főszereplővé
előlépni. Összességében a Rába ETO megérdemel-
ten győzött, és csak a vendégkapus bravúrjainak kö-
szönhetően nem lett nagyobb a két csapat közötti
különbség. A zöld-fehérek legközelebb hétfőn 18.15
órakor a Haladás vendégeként lépnek pályára. 

Újabb meglepő vereséget szenvedett el a
listavezető Győri ETO FC, amely hazai pá-
lyán 4–3-ra maradt alul a Paks együttesé-
vel szemben. Az első játékrész remekül
alakult a győriek számára, hiszen Völgyi,
Strestik és Kamber góljainak köszönhe-
tően a szünetben már 3–0-ra vezetett Pin-
tér Attila együttese. A vendégek azonban
nem törtek meg, két gyors góllal felzárkóz-
tak, a hajrában kiegyenlítettek, az utolsó
percben pedig megfordították a mérkő-
zés állását. Nagy lehetőséget szalasztott
el a zöld-fehér csapat, amely egy meg-
nyert mérkőzésen engedte ki kezéből a
győzelmet.

Nippon Zengo: Építsd újra önmagad! 
„Fontos a töretlen hit, a lelkesedés és

a kitartás. Sokan feladják menet közben,
de ők rendre visszatérnek, hiszen rájön-
nek, hogy pozitív dolgot kaptak a kyokus-
hin karatétól. Ez erőkarate, fontos a fizikai
felkészültség, de a technikának is jelen-
tős szerep jut. A rohanó világban fontos
a régi értékek felszínre hozatala, mint pél-
dául a tisztesség, a becsület és a fegye-
lem. Ezek az értékek valamennyi harcmű-
vészetben megtalálhatóak, hol hangsú-
lyosabban, hol kevésbé. Mi igyekszünk
nagyobb szerepet szánni ezek átadásá-
nak” – mondta a vezetőedző, akinek fia,
Richárd háromdanos mesterként segíti a
munkáját. 

„A régióban egyedül mi foglalkozunk
Nippon Zengóval, ami egy kyokushin ka-
rate alapokra épülő küzdősportaerobik.
Ez egy rendkívül kemény kardiomuszku-
láris edzés, amelynek nagyfokú zsírégető
hatása van. Egy foglalkozás általában
egy-másfél órás, és a kemény munka el-
lenére jó hangulatban telik. Minden kor-
osztály szívesen látogatja az edzéseket, a
Nippon Zengo egyáltalán nincs korhoz
kötve” – mutatta be a sportágat sensei
Laczkovits Béla, amelyről bővebben a
www.nipponzego.hu oldalon olvashat-
nak, a Free Fighter SE pedig elérhető a
freefighter-se.atw.hu honlapon és a Face-
bookon is. 

Szünet után jött a feketeleves
Az ETO a legutóbbi négy bajnokiján a lehet-

séges tizenkét pontból mindössze kettőt tudott
megszerezni, szorosabbá téve ezzel a végjáté-
kot. Az éllovas győriek előnye öt fordulóval a
bajnokság vége előtt hét pont a Videotonnal és
az MTK-val szemben is. A csapat vasárnap
16.30 órakor az Újpest vendégeként lép pá-
lyára az OTP Bank Liga 26. fordulójában, majd
szerdán 18 órakor a Videotont fogadja a Ma-
gyar Kupa elődöntőjének visszavágóján. A zöld-
fehérek 2–0-ra nyertek Székesfehérváron, így
megnyugtató helyzetben várják a második
mérkőzést. A döntőbe jutáshoz azonban
rendbe kell tenniük a védekezést, hiszen a leg-
utóbbi két találkozóján kilenc gól kapott az ETO. 

Presztízscsatát
nyertek

Mosonmagyaróváron
a Keglovich-kupa

A Magyar Labdarúgó Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei igazgató-
sága ötödik éve az ETO Parkban rendezi meg a megyei Magyar Kupa dön-
tőjét. A Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgóról elnevezett kupát
2009-ben az MTE 1904 nyerte meg először, azóta az SVSE, a Győrsze-
mere és a Csorna diadalmaskodott. Idén az első győztes újra a fináléba ju-
tott és a Futura Mosonmagyaróvár 2–1-re győzött a Lipót Pékség ellen. Az
NB III-as mosonmagyaróvári csapat ugyan jobban kezdett, de az első fél-
időben csak helyzetekig jutott. A folytatásban a megyei I. osztályú lipóti
gárda bátrabban játszott és Tóth góljával vezetést szerzett, de a hajrában a
rutinosabb csapat Stelmak és Kovács találataival fordítani tudott. 
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A Magvassy Mihály Sportcsarnokban
rendezték meg a 19. Óvodás Olimpiát,
melyen több mint húsz óvoda gyerme-
kei vetélkedtek játékos formában és ta-
pasztalhatták meg a mozgás örömét. A
váltók versengésében a Brunszvik-
óvoda fiataljai bizonyultak a legügye-
sebbnek, a másodikak az Apor-óvoda
lurkói lettek, a harmadik helyen a mén-
főcsanaki ovisok végeztek, a negyedik
helyezést a Kovács Margit Óvoda gyer-
mekei érték el, az ötödik helyen a Sün
Balázs Óvoda apróságai zártak a dön-
tőbe jutott csapatok közül. 

Egyéni eredmények. Kislabda-
dobás, lányok: 1. Tallós Csillag (Ma-

A jövő olimpikonjai
versenyeztek

gyar úti), 2. Varga Loretta Kira (Táro-
gató), 3. Radics Róza (Péterfy). Kislab-
dadobás, fiúk: 1. Hoffmann Balázs
(Brunszvik), 2. Forgó Patrik (Gyirmót),
3. Kecsedi Roland (Brunszvik). Futás,
lányok: 1. Berger Júlia (Bisinger), 2.
Rendes Liza (Nagybácsai), 3. Czébán
Stella (Erzsébet). Futás, fiúk: Rátonyi
Máté (Brunszvik), 2. Odnoga Péter (Er-
zsébet), 3. Zarecki Dávid (Kovács Mar-
git). Távolugrás, lányok: 1. Csontos
Noémi (Péterfy), 2. Vajda Luca (Vac-
kor), 3. Zalka Patrícia (Tárogató). Távol-
ugrás, fiúk: 1. Odnoga Péter (Erzsébet),
2. Petróczy Dávid (Benedek Elek), 3.
Kovács Bálint (Kovács Margit). 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

32 / + / 2013. május 3.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri Xantus János Állatkert az
utóbbi időben folyamatosan egy –
vagy akár több – apró új lakó „érke-
zéséről” számolt be. A múlt hét sem
telt eseménytelenül, a 9 hónap vem-
hességi idő után egy körülbelül 25
kg-os jávorantilop-borjú látta meg a
napvilágot, továbbá az ormányos
medvéknél két nőstény is utódokat
hozott a világra. 

A jávorantilop a világon az egyik
legnagyobb antilopféle. Kiváló hosz-
szútávfutó, annak ellenére, hogy a ki-
fejlett felnőttek fél tonnánál is többet
nyomhatnak. Hallása és látása kitűnő,
viszont szaglása meglepően gyenge.
Szarva a többi antilopéhoz képest al-
kalmasabb a szavanna ragadozóival
szemben, például az oroszlánokkal ví-
vott közelharcokra.

Jelenleg az állatkertben öt jávoran-
tilop él. Az első két tehén 2005-ben ér-
kezett a parkba, őket követte egy fiatal
bika 2010-ben. A tavaly született
utódjuk, a kis bika azóta szoros barát-
ságot kötött a
szintén tavaly vi-
lágra jött zebra-
csikóval, önfe-
ledt játékukat bárki
megfigyelheti az Af-
rika-kifutóban.

Az idén az egyik
tehén egy nőstény bor-
júval örvendeztette meg
az állatkert dolgozóit. A
kicsi egészséges, születését
követően 20 perccel – ugyan
több bravúros bukfenc bemu-
tatása után – már felállt, nem

Jávorantilop és ormányos
medve született

sokkal később szopni kezdett. Jelen-
leg folyamatosan anyja mellett tartóz-
kodik, egy percre sem hagyja el. Anya
és kicsinye a kifutó többi tagjától
egyelőre elkülönítve (a zsiráfház mö-
götti, számukra elkerített részen) töltik
napjaikat. 

Az állatkerti hírek közül az ormá-
nyos medvék sem szerettek volna ki-
maradni, ezért csütörtök délután ők is
csatlakoztak a sorhoz, jelenleg hat kis
kölyköt rejtenek odúik. Ezek az állatok
csukott szemmel, fejletlenül szület-
nek, átlagosan 75 nap vemhességi
idő után. Ha a kicsik már elég ügye-
sek, csatlakoznak a falkához. A nősté-
nyek és utódaik szigorú hierarchiájú
csapatokban élnek, az anyaállat mel-
lett gyakran a csapat más tagjai is be-
segítenek a kölyökről való gondosko-
dásba. A kölykök még nagyon kicsik,
maguktól nem tudják elhagyni az
odút, viszont mókás látványt nyújt,
ahogy a nőstények egy másik anyuka
fészkébe cipelik át kölykeiket egy kis
gyermekmegőrzésre. 

Az idén született kölykökről további
képek láthatók: www.zoogyor.com.

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

A napsütéses május elsején ezrek lá-
togattak el a gyirmóti horgásztavak-
hoz, ahol harmadszor rendezett ha-
lászléfőző népünnepélyt a városrész
önkormányzata. Az egész napos prog-
ram kicsiknek és nagyoknak egyaránt
kellemes időtöltést kínált, a nagysát -
raknál szólt a fúvószene, az örökzöld
és a cigánymuzsika, a parti bográ-
csokban harminc csapat főzte a ha-
lászlét a nagyközönség örömére. 

A részönkormányzat vezetője,
Szabó Jenő elégedetten nyilatkozha-
tott lapunknak, a halfesztivál évről
évre több látogatót vonz, ma már Gyir-

Aranyhalas majális 
mót kiemelt, legnépszerűbb esemé-
nyeként tartható számon. Egyre töb-
ben csatlakoznak támogatóként az
Aranyhal étterem, a győri önkormány-
zat és a helyi művelődési ház mellé, s
egyre több csapat nevez be a halászlé -
főző vetélkedésbe. 

A szakértő zsűri az idei verseny-
munkák közül hetet bronz, kilencet
ezüst, hatot arany fokozatra érdeme-
sített, a legtöbb pontot ezúttal is a
Szabó Sándor Team és a Rábapatonai
Lovas Klub kapta. A nap sztárven-
dége, Balázs Fecó különdíjakat osz-
tott ki, míg a közönség díját mindenki
megkapta. Halra és fűszerre, szárma-
zásra és stílusra való tekintet nélkül
minden csepp halászlé elfogyott. 


