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Részletes
tévéműsor
17–19. oldal

5. oldal Ellenőrökkel igyekeznek betartatni
a cigarettastopot a győri kórházban. A do-
hányzásra kijelölt helyeket – az épülettől öt
méterre – vörös festékkel tüntették fel.

7. oldal Nem kapnak amnesztiát az idegen nyelvi hiányossággal küsz-
ködő volt hallgatók, de könnyebben tehetnek nyelvvizsgát az oklevél
megszerzéséhez, mint korábban – így összegezhető a közelmúltban ér-
vénybe lépett jogszabályi változás, amelyre a Győrben működő felsőokta-
tási intézmények már meg is kezdték a felkészülést. Eddig ugyanis nyelv-
vizsga hiányában nem juthatott diplomához a diák.  

28. oldal Megkezdődött a visszaszámlálás, la-
punk megjelenésekor már csak 98 nap választ el
minket a londoni olimpia rajtjától. A Győr Plusznak
ebből az alkalomból a negyedik olim piájára ké-
szülő birkózó, Deák Bárdos Mihály adott interjút. 

12. oldal Idén július 20–22.
között rendezik meg a Kisalföld
Vágtát, a Nemzeti Vágta regioná-
lis elődöntőjét a gyirmóti Rodeo
Ranchen. Írásunkban a főszer-
vező beszél a részletekről.

4. oldal Magyarországon bár-
sonyos gasztronómiai forradalom
zajlik – mondja Miért szeretem
Győrt rovatunk e heti főszerep-
lője, Szabó László, a La Maréda
étterem tulajdonosa.

A világ tetején
Képriportunk a 16. oldalon
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éve halt meg Baross Gábor, rá emlékeztek ilavai és
győri polgárok. Az esemény házigazdája Győr levél-
tára és a Szent Rókus-templom volt. Kiállítás nyílt a
Baross-életmű dokumentumaiból, valamint a monar-
chia idejéből származó ilavai képeslapokból.

120 1600 fővel csökkent az álláskeresők száma Győr-
Moson-Sopron megyében a márciusi adatok sze-
rint. A hó végén 11 ezer fő regisztrált munkanélküli
volt a megyében. Országosan jelenleg Győr-
Moson-Sopronban a legkedvezőbb a munkaválla-
lók helyzete.

NAPRÓL NAPRA

Április 13.

Április 14.

Április 15.

Április 16.

Április 17.

Április  18.

Április 19.

Innováció. Regionális innovációs ki-
állítást és találmányi vásárt rendeztek
Győrben a Széchenyi István Egyete-
men. Az innovátorok és feltalálók be-
fektetőkkel is találkozhattak. Az ese-
ményen az év feltalálója is részt vett. 

Premier. Bemutatták a Győri Nem-
zeti Színházban az Aranycsapat
című musicalt. A Méhes László ren-
dezésében színre vitt darab zenés
történelmi emlékezés, ahol a szere-
lem és a rock and roll mellett a foci
játszza a főszerepet. 

Menetrend. Életbe lépett az új me-
netrend, így több mint négyszázzal ke-
vesebb vonat és harminccal kevesebb
busz közlekedik a hazai utakon. A szak-
emberek az egyes vonalak jobb kihasz-
náltságát várják az intézkedéstől.

Tanácsadók. Hétfőtől összesen 11
megyeszékhelyen, köztük Győrben
is segíti pénzügyi tanácsadói iroda-
hálózat a fogyasztókat. A pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos általá-
nos, illetve a fogyasztó egyedi ügyé -
re vonatkozó tanácsadás ingyenes. 

Illemverseny. Győr adott otthont
az Országos Illemtani Csapatver-
seny döntőjének. A résztvevők fel-
adata az volt, hogy különböző játé-
kos feladatok segítségével adjanak
számot tudásukról. A megméretteté-
sen tíz csapat vett részt.

Pályázat. Érvénytelenség, illetve
eredménytelenség miatt összesen ti-
zennégy megyében újra kiírják az is-
kolaigazgatói pályázatokat, így Győr-
Moson-Sopronban is – közölte a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 

Verseny. Ifjúsági katasztrófavédel mi
versenyt rendeztek a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban. Az előzetesen neve-
zett 50 csapat elméleti és gyakorlati
feladatokat oldott meg, köztük tesztet,
elsősegélynyújtást, homokzsáktöltést,
„sötét sátor” tájékozódási ügyességi
feladatot, valamint tálcatűz oltását, ve-
szélyszimbólumok kirakását játékos
keretek között. 

A külügyi 
államtitkár
Győrben
A Fidelitas következő
Egyenes beszéd című
rendezvényének ven-
dége Németh Zsolt kül-
ügyi államtitkár lesz áp-
rilis 26-án, csütörtökön
17 órától a megyeháza
dísztermében. A két mű-
sorvezető a Fidelitas két
győri vezetője: Radnóti
Ákos elnök és Fekete
Dávid alelnök lesz. 
A belépés ingyenes.

Egészségpiac
Egészségpiac lesz ápri-
lis 21-én 11–15 óráig az
Adyvárosi Főigazgató-
ság Móra Ferenc Általá-
nos és Középiskolában.
A szűrővizsgálatokon
vérnyomás-, vércukor-,
koleszterinszint-mé-
réssel, látás- és hallás-
vizsgálattal, ortopédiai
tanácsadással várják
az érdeklődőket. Rész-
letek a www. morafe-
renciskola.hu oldalon
olvashatók.

Szokjon le!
Dohányzásról leszo-
kást támogató csopor-
tot in dít április 26-án
a megyei kormányhi-
vatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve
és a győri önkormány-
zat WHO-irodája. 
A cso portban történő
részvétel ingyenes. Je-
lentkezni lehet postai
úton (Győr Megyei
Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal, WHO
Egészséges Városok
Programiroda, 9021
Győr, Honvéd liget 1.),
és e-mailben a who@
gyor-ph.hu címen.

Mire vigyázzunk a ter-
mékbemutatókon? Ho-
gyan értelmezzük a
közüzemi számlákat? –
többek között ezekre a
kérdésekre adott vá-
laszt szerdán a Látoga-

tóközpontban a me-
gyei kormányhivatal fo-
gyasztóvédelmi fe l ügye   -
 lősége. Nyílt na pot tar-
tottak ugyanis, ahol az
előadásokon kívül bár -
ki megvizsgáltathatta
például napszemüvege
UV-szűrőjét, vagy az
ékszerek, órák fémaller-
giát kiváltó nikkeltartal-
mát a szakemberek se-
gítségével.
Széles Sándor, a megyei
kormányhivatal vezetője
a megnyitón kiemelte, a
fogyasztóvédelem álla-
pota egy ország fejlett-
ségének fokmérője is.
Győr ezen a területen is
az élen jár, Magyaror-
szág egyik legfejlettebb
városává vált. 
Dr. Lipovits Szilárd, Győr
város jegyzője a piac-
gazdaság árnyoldalairól
is beszélt: a széles kíná-
lat a minőség romlásá-
hoz vezethet, fontos,
hogy kiválasszuk a szín-
vonalas termékeket.

Fogyasztóvédelem:
pozitív példát mutat

Ezt hangsúlyozta Csá-
kiné dr. Gyuris Krisztina,
a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság főigaz-
gató-helyettese is, aki
elmondta, nem csak
szankcionálni, de pozitív

példákat felsorakoztatni
is szeretnének. Ezért jött
létre az Európában
egyedülálló kezdemé-
nyezés: a www.termek-
kosar.hu oldalon ajánlá-
sokat tehetünk azokra a
termékekre, melyekkel
elégedettek vagyunk,
de postai úton is elküld-
hetjük a javaslatainkat. 
A főigazgató-helyettes
arról a „fogyasztóbarát
vállalkozás” programról
is beszélt, melynek kere-
tében a minőségi termé-
keket szolgáltatók meg-
kaphatják a fogyasztó-
barát emblémát. 
Dr. Szopka Zsolt, a me-
gyei kormányhivatal fo-
gyasztóvédelmi felügye-
lőségének megbízott
igazgatója a nyílt napon
átadta az ötvenedik iga-
zolást egy győri vállalko-
zónak azért, mert az el-
lenőrzések során min-
dent a jogszabályoknak
megfelelőnek talált a fo-
gyasztóvédelem.
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NEMZEDÉKEK NEKROLÓG

Hirtelen kellett indulnia, elbúcsúzni
sem volt ideje. Egy héttel ezelőtt,
késő este tévét nézett, amikor rosz-
szul lett, és egyik pillanatról a má-
sikra mindennek vége lett. 

Mi, kollégái pedig dermedten
morzsolgatjuk a fájó hír szavait fo-
gaink között, és nem értjük, nem
hisszük el a megváltoztathatat-
lant. Az előtte lévő napokban még
találkoztunk, beszéltünk telefo-
non, tervezgettük a jövő heti újsá-
got, hogy milyen témákat dolgoz
majd fel a Győr Plusznak. Mindig
volt egy-egy „jó sztori”, egy érde-
kes interjú, egy sokak zsebét
érintő kérdés a tarsolyában, ame-
lyet jól körüljárva megírt. Határ-
időre. Lacira soha nem kellett
várni, és mindig lehetett rá számí-
tani. Az élete volt az újságírás.
Nem csak a nyomtatott sajtó, az
elektronikus is. 

Attól kezdve, hogy húsz évvel
ezelőtt belépett a Kisalföld napi-
lap sportrovatához, megszállot-
tan űzte ezt a szakmát. Önerejé-
ből képezte és küzdötte fel magát,
és nemcsak a sportban, hanem a
közügyekben, a gazdaságban, a
politikában is jártasságot szer-
zett. 1998-tól már az akkori városi
televíziónak készített közéleti ri-
portokat, majd a Hír TV megala-
kulásakor a csatorna nyugat-ma-
gyarországi tudósítója lett. Köz-
ben éveken át szerkesztette a
Nyugat-Hírmondó című megyei
lapot, és haláláig főszerkesztője
volt a Nyugathír.hu internetes
portálnak is. 

Mindezek mellett írt rendszere-
sen a Győr Plusznak, riportjai, in-
terjúi mellett publicisztikákat is.
Jegyzetei sokszor olyanok voltak,
mintha egy nagy követ dobott
volna az állóvízbe. Nem beszélt
mellé, őszintén felvállalta politikai
meggyőződését, s ha úgy érezte,
azt kell tennie, akkor konfrontáló-
dott. Ő tényleg hitt abban, ami
mellett kiállt. Ezt a tulajdonságát
azok is elismerték, akik nem értet-
tek vele egyet. 

Szakmai tudását, tájékozottsá-
gát és teherbírását pedig sokan
csak csodálták. A televíziós tudó-
sító számára a munkaidő 24 órá-
ból áll, nincs hétvége, nincsenek

Elment 
a Bakács Laci

ünnepek, nincs éjjeli nyugodt pi-
henés, ha történik valami, menni
kell. És Laci ment, mindig min-
denhol ott volt, és profi tudósítá-
sokat küldött a Hír TV-nek. A ha-
lála előtti órákban is forgatott, az
Aranycsapat győri bemutatójáról
készített anyagot, hogy az egész
ország lássa, megint történt va-
lami példamutató szeretett váro-
sában. Ízig-vérig lokálpatrióta
volt, de soha nem hivalkodott
azzal, mennyire fontos neki, hogy
jól menjenek Győr dolgai. 

Lacinak tolla és kamerája mel-
lett volt egy harmadik eszköze kri-
tikái átadására: a humora. Szelle-
messége felpezsdítette a vele
való beszélgetéseket, s olykor szi-
porkázóvá tette publicisztikáit is.

Megrendülten állunk most,
mert óriási űrt érzünk. És ha egy
pillanatra is, de a magunk szerény
eszközeivel kifogunk a halálon.
Utolsó lapunknak küldött írását
az ő emlékének adózva jelentet-
jük meg, annál is inkább, mert
tudjuk, Laci is ezt akarná, hiszen
szerinte „nagyon jó anyag lett.” 

S talán azért is, mert titkon azt
reméljük, hogy egyszer csak
belép a szerkesztőség ajtaján, és
azt kérdezi: „Na, mi újság?”

A Győr Plusz szerkesztősége

Szeretett kollégánk lelki üdvéért engesztelő gyászmisét tar-
tanak április 21-én, szombaton 13 órakor a Szent Imre-temp-
lomban, a temetési szertartás a gyászmisét követően 14 óra-
kor a nádorvárosi köztemető régi ravatalozójánál lesz.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: eeszi

Az aktív időskorra és a nemzedékek
közti szolidaritásra helyezi a hang-
súlyt a győri Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
új programja, amely a Veletek min-
denkor nevet kapta.

Hivatásunkból adódóan ismerjük
az idős korosztály igényeit, szellemi
és fizikai képességét és a bennük
rejlő értékeket, együttműködő part-
nereinken keresztül pedig betekin-
tést nyertünk a fiatalok szokásaiba,

érdeklődési köreibe és nyitottsá-
gukba – mutatott rá az EESZI új
programjának alappilléreire Ráczné
Németh Teodóra általános igazgató-
helyettes. A szakember hozzátette,
az idén januárban indult, és egyelőre
egy évet felölelő projekt tulajdonkép-
pen folytatása az előző hét évben
nagy sikerrel lezajlott Generációk
egymás közt, egymásért program-
nak, amelyben a fiatal és idős kor-
osztályok találkozásait azokra az ér-
tékekre, hagyományokra építették,
amelyek főként az idős korosztály-
hoz köthetők. Így a népi mestersé-
gekhez, gyógymódokhoz, ételekhez
és a hiedelmekhez rendszerezték a
témaköröket, de a programba az
óvodásokkal közös gyógynövény-
gyűjtésen túl belefért a Győr bombá-
zásáról szóló rendhagyó történelem -
óra és a nordic walking, mint új moz-
gásforma főiskolások általi megis-
mertetése is az idősekkel. Ezek az
elemek megmaradnak az új prog-
ramban is, ám Ráczné Németh Teo-
dóra lapunknak kifejtette, az elmúlt
időszakban részben minisztériumi
támogatással megvalósult projekt-
hez képest a Veletek mindenkor any-
nyiban azért más, hogy sokkal na-
gyobb hangsúlyt fektetnek az aktivi-

Nemzedékek aktív
találkozásai

tásra. Bármit csinálnak együtt a
nemzedékek, vagy csak önmaguk-
ban kortárs csoportokkal az idősek,
az mutasson túl a passzív nézelődő
szerepen – jegyezte meg az intéz-
ményvezető-helyettes, aki rögtön
hozzátette, az aktivitáson nemcsak
fizikai, hanem szellemi aktivitást is
értenek. Egy múzeumban például a
műalkotások befogadásán túl cél,
hogy az idősek valamilyen módon
részesei is tudjanak lenni a Győrben
zajló sokrétű alkotótevékenységnek,
akár egy rajzszakkör keretein belül.
Szellemi kreativitásukat egyébként

az idősotthon lakói közül többen
már jó ideje az irodalmi alkotókörök-
ben élik ki.

A szakember elmondta azt is,
eddig inkább csak az önkormány-
zati fenntartású intézményekkel
működtek együtt, idéntől azonban
már a civil és az egyházi szerveze-
tekkel is szorosabbra fűzik a kap-
csolatot, ennek jó példája a mögöt-
tünk lévő húsvéti készülődés is. A
generációk táborát is szélesítik, az
óvodás, iskolás, középiskolás és
egyetemista korú fiatalokon túl nyit-
nak a középkorosztály felé is: elő-
ször védőnőket igyekeznek bevonni
a programba, akik főként az egész-
séges életmódra tudják felhívni az
idősek figyelmét. 

A generációk közti szolidaritásra
is nagy hangsúlyt fektető projektnek
minden hónapban van egy kiemelt
programja, viszont ennél gyakrab-
ban, heti 1-2 alkalommal is találkoz-
hatnak a nemzedékek kisebb cso-
portokban. Így a főrendezvényeken
sokan már ismerősként köszönthe-
tik egymást. Akárcsak azok, akik az
ország más tájairól érkeznek Győrbe
az idén nyáron már nyolcadik alka-
lommal megrendezendő idősek or-
szágos találkozóján.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Szabó László, az Apáca utcai La Maréda étterem és bisztró
tulajdonosa szerint Magyarországon bársonyos gasztronó-
miai forradalom zajlik, a zsír és az unalom elleni revolúció
hívei egyre több vendéglőt üzemeltetnek szerte az ország-
ban. Ott van például a szemesi Kistücsök, a székesfehérvári
67 étterem vagy a fővárosi, Michelin-csillagos Onyx, amely-
nek séfje, Széll Tamás a minap Brahma fiát, Manut idéző le-
velet kapott a miniszterelnöktől. A főszakács egy brüsszeli
világversenyen ért el szép eredményt, Orbán Viktor köz-
kinccsé tett gratuláló levele Szabó László olvasatában arról
szólt, hogy vége a habzsolásnak, a magyarokat meg kell ta-
nítani enni.

Horváth Szilveszter, a La Maréda séfje az idei Hagyomány
és evolúció szakácsversenyen Széll Tamást megelőzve első
lett, Szabó László mégis azt mondja, étterme számára nem
az Onyx, sokkal inkább a vidék elismert, rokonszenves és
megfizethető vendéglői mutatják a követhető utat. A siker
hozzávalói a kiváló alapanyagok, a tehetséges munkatársak
és egy szakmabeli tulajdonos, aki válság ide, haszon oda, haj-
landó tanyasi csirkecombot venni a brazil mirelit helyett,
dupla áron. Ha mindez együtt van, a déli menüt fogyasztó
törzsvendég jóllakottan távozik, az esti Gere-borvacsora kö-
zönsége meg azért lesz elégedett, mert megérte, nem min-
dennapi élményt kapott a pénzéért.

Nem árt persze némi pluszattrakció sem, ami a La Ma-
réda esetében a környezet, az Apáca utca műemlék házai-
nak kedves kuszasága, a Káptalandomb frigyládás kapta-
tója, az egykori Riadó tér Jedliket idéző szódásüvege, és
maga az étterem épülete, amelyben már 1703-ban bort
mért egy német katona. A házat a 2005-ös nyitás előtt
olyan építészek és művészek közreműködésével újította fel
a Szabó család, mint az elkötelezett műemlékvédő Szőcs
Sándor, a belsőépítész Nagy Szabolcs, az ólombetétes
üveg ajtókat elkészítő Hefter László, a textiles Nagy Mariann
és a rézcsillárokat megálmodó ötvös, Madarassy József.
Azt mondja Szabó László, páratlanul szép belváros épül,
amelyhez a La Maréda is hozzátette a magáét, s amelyben
hosszú időre helyet kér magának.          

Úgy tartják, az étterem olyan, mint a tulajdonosa, így
talán megbocsátható, hogy a La Maréda története Szabó
László portréja elé tolakodott. Azt viszont kötelező elme-
sélni, hogy rovatunk vendége egykor újságírónak készült, a
hatvanas, hetvenes évek fordulóján a megyei napilap gya-
kornokát tisztelhettük benne. Pályamódosítása a szeren-
csés véletlen műve volt, néhány év tanulás, győri és bala-
toni pincérkedés után a tihanyi Motel, a mai Club Tihany te-
remfőnökeként tízszer annyit keresett, mint a pártlapos új-
dondászok. Ráadásul izgalmas élete volt, olyan sztárokkal
tölthette a nyarat, mint Koós, Korda, vagy Karády Katalin
házi szerzője, a slágerkirály Zsüti, aki egyes számú úszósap-
kájában rendszeresen megjelent a konyhán és paprikát, pa-
radicsomot nyomott a séf kezébe, mondván, na, ebből csi-
nálj lecsót. 

A történethez tartozik még egy szerelem, amely a fel-
szolgálós tanulóévek alatt, a Vörös Csillag szállodában
bimbódzott, s máig virág. S ha már a múltban kotorá-
szunk, szót érdemel a hegyeshalmi Határ étterem bérlő-
jeként töltött huszonkét év. A feleség a Bécsi sörözőt ve-
zette, forintért mért nyugati söröket, a férj meg naponta
ingázott Győr és Hegyeshalom között, jó pénzért, de ru-
tinból, szakmai izgalmak nélkül. Végül szembe jött a bel-

városi álom, Szalay Öcsi bácsi gazdátlanná vált, legendás
Kishalásza, amely ma La Maréda néven keres új utakat.
Azt mondja Szabó László, Győrben egyre több a turista, a
váratlan tavaszi vendégek a csatornaépítésen, díszköve-
zésen át is eljutnak az Apáca utcába, az étterembe. Az
igazi persze az lesz, amikor a helybéli polgárok csinálnak
esti telt házat, élvezve a bársonyos gasztronómiai forrada-
lom győri örömeit. 

Szabó László: Páratlanul
szép belváros épül 

Pletykák

Magyarországon 
bársonyos gasztronómiai

forradalom zajlik

Dunakapu

A kedvenc beszállítóm
hajnali fél ötkor ér ide,
hozza Svájcból, Ausztriá -
ból az itthon nem kap-
ható különleges salátá-
kat, halakat, húsokat.
Van, hogy nyitásig
pletykálkodunk, hall-
gatom a neves étter-
mekről, sztárszaká-
csokról, új étlapokról,
felkapott alapanyagok-
ról szóló hazai és kül-
földi híreket. Úgy vet-
tem észre, a vendégek
is hálásan fogadják, ha
a felszolgálók tájéko-
zottak. Elmeséljük, mi,
miért, honnan, hogyan
kerül az asztalukra.

Mindig szívesen segí-
tek a belvárosi feszti-
válok szervezőinek, de
úgy látom, az ilyen mé-
retű vendéglátós fel-
adatokat csak a szako-
sodott, profi szerveze-
tek képesek veszteség
nélkül megoldani. A
környékbeli éttermek
a Dunakapu tér rend-
betételétől várhatnak
sokat. Érdekünk, hogy
legyen mélygarázs,
méltón mutatkozza-
nak meg a múlt érté-
kei és visszatérjen a
heti kétszeri piac, az
európai öreg belváro-
sok hangulata.”  
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FÓKUSZBAN HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: szigethy teodóra

Ellenőrökkel igyekeznek
betartatni a cigarettasto-
pot a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban.
A dohányzásra kijelölt he-
lyeket – az épülettől öt mé-
terre – vörös festékkel tün-
tették fel, a betegeket és a
látogatókat pedig táblá-
kon és személyesen is fi-
gyelmeztetik a nem do-
hányzók védelméről szóló
törvény betartására. A til-
tás miatt azonban előfor-
dul, hogy egyesek a sze-
metesedényekbe dobják a
cigarettacsikkeket, és volt
már, hogy a beteget tetten
érték, miközben rágyújtott
a paplan alatt. 

– Vannak függő betegeink, akik
nem tudják tolerálni a dohány-
zásmentességet pár napig sem.
Velük komolyabban el kell be-

szélgetnünk, hogy az intézmény
területén tilos a dohányzás, de
a betegek többsége azért meg-
értő – mondta a Győr Plusznak
Csordás Adrienn, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház ápolási
igazgatója. 

Hiába van az intézménynek
nagy udvara, a kórház teljes te-
rületén tilos a dohányzás, így a
betegekkel együtt dohányoz-
nak az orvosok és a nővérek is,
a bejárattól öt méterre.  

A győri az ország egyik leg-
nagyobb kórháza. A betegek is
észrevették, hogy hosszú per-
cekbe telik, mire a cigarettázni
vágyó orvosok eljutnak a do-
hányzóhelyre, majd visszatér-
nek az osztályukra. 

– Ha kijelölt helyek lennének,
az rugalmasabb lenne, mert így

Ellenőrök kórháztól diszkóig:
kár volna füstölögni! 

egy csomó időt elvesz, hogy el
kell menniük dohányozni egy bi-
zonyos helyre. Nem is tudom,
hogy mennyi idejük van erre a
dologra? Talán ebéd helyett kel-
lene kimenni? – tette fel a kér-
dést az egyik ágyon fekvő Ge-
rencsér László. 

A kórházakban a jogszabály
szerint csak a pszichiátrián ala-
kítható ki dohányzóhely, így
máshol az ajtóknál, a lifteknél és
az átjárófolyosóknál is tiltó táb-
lákat helyeztek ki. 

– Piros festékkel felfestettük
az ötméteres sávot, amelyen
belül az intézmény bejáratait
nem lehet dohányozva megkö-
zelíteni. Azt is megtettük, hogy
odébb helyeztük a dohányzós-
badellákat, hiszen sajnálatos
módon betegeink már nagyon
régóta a saját érdekeiket sem
nézve, dohányoztak a kapukban.
Ez azért okoz némi gondot, mert
azóta a szemetest is dohányzó-
nak nézik – magyarázta dr.
Tamás László. A főigazgató-főor-

vos hozzátette: április 1-je óta
szinte mindennap tartott ellenőr-
zést a tisztiorvosi szolgálat, de
bírságolásra okot adó szabályta-
lanságot eddig nem találtak. 

A győri vendéglátóhelyek
többségében nem csökkent, és
nem is nőtt a forgalom a cigaret-
tastoppal, ellenben a kijelölt he-
lyeken dohányzó vendégek 15-
20 százalékkal kevesebb alko-
holt és kávéterméket fogyaszta-
nak, ami havi 150-200 ezer forin-
tos bevételkiesést okoz.    

– Köztudott, hogyha nem
lehet dohányozni, akkor a ven-
dég lehet, hogy két korsó sör
helyett csak egyet iszik, három
korsó helyett csak kettőt – fo-
galmazott Velin Csaba győri
vendéglős. – A másik pedig a
kávé és kávétermékek jelentős

csökkenése, ami szintén sajnos
egyértelműen negatív tenden-
ciát mutat. Ez két szempontból
problémás a vállalkozásoknak:
az egyik, hogy nyilvánvalóan for-
galomkieséssel jár, a másik,
hogy ezekre a termékekre mi is,
de konkrétan tudom, hogy más
vendéglátóegységek is szerző-
déssel rendelkeznek, ezekben a
szerződésekben mennyiségi
kvótákat vállaltak, amelyeknek
az értékesítése éven, két éven
belül meg kell, hogy történjen.
Amennyiben ezek a kvóták nin-
csenek meg, akkor ez a szerző-
dést tekintve negatívan jelent-
kezik, és az értékesítő valami-
lyen úton-módon kompenzálni
fogja a kiesést a mi kárunkra –
tette hozzá Velin Csaba. 

Nehéz betartatni a cigaretta-
stopot a győri szórakozóhelye-
ken is, ezért – nem csak a kór-
házban, a diszkóban is – saját
ellenőrt állítottak a füstölgőkre.  

– Ha figyelmeztetjük a do-
hányzót, és megérti, akkor

nincs gond. Akkor van gond,
amikor figyelmeztetjük, és nem
érti meg – árulja el Szarvas Zol-
tán vállalkozó. – Akkor megkér-
jük, hogy hagyja el a helyiséget.
De akkor meg jönnek a bará-
tok, a rokonok, szóval nem egy-
szerű ezt kezelni, és persze ott
vannak a jogszabályok. Most
hívjak rendőrt, mert rágyújtott?
Szerintem ehhez kultúra kell.
Még fél év, megnyugszanak a
kedélyek, beáll ez is. Közked-
velt hely vagyunk, hova fognak
először jönni ellenőrizni? Hoz-
zánk. Teljesen fel vagyunk ké-
szülve mindenre, fokozottab-
ban figyelünk, egy embert is rá-
állítok erre a következő pár hét-
ben, hogy nap közben is figyel-
jék, hogy ne legyen gond. Ilyen
egyszerű…
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szerző: trunkos ildikó
fotó: matusz károly

Közkedvelt az építészeti megol-
dásaiban is korszerű győri Láto-
gatóközpont. Két építész terve-
zőjét, Bodrossy Attilát és Sán-
dor Jánost arra kértük, hogy
avassanak be minket az alkotás
folyamatába, a létesítmény
megálmodásának építészeti fi-
lozófiájába, gyakorlatába.

Sándor János: A győri Látogatóköz-
pontról szóló elképzelésnek a kulcs-
mondata az volt, hogy egyfajta mág-
nes legyen, a Győrbe érkező turistá-
nak ide vezessen az első útja, itt kap-
jon szakszerű és barátságos útbaiga-
zítást. A turizmusban a személyes
kapcsolat nagyon fontos. Bátorítást
és biztonságot ad az idegennek. Az
ember magára a városra is következ-
tet abból, ahogy egy látogatóközpont-
ban fogadják.

Bodrossy Attila: Arról nem sza-
bad elfeledkezni, hogy a mágnes nem -
csak vonzani, taszítani is tud, ezért is
nagyon fontos az első benyomás. Én
azért is vállaltam önként, hogy egy tér-
képet készítek a város legfontosabb lát-
ványosságainak helyszínéről, mert
rossz tapasztalatom volt Pécsett, ami-
kor a baranyai megyeszékhely Európa
kulturális fővárosa volt: az ő térképüket
alig lehetett használni.

S. J.: Ez az épület a Baross úton
nagyon jó választás volt. A centrum-
ban található, az önkormányzat tulaj-
dona, s régóta kereste a funkcióját.
Abban volt persze aztán kockázat,
hogy az ide tervezett program, tarta-
lom, szolgáltatás vajon belefér-e. Hi-
szen a földszinti rész sokkal kisebb, az
emeleten nyílik ki a tér. Mi legyen a
földszinten, mit lásson meg elsőként
a látogató, hogy jusson fel az eme-
letre, ott mi várja? Ezeket a kérdéseket
az építészet nyelvén is meg kellett vá-
laszolnunk.

A mágnes vonzásában – 
a Látogatóközpont építészeti izgalma

B. A.: Őszintén szólva, az elején fél-
tünk is például attól, hogy emeletes az
épület. A tapasztalatok szerint már be-
lépéskor nagyon vonzónak kell lenni
ahhoz a térnek, hogy valaki felmenjen
a felső szintre. Ezért is lyukasztottuk ki
a födémet, hogy aki belép, lásson fel,
és azonnal keltsük fel az érdeklődését.
Liftet is beszereltettünk a bejárattal
szemben, hogy a mozgássérültek, a
nehezebben gyaloglók és a babako-
csisok is fel tudjanak jönni. 

S. J.: Tizennyolc kolléga dolgozott
az épületen, folyamatosan megbeszél-
tük a felmerült kérdéseket, ötleteket.

B.A.: Ez korábban magányos
szakma volt, egy-két évtizede inkább
teammunkává vált. Egyrészt rövidebb
idő van egy-egy épületre, másrészt a
feladatok egyre bonyolultabbak, egy -
re összetettebbek lettek, nagyon sok
mindenre kell figyelni, sok helyen
lehet hibát elkövetni. Maga az enge-
délyeztetés is rendkívül bonyolulttá
vált. Ez azt is eredményezi, hogy a ter-
vezés és a kivitelezés különböző fázi-
saiért más-más munkatársak vállal-
nak felelősséget.

S.J.: Szerencsére megjelentek a
városban azok a minőségű épületek,
amelyek a kortárs építészet alkotásai:
frissek és érdekesek. Ilyen a Széche-
nyi-egyetem könyvtára, a Mobilis, a
Barátság park, vagy az építész műte-
remház. Mi azt gondoljuk, hogy egy
város életében ez nagyon fontos, bár
erről komoly viták folynak. Ha az em-
berek nagy része csúcstechnológiás
mobilt használ, ha modern autókkal já-
runk, akkor az épületeink lehetnek-e
mások, mint kortárs alkotások? Miért
kellene ugyanazt csinálnunk, mint pár
száz éve, barokk vagy neoreneszánsz
stílusban építenünk?

B. A.: Ami újdonság ebben a Láto-
gatóközpontban, hogy rendkívül fiata-
los. Erősek a színek, a formák, s ez a
korszellemnek nagyon megfelel. A fi-
gyelmet felkelti a szokatlan tér. A mai
kor tere, a lenyomata ez az épület. A
„korszerű” kifejezés nagyon jó magyar
szó. Az a korszerű, ami olyan, mint a
kora. Biztos vagyok benne, hogy egy
mai zeneszerző is tudna írni egy Bach-
kantátát, csak nincs értelme, mert az
nem korszerű. Az építészetben is így

van. Persze a megszokottat könnyeb-
ben elfogadják az emberek, mint a
szokatlant, az építészeti stílusokat
sem kedvelte általában a saját kora. A
gótikát azért hívták például gótikának,
mert a gótok voltak a barbárok, ezt
pedig barbár stílusnak gondolta a
saját kora, egyébként a gótokhoz sem -
mi köze. Ha ma azt mondom, hogy ez
egy barbár stílus, nem értik, miről be-
szélek. Ez fokozottan igaz a moderniz-
musra, mely egy nagyon idegen új for-
manyelvet hozott. Új anyagok jelentek
meg: a vasbeton, az acél, az üveg,
ezek egész más formákat tesznek le-
hetővé. Ez nagyon szokatlan minden-
kinek. Kelet-Európában ráadásul az el-
múlt negyven év panelépítési stílusa
miatt a vasbetonnak már a neve is
rosszul hangzik. Így még nehezebben
tudják elfogadni az emberek a moder-
nizmust, mint például Svájcban, ahol
kezdetektől nagyon jó minőségben,
nagyon jól megtervezve épültek a mo-
dernista házak. 

S.J.: Ahogy a Látogatóközpont ter-
vezésekor egyre jobban csiszolódott
minden, jöttek a finomítások, a bicikli,
a víz, a kavicsmotívum. Az nagyon jó és
fontos volt, hogy a megbízó elfogadta
azt a konzekvens filozófiát, mely szerint
minden egységes, és az utolsó szögig
fontos. Nagyon jó team volt, nagyon
sok ember közös munkája a Látogató-
központ, olyanoké is, akikre talán nem
is gondolnánk. Tervező, kivitelező, sta-
tikus, villamosmérnök, gépész, infor-
matikus. Például az érintőképernyős fa-
cebookos komputer legalább hat em -
ber munkája, így valósulhatott meg,
hogy az elkészült képeket azonnal fel
lehet tenni a közösségi oldalra. Minden
kolléga abban a szemléletben dolgo-
zott, hogy addig csinálja, amíg a maxi-
mális minőséget el nem éri, nem
hagyja abba, nem köt kompromisszu-
mot. Az, amit megépítünk, ott marad,
nem bontják le három hónap múlva.
Ha jó minőséget adunk, akkor a kör-
nyezetünk is olyanná válik.

szerző: pál gergő
fotó: gy. p.

Egyre többen keresnek hosszabb távra
színvonalas lakást Győrben. Az ő igé-
nyeiket szolgálja ki a Garzon Pláza. A
Matusz-Vad tulajdonosa, Matusz Ba-
lázs négy évvel ezelőtt vásárolta meg a
megyei önkormányzattól az egykori va-
dászlaktanya egyik épületét. Az igen-
csak lelakott, évek óta csak hajléktala-
nok által látogatott ingatlan megszer-
zése és tavaly augusztusban indult fel-

Garzon Pláza: sok az érdeklődő
újítása összesen 600 millió forintjába
került. A végeredmény a Garzon Pláza,
amely három szinten, mintegy 3.600
négyzetméteren áll a beköltözők ren-
delkezésére.

Az alsó szinten 12 üzlethelyiség –
köztük éjjel-nappali és bár – kapott he-
lyet, felettük pedig összesen negyven
bebútorozott, kiskonyhával is felszerelt
lakás várja azokat, akik nem tudnak,
vagy nem akarnak Győrben lakást
venni, de nívós elhelyezésre vágynak. A
legkisebb lakás 20, a legnagyobb 56

négyzetméteres, s áraik is ennek meg-
felelően alakulnak. A bérleti díj mellett
alacsony rezsiköltséggel számolhat-
nak az ide költözők a modern hőszige-
telés eredményeképpen.

„Áraink nem számítanak alacsony-
nak, de nem is a valóságtól elrugaszko-
dottak” – jegyezte meg portálunknak
Matusz Balázs, aki szerint árban közép-,
minőségben felsőkategóriás a Garzon
Pláza. A vállalkozó úgy számol: a leg -
optimálisabb esetben két évtized alatt
térülhet meg a mostani befektetés. 

Érdeklődőben mindenesetre nincs
hiány, négy lakásnak pedig már bérlője
is van – tette hozzá. Mint mondja: lakó-
ként elsősorban az Audi-gyár bővítése
által ide vonzott szakemberek közül
azokra számít, akik hosszabb távra kí-
vánnak lakást bérelni Győrben.
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Nem kapnak amnesztiát az ide-
gen nyelvi hiányossággal küsz-
ködő volt hallgatók, de könnyeb-
ben tehetnek nyelvvizsgát az ok-
levél megszerzéséhez, mint ko-
rábban – így összegezhető a kö-
zelmúltban érvénybe lépett jog-
szabályi változás, amelyre a Győr-
ben működő felsőoktatási intéz-
mények már meg is kezdték a fel-
készülést. Eddig ugyanis hiába
abszolválta valamennyi tanulmá-
nyi kötelezettségét hibátlanul a
diák, nyelvvizsga hiányában nem
juthatott diplomához. 

A szabály változása csak a
győri egyetemeket tekintve több
ezer diákot érinthet, hiszen a Szé-
chenyi-egyetem utolsó évfolya-
main végzők 20-30 százaléka,
míg a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apá czai-karán a hallga-
tók akár 40 százaléka is diploma
nélkül marad az eredményes
vizsgát követően a nyelvvizsga
hiá nya miatt. Természetesen egy
részük később eleget tesz kötele-
zettségének, de még így is sokan
lesznek, akik a most kínálkozó le-
hetőséget igyekeznek megra-
gadni. Az intézményi nyelvi záró-
vizsga feltételeiről a Széchenyi
István Egyetem szenátusa már
döntött, így várhatóan már az
idén ősszel bizottság elé állhat-
nak az érintettek. Dr. Író Béla, az
intézmény főtitkárának tájékozta-
tása szerint azokból a nyelvekből
lesz lehetőség vizsgázni, amelye-
ket az intézményben eddig is
eredményesen oktattak. A főtit-
kár ugyanakkor – a teljesség igé-
nye nélkül – felhívta a figyelmet
néhány korlátozásra is. Az új sza-
bály a 2013. szeptember 1-je
előtt eredményes záróvizsgát tett
diákokra vonatkozik, ugyanakkor
a záróvizsgától el kell telnie 3
évnek, így idén a 2009-ben vagy

A munkaerőpiac nem ad
felmentést a nyelvvizsga alól

az előtt végzettek jelentkezhet-
nek hiánypótlásra. Ők is csak
azon az egyetemen, ahová jártak,
és csak olyan alapképzések ese-
tén, amelyekhez nem kötődik szi-
gorúbb előírás. Az egységes osz-
tatlan, valamint a mesterképzé-
sekre a könnyítés nem érvényes,
sőt, az előírt szakmai nyelvvizsga
alól sem mentesít.

A házi nyelvvizsgára vonat-
kozó szabályok kidolgozásánál
a Széchenyi érvényesítette a
Magyar Rektori Konferencia vo-
natkozó ajánlásait, s Lőrincz Il-
dikó, az Apá czai-kar dékánhe-
lyettesének tájékoztatása sze-
rint ugyanezt az utat követi ez
az intézmény is. Itt ugyan még
nem született szenátusi döntés,
ám várhatóan nem térnek majd
el lényegesen egymástól az
egyetemek szabályai.

A nyelvvizsgára vonatkozó
szabályok könnyítése hallatán
először sokan féltették a diplo-
mások munkaerő-piaci verseny-
képességét, ám a részletek isme-
rete és rektori konferencia ke-
véssé engedékeny állásfoglalása
után megnyugodni látszanak a
kedélyek. Annál is inkább, mert
az egyetemek vezetői szerint
sem lehet ma már a legtöbb po-
zícióban idegen nyelv nélkül bol-
dogulni, s a leendő munkaválla-
lóknak nem csupán ezt igazoló
oklevélre, de valós tudásra is
nagy szükségük van. 

Ezt erősítette meg a hazai ipar
egyik legnagyobb foglalkozta-
tója, az Audi Hungaria Motor Kft.
kommunikációs vezetője, Czech -
meister Mónika is.

– A külföldi tulajdonú vállala-
toknál, így az Audinál is nagyon
fontos a diplomás munkatár-
sak idegennyelv-tudása, ná-
lunk kiemelten a német isme-
rete. Nyelvvizsga-bizonyítvány
meglétére elsősorban a mun-
kára jelentkezők szűrésénél tá-

maszkodunk, az életrajzhoz
mellékelt oklevél szükséges a jó
belépőhöz. Természetesen a hi-
vatalos igazolás mellett a le-
endő kollégáink tényleges tu-
dásáról is meggyőződünk.

Az E.ON Hungária Zrt. hason-
lóan viszonyul a kérdéshez.

–  Úgy látjuk, a tényleges tu-
dásszint nagyban függ attól,
hogy a jelentkező milyen sza-
kon, melyik intézményben vég-
zett. Alapvetően a gazdasági
szakokon végzettek nyelvtudá-
sát stabilabbnak érezzük-
mondta Egyházi Nikoletta, a
társaság szóvivője. 

A megkérdezett nyelviskolák
nem tartanak attól, hogy az intéz-
mények elszipkázzák a kuncsaft-
jaikat, viszont – mint Hatos Haj-
nalka, a győri Hatos és Társa
Nyelviskola vezetője elmondta –
fontosnak tartják a követelmény-
szint megőrzését a házon belüli
vizsgákon is.

– Megértem az intézménye-
ket, hogy ki akarják adni a „bent
ragadt” diplomákat. Másik oldal-
ról az intézmények belső dönté-
sére van bízva, hogy milyen szin-
ten határozzák meg a minimum-
követelményeket. Bízom abban,
hogy ezt a Közös Európai Refe-
renciakeret szintjeinek megfele-
lően teszik. Véleményem szerint
egy Magyarországon kiadott dip-
loma mögött használható, valós,
legalább középfokú (B2) nyelvtu-
dásnak kell lennie. A témával
kapcsolatos, a sajtóban megje-
lent írásokban olvashattuk, hogy
a legtöbb hazai egyetem elzárkó-
zik a diplomák kiadásától, mert
szerintük így csak másodosztá-
lyú diplomához juthatnak hozzá
az érintettek. A legtöbb hallgatói
önkormányzat is ellene van, hi-
szen azok a fiatalok, akik komoly
szakmai jövőt képzelnek maguk-
nak, nyelvtudás nélkül nem bol-
dogulhatnak.
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HIRDETÉS KÖZLEKEDJ TUDATOSAN!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
közgyűlése a városháza dísztermében

2012. április 20-án (pénteken) 10 órakor ülést tart

Az ülésen – többek között – az alábbi napirendek kerülnek tárgyalásra:

1. Beszámoló a Győri Városi Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről.
2. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról.
3. Éves ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről,

valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján.

4. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatai ellátásáról, az Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon,
az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Köz-
pont szakmai felülvizsgálatáról.

5. Tájékoztató a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány 2011. évi te-
vékenységéről és gazdálkodásáról.

6. Javaslat az MLSZ Országos Labdarúgó Pályaépítési Program pályá-
zatán való részvételre.

7. Javaslat közterület elnevezésére.
8. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatására

az idősek lakhatását, életfeltételeit javító lakás-korszerűsítéssel kap-
csolatosan.

9. Javaslat alapítványok támogatására.
10. Javaslat a győri 4778/185 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
11. Javaslat a győri 6684/A/2 és a győri 6834/A/8 hrsz-ú társasházi la-

kások értékesítésére.
12. Javaslat Győr–Abda közigazgatási határának módosítására.
13. Javaslat az Ovi-Foci Programban való részvételre.
14. Javaslat Győr-Gyirmót, Győr-Ménfőcsanak és Győrszentiván város-

részeken megvalósítani kívánt hulladékgyűjtő akció pénzbeli támo-
gatására az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére.

15. Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználására a
Püspökerdő 2012. évi fejlesztésének támogatásával kapcsolatosan.

16. Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatói beosz-
tásának betöltésére szóló pályázat kiírására.

17. Javaslat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatói beosztásá-
nak betöltésére szóló pályázat kiírására.

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

FIT-MIX

MASSZÁZS STÚDIÓ

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

Bejelentkezés: +36-70/576-94-97

Győr, M
arcalváros aluljáró

Győr Plusz akció 2012. április 30-ig:

Relaxáló aroma masszázs

60 perc / 3200 Ft.

• Kisvasút u. 4 db beépíthető ingatlan (szántó, beépítetlen terület);
Hrsz: 40376/3-6; Teleknagyság: 607–613 m2; 
Kikiáltási ár: 3.150.000 Ft+27% áfa/ingatlan

• Külső Vasút sor; beépíthető ingatlan (zártkerti szántó); 
Hrsz: 45539/2; Teleknagyság: 2.475 m2; 
Kikiáltási ár: 4.175.000 Ft+27% áfa

• Győr, Váci M. u. 134/A; ép. telek; Hrsz: 42635/7; Teleknagyság:
1734 m2; Kikiáltási ár: 6.930.000 Ft+27% áfa

• Győr, Kossuth L. u. 82.; ép. telek; Hrsz: 7955/1; Teleknagyság:
286 m2; Kikiáltási ár: 3.135.000 Ft+27% áfa

• Győr, Festő u. 13.; ép. telek; Hrsz: 7955/2; Teleknagyság: 293 m2;
Kikiáltási ár: 3.205.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Vámbéry u. 43.; ép. telek; Hrsz: 8217; 
Teleknagyság: 870 m2; Kikiáltási ár: 15.100.000 Ft+27% áfa

• Győr, Meder u.; ép. telek; Hrsz: 13292/2; Teleknagyság: 1074 m2;
Kikiáltási ár: 6.930.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Karinthy F. u. 4.; ép. telek része; Hrsz: 13403;
Teleknagyság: 365 m2; Kikiáltási ár: 1.500.000 Ft+27% áfa

• Győr, Rákóczi F. u. 30.; raktár; Hrsz: 6706/B/1; 
Alapterület: 31,1 m2; Kikiáltási ár: 2.130.000 Ft

• Révfülöp, Kacsajtosi utcai hétvégi ház és udvar; Hrsz: 2396; 
Teleknagyság: 8.532 m2; Kikiáltási ár: 42.500.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályán 
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), 
valamint az interneten (www.gyor.hu) tekinthetők meg.

Győr MJV Önkormányzata
2012. május 8-án licit útján 
értékesíti az alábbi ingatlanait:

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Ismét színes programokat
kínál a kerékpározás szerel-
meseinek a Közlekedj tuda-
tosan! projekt: a tavaszi nyi-
tórendezvényen közös teke-
résre, a szabadidő hasznos
eltöltésére várnak minden-
kit a szervezők a Megye-
háza térre szombaton.

A programok 10 órától kezdőd-
nek: lesz bringás vidámpark,
goldsprint-futamok, kerékpáros
KRESZ-park, kerékpár-átvizsgá-
lás, infosátor, térzene és büfé.

Rosta Roland rendőrfőhad-
nagy elmondta, a nyitórendez-
vényen felállított mobil KRESZ-
pálya a gyerekek játékos oktatá-
sára szolgál. A pályát közleke-
dési táblákkal „fűszerezik” a cél
érdekében, ami nem más, mint
hogy a gyerekek minél előbb el-
sajátítsák a forgalmi szabályo-
kat. A „Szuperbringa program”
keretén belül pedig átvizsgálják
a gyerekek kerékpárjait, tájékoz-
tatják őket a védőfelszerelések-

Bringás programok 
a Megyeháza téren szombaton

ről és arról, hogy egyáltalán hol
közlekedhetnek biciklivel. Is-
mertetik a táblákat is, és külön-
böző forgalmi szituációkról be-
szélgetnek a gyerekekkel. 

Rosta Roland hozzátette, a
tavalyi Bringázz a suliba! prog-
ramban résztvevőket is oktatták
a KRESZ szabályaira.

Szombaton 16 órától kezde-
tét veszi a Bringapolisz kerékpá-
ros felvonulás, majd 16.30-tól a
Bringázz, Győr! kerékpáros
kampányfilm premierjére várják
a szervezők az érdeklődőket.

Ezután Lady Zserbó-szuper-
koncert lesz a téren, utána
pedig Alleycat kerékpáros tájé-

kozódási verseny. A biciklisna-
pot Anselmo Crew-szuperkon-
cert zárja 20 órától.

Idén tavasszal is elindul a ta-
valy ősszel sikert aratott Bringa-
vonat, a Bringázz a suliba! kam-
pányhoz kapcsolódó, a kerékpá-
ros közlekedést népszerűsítő
program, amelyen a fiatalok
május 2-ától négy héten keresz-
tül tanítási napokon reggelente
és délutánonként több útvona-
lon, felnőttkísérővel konvojsze-
rűen járják végig az iskolákhoz
vezető oda-, majd tanítás után a
visszautat. A konvojhoz az útvo-
nalak bármely pontján lehet
csatlakozni, így a gyerekek kísé-
rők segítségével, biztonságo-
san juthatnak el kerékpárral az
iskolába. Az útvonalakról, az in-
dulási és érkezési helyszínekről
és időpontokról a kornyezetba-
ratgyor.hu honlapon található
bővebb információ.

A programok a „Közlekedj tu-
datosan! – Fenntartható közleke-
dést ösztönző szemléletformáló
kampány Győrben” című, az Eu-
rópai Unió által támogatott pro-
jekt keretében valósulnak meg.



2012. április 20. / + / 9

FEJLESZTÉS KITÜNTETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Borkai Zsolt polgármester Vá-
rosháza ezüst emlékérmet ado-
mányozott Bognár Béla újság -
írónak, akinek a rendszerváltás
óta eltelt időszakot bemutató ki-
állítása április 24-én nyílik meg a
Bezerédj-kastélyban.

A városvezető a közéletben, a médiá-
ban és a lakóhelyén hosszú ideje vég-
zett elkötelezett és áldozatos tevékeny-
ségéért nyújtotta át a kitüntetést Bog-
nár Bélának. A Győr-Ménfőcsanakon
élő közírónak a városrész önkormány-
zati képviselői, Takács Tímea és Szabó
Jenő is gratuláltak. Borkai Zsolt úgy fo-
galmazott, a 71 éves Bognár Béla az el-
múlt időszak igazi krónikása volt, aki
cikkeivel, fotóival azt a folyamatot örö-
kítette meg, és egyben segítette is,

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

A tervek szerint halad a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház
történetének legnagyobb fej-
lesztése: az „A” épület tetejére
tervezett helikopter-leszálló
2011. november közepére, a „B”
épületben történő rekonstruk-
ciós munkálatok – melyek érin-
tették a gyógyszerészeti, a ra-
diológiai és a központi aneszte-
ziológiai és intenzív terápiás
osztályokat – március végére
készültek el, de jó ütemben ha-
ladnak a hotelépület építési
munkálatai is.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a győri
Petz Aladár-kórház közel 11,3 milliárd
forint összköltségű beruházása –
mondta dr. Tamás László János főigaz-
gató-főorvos, amikor bemutatta az el-

Fontos mérföldkőhöz 
érkezett a kórházfejlesztés

készült részeket. A helikopter-leszálló-
hely építési munkálatai tavaly novem-
berre befejeződtek, jelenleg a haszná-
latbavételi engedély beszerzése zajlik.
Ennek ellenére a pilóták saját felelőssé-
gükre, szükség esetén használhatják a
leszállóhelyet, ami a legmodernebb
fény- és biztonságtechnikai berende-
zésekkel rendelkezik, így az éjszakai le-
szállás is biztosított.

A radiológiai osztályon kicserélték
a teljes gépészetet, a betegek irányí-
tását pedig korszerű beteghívó rend-
szer segíti, hamarosan pedig egy kor-
szerű angiográfiás készüléket kap a
részleg.

A központi intenzív osztályon meg-
újultak a központi gázellátás eszközei,
valamint a légzéstechnikai rendsze-
rek. A gyógyszertár a Vasvári Pál
utcai részlegbe költözött a Zrínyi
utcai telephelyről.

Jó ütemben zajlanak a hotelépü-
let építési munkálatai is. Az október

19-i alapkőletétel óta a szerkezetépí-
tés zajlik, a kivitelezés jelenleg az ötö-
dik emeleti betonozási munkánál
tart. A tervek szerint májusban kerül-
het sor a bokrétaünnepre.

A kórházbejáráson részt vett dr.
Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium egészségügyért felelős
államtitkára is. Elmondta, a póluskór-
ház program egy rendszerstratégia
részeként valósul meg. Hozzátette,
„az egész ellátórendszer megújul,
ugyanakkor van egy úgynevezett em-
berierőforrás-krízis, ami hatalmas
problémát jelent. A megoldás felé ve-
zető úton egy értékes mérföldkövet
a béremelés első ütemével leraktunk,
de nem állunk itt meg, tudjuk, hogy
az alapellátásban, valamint a védőnői
rendszerrel is van dolgunk. A gazda-
sági világválság közepette kell az
ágazatot megmenteni. Ez borzasz-
tóan nehéz munka lesz, de az ilyen
apró részeredmények erőt adnak.”

Bognár Béla kitüntetése és kiállítása
gyarország csak akkor tud megma-
radni, ha meg tud változni. Hangsú-
lyozta, ez nem politikai, hanem törté-
nelmi kérdés, hiszen Magyarország
történetében már többször zajlott
megújítási folyamat, amelyek nélkül
hazánk nem tudott volna megmaradni
önállóságában Európa közepében.
Hozzátette, most nem csak szükség,
de lehetőség is van a megújulásra, és
úgy látja, hogy el is indult ez a folyamat.
„Én, a hetven éven felüli szeretném
még meglátni, gondtalanabb mosoly-
lyal persze, szeretteim, a falvak és váro-
sok népeit… Ám ehhez a remény most
csillagosodott fel bennem igazán.”

A díjjal kapcsolatban Bognár Béla
kifejtette, örömmel tölti el az elismerés,
mert azt jelenti számára, hogy mások-
nak is fontos volt az a munka, amit az
elmúlt évtizedekben végzett. Szavait
azzal zárta, hogy amíg tud, és van
hozzá ereje, dolgozik tovább.

amelyen Magyarország keresztülment.
Az újságíró kedden megnyíló „Az én
rendszerváltásom” című kiállításán az
1988–2010 között megjelent cikkeiből-
fotóiból látható válogatás. Bognár Béla
kérdésünkre elmondta, ezeken a cikke-
ken és képeken keresztül ad betekin-
tést az elmúlt negyed évszázadba, a

rendszerváltás máig tartó folyamatába.
Az alkotó megjegyezte, az első anya-
gok akkor készültek, amikor még nem
is ismertük azt a szót, hogy rendszer-
váltás. Már ezekben, még az egykori
Rába újságban publikált cikkekben
megjelenik az a hitvallás, amit a mai
napig magáénak érez, vagyis hogy Ma-

A szeretet 
napjai

szerző: földvári gabriella 

Tizedik születésnapját ünnepli az
egyházmegye Győri Szeretet
Napok elnevezésű rendezvénye.
Tíz év alatt a város lakói, vállalko-
zói és a rendező egyház negyven-
millió forinttal támogatták az er-
délyi árvákat. Böjte Csaba dévai
ferences missziójában több ezer
gyermek nevelkedik. 

A jubileumi program jóté-
konysági bállal kezdődik szom-
baton az Apor-iskolában, míg
másnap, vasárnap kulturális és
gasztronómiai fesztiválnak ad
helyet a Káptalandomb. Itt süte-
ményes, zsíros kenyeres, mise-
boros faházak várják az adako-
zókat, a Prohászka-óvoda óvó-
női a gyerekeket.  

Délelőtt a tíz órás püspöki
szentmisét és a 11 órás köszön-
tést követően kezdődik a kápta-
landombi műsor. Musicalrész-
leteket és verseket adnak elő a
speciális iskola diákjai, majd
Böjte Csaba atya mesél és a
szovátai gyerekek adnak mű-
sort. Délben Szabó János táro-
gatón játszik, Elek Zsolt olasz
örökzöldeket énekel.

A szeretetnap zárása külön-
leges kulturális csemegéket
ígér. Fellép a Szentlélek-temp-
lom és az Apor-iskola zenekara,
az Arrabona Ensemble és az ír
zenét játszó Seamróg együttes.
Palya Bea és zenekara fél ötkor
ad koncertet.  



A HÉT EMBERE INTERJÚ

10 / + / 2012. április 20.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Először a zenei pálya felé kacsingatott,
aztán később már tudatosan költőnek ké-
szült. Mikor érezte először, hogy meg-
szállta az ihlet?

Mindenki az ihlet falrengető pillanataira vár, hogy
történik valami rendkívüli, a világegyetem rajta ke-
resztül megszólal és szent igéket zengedez. Termé-
szetesen van abban valami, hogy nem annyi van
egy versben vagy egy műben, amennyit beleteszek,
hiszen az kevés, de ez azt hiszem, bármely más em-
beri tevékenységgel így van. Vegyünk egy példát:
sufnit akarok építeni a hétvégi telkemre, rendelke-
zésemre áll a faanyag, de először nem tudom, hogy
hogy fogom megépíteni. Aztán később rájövök és
megcsinálom. A kettő közötti minőségi ugrás az
emberi ötlet, amit – mint kifejezést – jobban szere-
tek, mint az ihlet szót, mert utóbbi valahogy mindig
többre utal, mint amit a világ elénk rak. A másik
pedig – amit a sportnak köszönhetően tanultam
meg – az ismételt munkafázisok fontossága. Valaki
azt mondta, hogy egy életmű súlyát nemcsak a leírt,
hanem a kihúzott szavak száma adja meg. Azaz ez
ugyanolyan munka, mint bármi más, gyakorolni kell,
ha úgy tetszik, folyamatosan gyurmázni a szavakkal.
Volt egy nyaram, amikor egy kicsit meg akartam
erősödni, és terméskövekkel badibildingeztem a
kertben, közben pedig „adybildingeztem”, 10-12
költő fejenként 10-15 versét tanultam meg. Abból
indultam ki, hogy kell valami háttértudás. Aztán
mindennap írtam-húztam, írtam-húztam.

Miért pont a Lackfi nevet vette fel, hogy
édesapjától megkülönböztesse magát?

A ifjabb előtag nem tűnt működőképesnek, hi-
szen ez irodalmilag nem szokás, a költők határozot-
tan megkülönböztetik magukat az azonos nevűek-
től, gondoljunk csak Áprily Lajosra és Jékely Zol-
tánra. Így aztán egy címerkönyvben kutattam új név
után, és a történelmi Lackfi nevet választottam. 

A honi magyar irodalomoktatás nagy bí-
rálója. Otthon rásegít a gyermekei megfe-
lelő lírai nevelésére?

Ha jönnek a különböző kínzatásokkal, amiket a
magyar tananyag révén el kell szenvedniük, akkor
természetesen próbálok segíteni, hogy ne feltétle-
nül csak arra hagyatkozzanak, ami a tankönyvben
van. Igyekszem őket közelebb vinni a lényeghez.
Az irodalom egy élvezhető, értelmes emberi dolog,
ami mindennap szembejön velünk, és nem tudjuk
kikerülni. Azonban úgy látom, hogy a mai magyar-
oktatásban csak néhány küldetéstudatos magyar-
tanár tudja azt a fajta örömöt továbbadni, amit a
versek, prózák stb. nyújtanak. Helyette a tanórá-
kon semmire se jó bűvös szakkifejezéseket ismé-
telgetnek, és bifláztatnak be a gyerekekkel.  

„Az egyik nagy problé 
a lebutított irodalmi 
varázsigékkel van”

Egy életmű súlyát 
nemcsak a leírt,
hanem a kihúzott
szavak száma 
adja meg

Az irodalomhoz való hozzáálláso-
mat nagyban meghatározta az,
hogy cselgáncsozni jártam – mutat
rá a sport és a versírás közös pont-
jára, a folyamatos gyakorlás fontos-
ságára a 41 éves költő, író, műfor-
dító. Lackfi János Budapest Mária-
remete városrészében nőtt fel, ahol
akkoriban egymás mellett éltek a
fusizós szakik, a félig németül, félig
magyarul beszélő svábok és a „lö-
kött értelmiségiek”, akik saját kezű-
leg építették a házukat. „Mi az utób-
biak közé tartoztunk.” Ez nagyon
termékeny talajnak számított a fia-
tal Oláh János életében, akinek –
később már Lackfiként  – ottani él-
ményei alapján született meg a Ha-
lottnéző című regénye. Az alma
ugyanis nem esett messze a fájától,
szülei, Mezey Katalin és Oláh János
mindketten írók, költők, műfordí-
tók voltak, akkoriban „kicsit parko-
lópályára állítva”. Így édesapja csel-
gáncsedzőként, édesanyja pedig
üzemi újságíróként dolgozott. „A
késő kádárizmus langyos gulyás-
hangulatának jópofa változata volt
egykori iskolám, amelyik a nyolcva-
nas évek közepén felvette a bolgár
kommunizmus egyik meghatá-
rozó alakjának, Georgi Dimitrov-
nak nevét. Ez „abszolút történelmi
éleslátásra” vallott, de jól mutatja,
hogy a periférián mindent sokkal
komolyabban vesznek.” Innen ke-
rült a Táncsics-gimnázium ének-
zene tagozatos osztályába. „Teno-
rista akartam lenni, aztán ezzel
szemben terrorista lettem, mert az
író felrobbantja a világot, és aztán a
cserepekből összerak valamit, ami-
ről azt próbálja elhitetni, hogy egy
világmodell.” Középiskolásként
már publikált, majd magyar-fran-
cia szakon egyetemi diplomát szer-
zett. Irodalmi munkája mellett ma
a Pázmány-egyetem bölcsészkarán
tanít. Feleségével és öt gyermeké -
vel Zsámbékon él. 



INTERJÚ A HÉT EMBERE

2012. április 20. / + / 11

rossz az elemzés. Ennél azért izgalmasabban is
el lehetne ugyanezt magyarázni. A másik pedig,
hogy nem tisztázott az, hogy minden értelmezés-
nek van létjogosultsága. Úgy kell ezt elképzelni,
mint a koncentrikus köröket. A legnagyobb, a
szűk értelmezéstől legtávolabbi körben például
egyáltalán nem tilos, hogy nekem a Bűn és bűn-
hődésről a sárkányrepülő-tanfolyam jusson
eszembe, még akár meg is tudom indokolni,
hogy miért. Sőt, minél hajmeresztőbb asszociá-
ció támad bennem, az nagyon jó, személyesen.
Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a
külső körökön megjelenő szubjektív értelmezé-
sek elnyomhatják a versben leírt szavak konkrét
vagy átvitt jelentését, hiszen a belső körökön
azért mégiscsak a mű helyezkedik el, ami egy bi-
zonyos élethelyzethez, szituációhoz köthető.
Csak sokszor azt érzem, hogy nem merünk a
belső körben a szavak között jelentéshálókat ke-
resgélni, meg görcsölünk azon, hogy mit gondolt
a költő, ugyanakkor a külső körön pedig nem jó
megoldás, ha valami olyan jön be asszociációsan,
amit a tankönyvszabvány nem tolerál. 

Gyermek- és felnőttverseket is ír, mi a
kettő között a különbség, egyáltalán van-e
a kettő között különbség?

Nem feltétlenül Weöres Sándor volt az, aki azt
mondta, hogy ő nem is írt semmit gyerekeknek. Ő
azért elképesztő provokátor is volt, de tulajdonkép-
pen tényleg nem is írt semmit, hiszen a Rongysző-
nyeg darabjai költői etűdök, technikai futamok, tehát
gyakorlódarabok, költői fekvőtámaszok, ha úgy tet-
szik. Én másképp fogom ezt fel, elég sok gyerek van
körülöttem, akik befolyásolják a verseim témáját.
Egyszer feldobták, hogy írjak a hörcsögről, és akkor
elgondolkodtam, hogy tényleg, miért nem írtam én
még a hörcsögről, hiszen elég sok gyereknek van. A
nagy költői témák száma véges – szerelem, halál,
Isten, haza stb. –, de lehet találni olyan terepeket,
ahova költő még nem tette be a lábát. Nem azt mon-
dom, hogy tessék, kortárs költők, írjatok ilyen témák-
ról, és ettől jó lesz a vers, de izgalmas szűz foltokat
felfedezni. Az én agyamban máshol van egyébként a
gyerek- és a felnőttversközpont. A gyerekversek po-
tyognak-potyognak, aztán két-három hét alatt kö-
tetté rendszerezem őket, a felnőttverseknél ez bonyo-
lultabb, azok nem a könyv kedvéért állnak össze. Egy
korszak termését gyűjtöm össze, szortírozgatok,
tehát a felnőttirodalommal több a szenvedés.  

Van ars poeticája?
Minden költészet azzal foglalkozik, ami megke-

rülhetetlen: élettel-halállal, ennél jobban nem is
lehet elemeire bontani a dolgot. Egyszer azt mond-
ták rólam, hogy míg Rilkénél az Archaikus Apolló-
torzó híres zárósora az, hogy Változtasd meg
élted!, addig az én verseim általában arról szólnak,
hogy vedd észre, hogy élsz!

mám

Küldetéstudatban önnél sincs hiány,
járja az országot, iskolásoknak tart rendha-
gyó magyarórát, így tudtunk Győrben is ta-
lálkozni. Közelebb tudja vinni a gyerekek-
hez az irodalmat?

Igen, fontos, hogy ha az embernek van ehhez ér-
zéke, lehetősége és tere, akkor csinálja. Ez egy jó
dolog, mindig azt mondom a diákjaimnak az egye-
temen, hogy az irodalmár révész, aki „átviszi a fogá-
ban tartva... a túlsó partra”. Lehet, hogy a befoga-
dóból aztán például titkárnő lesz, de ha célba érnek
a szavaim, akkor talán egy igényesebben megfogal-
mazott levelet küld majd ki a partnereknek, vagy ke-
vésbé gagyi karácsonyi bulit eszel ki. De az is lehet,
hogy épp népművelő lesz belőle, és csinál egy só-
tartó-kiállítást, mert nem a minimumprogramon jár
az esze, hanem hogy legyen valami új, valami érde-
kes abban, amit megszervez. A lényeg, hogy ahova
kerül, ott valami olyasmit adjon át, amit ő minőség-
nek tart. Ebbe a gondolkodásmódba az én részem-
ről ez a „haknizás” is beletartozik, hiszen igyekszem

minőséget, az irodalmat átadni a fiataloknak. Per-
sze hogy az egyensúlyt aztán hogy tartja meg az
ember, az egy másik kérdés, hiszen fennáll a veszé-
lye annak, hogy egy mozgó szendvicsember leszek,
ha folyton utazgatom. Közben pedig folyamatban
lévő regényeim állnak. Úgyhogy átgondolom, hogy
hány meghívást fogadok el.

De így legalább a diákok, akikkel találko-
zik, meg tudják szemtől szembe kérdezni,
hogy mire gondolt itt a költő. Mindig meg-
felelően értelmezzük a verseket, akár mi ol-
vasók, akár az irodalomtankönyvek?

Az előbb már utaltam rá, hogy az egyik nagy
problémám a lebutított irodalomelméleti varázs -
igékkel van, amiket verselemzés közben is hasz-
nálnak a tankönyvek. Ezek a fogalmak létező dol-
gokat jelölnek, de alkalmatlanok arra, hogy értel-
mesen megszólítsák a fiatalokat. Az az érzésem,
hogy ezekkel a varázsigékkel csőbe zárjuk az ér-
telmezést – ha nem hangzik el az, hogy balladai
homály vagy reneszánsz stíluseszmény, akkor

Interjú Lackfi János
József Attila-díjas költővel
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Mint arról a múlt héten beszámol-
tunk, idén július 20–22. között ren-
dezik meg a Kisalföld Vágtát, a Nem-
zeti Vágta regionális elődöntőjét a
gyirmóti Rodeo Ranchen. A verse-
nyen kizárólag félvér lovakkal lehet
indulni, így kizárták az angol telivért,
a verseny félvért, az argentin pólólo-
vat és az ahal-tekini fajtájú lovakat.
Ezáltal a mezőny kiegyensúlyozot-
tabb lesz, mindenkinek esélye van
arra, hogy megnyerje a 10 millió fo-
rintos fődíjat Budapesten – muta-
tott rá a főszervező, Tóth Szilárd. Az
előfutamon a 100 ezer forintos ne-
vezési díj fejében bárki részt vehet
bármely településről, ezért az össze-
gért 8-10 versenyszámban lehet in-
dulni. Az előfutam első három helye-
zettje továbbjut a Nemzeti Vágtára,
ahol nem kell befizetnie a kétmillió
forintos nevezési díjat.

Előfutamokat először 2010-ben
rendeztek 12 helyszínen azért,
hogy a kisebb településeknek is le-
gyen esélye részt venni a Nemzeti
Vágtán a Hősök terén. A főszervező
elmondása szerint körülbelül negy-
venen jutnak be az előfutamokról, a
további 40-50 indulót a városok
közvetlenül nevezik az országos
versenyre.

A Kisalföld Vágta július 20-án dél-
után kezdődik, ekkor érkeznek az
első versenyzők. Tavaly az ország
másik feléből is neveztek, ugyanis a
szabályok szerint bármely megyé-
ből indulhatnak a vágtán, sok eset-
ben a pálya minősége a döntő.

Az első napra kulturális délutánt,
estet terveznek a szervezők, szeret-
nék, ha a versenyzők települései fel-
lépnének saját zenés-táncos pro-
dukciókkal. A „vidéki tehetségkuta-

szerző: földvári gabriella 

Győriek zarándokolnak Er-
délybe április végén, Apor Vil-
mosra emlékezve. A keresz-
ténydemokraták emlékművet
állítanak Kovásznán, az egy-
házmegye ereklyét adomá-
nyoz a csíksomlyói kegytemp-
lomnak.  A vértanú, boldoggá
avatott Apor püspök 120 éve
született Segesváron.  

Kovásznán, a Szent Ferenc alapítvány
otthonánál Boldog Apor Vilmos-em-
lékművet avat fel dr. Pápai Lajos me-
gyéspüspök. Az emlékmű felállításá-
nak kezdeményezője, támogatója a
KDNP győri szervezete és az Ország-
zászló alapítvány. Rieger Tibor szob-
rászművész munkáját április 28-án lep-

tóra” várják többek között néptánc-
és moderntánc-csoportok, hang-
szeres együttesek és kórusok je-
lentkezését. Szombaton show-mű-
sorokkal és különböző versenyek-
kel várják az érdeklődőket a gyir-
móti Rodeo Ranchen: ekkor mér-
kőznek meg egymással a polgár-
mesterek fogathajtásban, a gyere-
kek póni-kamaszvágtán próbálhat-
ják ki tudásukat. A múlt években
óriási sikert aratott csikós vágta is
szombaton lesz, amin kizárólag
szőrén ülve lehet indulni, ezért na-
gyon látványos, és kicsit veszélyes
versenyre számíthatunk. Újdonság-
ként pedig idén külön a polgármes-
ter asszonyoknak és hölgyeknek is
rendeznek fogathajtó versenyt. A
celebfutamon közéleti szereplők
mérhetik össze tudásukat fogathaj-
tásban, a médiafutamon pedig a
megyei médiumok képviselői.

Mivel csak félvér lovak indulhat-
nak a vágtán, ezért külön futamot
rendeznek a versenylovak szerel-
meseinek 1400 méteres futamtá-
volsággal, különdíjért. Este sztárfel-
lépő szórakoztatja a közönséget.

Vasárnap kezdődnek a vágtafu-
tamok 12 órától, a döntőt 19 órakor
tartják.

Az utolsó napon további lovas
bemutatókat, látványos kaszkadőr-
mutatványokat láthatnak a vendé-
gek, és lesz vidék traktorosa ver-
seny, íjász-, valamint falu ördöge
verseny is, amelyen a legégetniva-
lóbb gyerkőcöt keresik majd.

A következő két hétben kapják
kézhez a nevezési felhívásokat a
megye településeinek polgármes-
terei. Tóth Szilárd végezetül úgy fo-
galmazott, a Kisalföld Vágta fővéd-
nöke ki más lehetne, mint a lólen-
gés olimpiai bajnoka, Borkai Zsolt
polgármester. 

Győri zarándokok 
lezik le és koszorúzzák meg a győri za-
rándokok. A megyéspüspök a csík-
somlyói kegytemplomnak ajándé-
kozza Boldog Apor Vilmos, az egyetlen
boldoggá avatott székely ereklyéjének
egy darabját. A segesvári születésű
vértanú az 1945-ös győri ostrom alatt
megtagadta a püspökvár pincéjében
rejtőzködő nők és gyermekek kiadását,
ezért egy szovjet tiszt halálosan meg-
sebezte. Az ereklye a főpap ingének
vérrel átitatott darabja, melyet egy
római ereklyetartóban állítanak ki Csík-
somlyón. A kegytemplomban április
29-én Pápai Lajos tart szentmisét,
majd bemutatják az ereklyét. A véres
ingdarabot az erdélyi ferencesek több
városba is elviszik, május első hetében
Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós,
Székelyudvarhely és Szováta hívő kö-
zössége láthatja.  

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Hétfőn jótékonysági gálakon-
certet tartanak 19 órától a Győri
Nemzeti Színházban „Mindegy,
hogy honnan jössz, a fontos,
hogy együtt merre tartunk”
mottóval. A Yehudi Menuhin
által megálmodott nemzetközi,
multikulturális MUS-E program
célja a veszélyeztetett sorsú és
a hátrányos helyzetű gyerekek
nevelése a művészetek segítsé-
gével, eszközrendszerével. Az
egyik fellépővel, Szulák Andreá -
val készítettünk villáminterjút.

Miért állt a MUS-E programja
mellé?

Akinek gyereke van, az még in-
kább érzi, hogy minden kicsinek meg
kell adni az esélyt a teljes és szép
élethez. A MUS-E programja szár-

Szulák Andrea is fellép
a MUS-E gálán

nyat ad a művészeteken keresztül
azoknak a gyerekeknek, akiknek a
környezete nem ad elég biztonságot
és lehetőséget.

A gálán új lemezéről ad ízelí-
tőt?

Nem, egy világslágert adok csak
elő, és nem is az én produkcióm,
hanem Silló István karnagy munkája
lesz a lényeg.

Új lemezén zenei kirándu-
lásra hívja a hallgatókat. Mit
értsünk ez alatt?

Nem jelent még meg Magyaror-
szágon jazzlemezem. Ezen kiváló
jazzmuzsikusokkal működöm együtt,
magyar slágereket dolgoztam fel.
Igazi zenei crossover lett az én tánc-
zenészi múltammal és az ő zenei vilá-
gukkal – keverednek a műfajok.

Milyen érzésekkel tér vissza
a győri színházba?

Alig várom! Már várandós voltam,
amikor utoljára színpadra léptem ott.
Azóta nem voltam a városban. Na-
gyon hiányzik Győr, de ki tudja, mit
hoz a jövő.

A gálán színpadra lép még Szalóki
Ági, Caramel, Szinetár Dóra és Be-
reczki Zoltán, Forgács Péter, Berkes
Kálmán és a Győri Filharmonikusok,
a Győri Balett és Marlene Dorcena
Haitiről, a Bolyki Soul&Gospel kórus,
Guessous Majda Mária, Somogyi
Barnabás (a Zeneakadémia különle-
ges tehetségű osztályának 15  éves
hallgatója), a Győri Tánc- és Képző-
művészeti Általános Iskola, Szakkö-
zépiskola és Kollégium, Said Tichiti,
Barvich Iván, Boros Gerzson Dávid
és a Gyárvárosi Általános Iskola első
osztályos növendékei.

Izgalmas programok 
a Kisalföld Vágtán
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Izgalmas színházi évadnak né-
zünk elébe: a Jekyll és Hyde
borzongással kecsegtet, A ne-
vető ember torokszorító szere-
lemmel, a Csinibaba zenés idő-
utazásra hív a ’60-as évekbe, a
Finito című komédiában pedig
Tóth Gabi énekesnő bontogatja
színészi szárnyait.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére
emelkedett a nézőszám a Győri Nem-
zeti Színházban, és az eladott bérle-
tek mennyisége is nőtt – árulta el For-
gács Péter színházigazgató a
2012/13-as évadról szóló tájékozta-
tón. Elmondta azt is, közönségük fő-
ként felnőtt és nyugdíjas nézőkből áll,
és nagyon szeretné, ha a fiatalok is
rátalálnának a színház örömeire. Hoz-
zátette, a határon túl is
népszerűsítik az előadá-
saikat akkora sikerrel,
hogy lehetséges, egy ön-
álló, felvidékieknek szóló
bérletet is létrehoznak.

Horror a győri színházban: ismertették 
az új évadot

A következő évad nagyon színes-
nek ígérkezik, nézzük, miket látha-
tunk! Bemutatják a Jekyll és Hyde
horror, sci-fi–musicalt, melynek fő-
szereplői Janza Kata, Tunyogi Berna-
dett és Molnár László lesznek. A da-
rabot először a Szegedi Szabadtéri
Játékok keretében szeretnék
színre vinni júliusban, a
győri premiert pedig
októberre tervezik. A
tanítónő című szín -
mű Bródy Sándortól
a rendező szavaival
élve „meglepő és
megrázó” lesz.
Karácsony kör-
nyékén ősbe-
mutatót lát-
hat a kö-
zönség,
V i c t o r

Hugo A nevető ember című regényé-
ből. Forgács Péter szerint hihetetle-
nül látványos lesz a romantikus
dráma, ami egyébként kedvenc gye-
rekkori regénye. A győri színház min-
den évben műsorára tűz egy kortárs
magyar drámát is, idén Tasnádi Ist-

vántól a Finito című komédia lesz
ez, melyben az ismert éne-

kesnő, Tóth Gabi alakítja a
főszereplőt, Tigris Nikit, a
megbukott popdívát. Köz-
kívánatra a színpadra viszik

a János vitéz daljátékot,
amely gyerekeknek és

f e l n ő t t e k n e k
egyaránt kalan-

dos mesének
ígérkezik. A
színházigaz-
gató ennek
kapcsán el-
mondta, a ki-
s e b b e k n e k
meglepetést
is tartogat-
nak, egy igazi

mesedara -     
bot is

szín re visznek, de még nem árulja el,
hogy mit.

A nagyszínpadi produkciók közül
valószínűleg a legnagyobb durra-
násnak a Csinibaba című zenés visz-
szarévedés ígérkezik, amely a legné-
zettebb magyar film színpadra adap-
tálása.

A Kisfaludy-teremben két új dara-
bot mutatnak be a következő évad-
ban: az Apácák című musicalt élőze-
nével, valamint Molnár Ferenc klasz-
szikusát, A testőr című vígjátékot.

Az évad ismertetésére Kiss
János balettigazgató videoüzenetet
küldött, jelenleg ugyanis Kínában
népszerűsíti a győri társulatot. El-
mondta, a közönség visszajelzései
alapján látható, szeretik a győri szín-
házat, ezért kötelességük izgalmas
és változatos darabokat műsorra
tűzni. Az új balettelőadás Mikis
Theo dorakistól és Harangozó Gyulá-
tól a Zorba, a görög lesz.

Forgács Péter végezetül el-
mondta, a színház kulisszái idén is
megnyílnak egy napra, amikor egy
operettgála is felkerül a repertoárra,
és végigkíséri az egész évadot.
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KÉPRIPORT  ARANYCSAPAT

Az elmúlt hétvégén mutatták be az Aranycsapat című mu-
sicalt a Győri Nemzeti Színházban. A darabot a Made in
Hungáriát is jegyző sikeres trió, Fenyő Miklós zeneszerző,
Tasnádi István író és Méhes László rendező állította szín-
padra. A történet 1954-ig, a híres magyar futballválogatott
sorsdöntő mérkőzéséig nyúlik vissza. 



2012. április 20. / + / 17

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt.
21:25 CSI: Miami helyszínelők 

22:25 Gyilkos elmék 
23:35 Gyilkos elmék
00:35 Reflektor
00:50 Törzsutas 
01:15 Kemény zsaruk 
02:10 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 
14:20 La Pola 
15:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 

18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Megasztár 
00:05 Grimm 
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:40 Alexandra Pódium
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

05:50 Gyilkos sorok 
06:40 A kifutó 
07:30 A nagy házalakítás 
08:20 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok  
10:10 Columbo: Ölni már nincs idő 
11:55 A dadus 

Fran Fine csupaszív, életvi-
dám ifjú hölgy, aki egyszerre
veszíti el hűtlen szerelmét,
egyben főnökét, s ezzel
együtt az állását is. A sors egy
véletlen folytán Maxwell 
Sheffield, a gazdag özvegy-
ember házába vezeti, ahol
még aznap dadusként mun-
kába áll. 

12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás  
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Az elszánt diplomata 
23:55 CSI: A helyszínelők  
00:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 

ÁPRILIS 21., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago 
10:25 Asztro Show 
11:20 Házon kívül
11:50 Autómánia
12:30 Amerika legkeményebb melói 
13:30 Lost - Eltűntek 
14:30 Lost - Eltűntek 
15:30 Hetedik érzék 

Egyetemista lányt támadnak
meg a parkban, akinek sérü-
léseit Tobyék látják el. Charlie
alig palástolt dühvel kezd nyo-
mozni az ügyben: a módszer
ugyanis egy sorozatos nemi
erőszaktevőre vall, aki ellen
régen is ő folytatott eljárást,
de Brian egy eljárási hiba
miatt mindent megúszott.
Toby úgy érzi, hogy Charlie vi-
lágos ítélőképességét egyre
jobban elhomályosítja a sze-
mélyes bosszúvágy, ezért
saját képességeivel igyekszik
segíteni.

16:30 Női vonalak 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik - 2012 
22:10 Halálra jelölve 
00:05 Fogva tartva 
02:00 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
09:35 Egyik kutya, másik nem! 
10:00 Babavilág 
10:25 9 hónap 
10:55 Tűsarok 
11:25 Bajnokok Ligája magazin
11:55 Én is szép vagyok 
12:25 Gyilkos számok 
13:25 Top Speed
13:55 Autóguru

14:25 Xena 
15:25 Bűbájos boszorkák 
16:25 Hawaii Five-0
17:25 Sas kabaré
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Queen Sized – Tömör a 

gyönyör 
21:25 Lánglovagok 
23:55 Holdtölte 
01:35 EZO.TV
02:35 Kalandjárat 
03:00 Teleshop 
03:30 Vers éjfélkor – magyar versek

05:30 Zsírégetők 
06:20 10 évvel fiatalabb: A kihívás - 

Mi történt azóta? 
07:15 Dawson és a haverok 
08:05 Halottnak a csók 
08:55 Columbo: Gyilkosság, mint 

önarckép 
10:45 Öri-hari 

12:40 Szívek szállodája 
13:35 Szex és New York light  
14:00 Szex és New York light  
14:30 Éden Hotel 2. 
15:30 Éden Hotel 2. 
16:30 Sztár születik
18:45 Francia csók 
21:00 Határok nélkül 
23:25 Philadelphia - Az érinthetetlen  
00:25 Sokk a jóból 
01:45 Az utolsó órában 
02:35 Francia csók

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:35 P'amende
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Vannak vidékek 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka! Megtaláltam! 
16:10 Magyar elsők 
16:30 Hetedhét 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Kulisszatitkok
20:00 Abigél 
21:20 Hírek 
21:25 Dunasport
21:30 Kultikon
22:25 Napok, évek, századok 
23:20 Koncertek az A38 hajón 
00:15 Vers

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Angi jelenti
10:30 KorTárs
11:00 Tetőtől talpig
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Boxutca - Forma-1 magazin
12:40 Forma-1 Bahreini Nagydíj - 

Időmérő edzés
14:20 Zöld Tea
14:50 A sebes futású folyó 
15:40 Nagy-Britannia madártávlatból 
16:35 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Muriel esküvője 
21:55 Kalandorok 
23:50 Nagyon zene 
01:10 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:25 Mesél a fény 
07:10 A bohóc felesége 
08:10 Családi krónikák 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:45 Mindennapi hősök 
13:10 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Önök kérték! 
15:05 Pannon expressz 
15:35 Talpalatnyi zöld
16:00 Az állatok világa 
16:35 A pármai kolostor 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Hogy volt!?
19:30 Kean, a színész 
22:15 Dresch Quartet a Művészetek 

Palotájában 
23:20 Dunasport
23:35 I'm Not There - Bob Dylan életei
01:55 A Magyar Rádió Szimfonikus 

Zenekarának hangversenye
02:35 Vers
02:40 Himnusz 
02:45 Munka-Társ 
03:10 Talpalatnyi zöld

Duna Televízió, április 20., péntek, 16:30

Hetedhét
Magyar dokumentumfilm

Filmes naplótöredékek egy dél-erdélyi tur-
néról. Vadas László rendező és Molnár Le-
vente színművész a kolozsvári színművé-
szeti főiskola 5 diákjával vándorszínházat
hívott életre egy háromnapos dél-erdélyi
turné megvalósítására. Heltai Gáspár 99. fa-
buláját dramatizálták. Az Egy nemes em-
berről és az ördögről c. előadás a lelkes fia-
tal csapatnak köszönhetően olyan dél-er-
délyi településekre jutott el, ahol kis lélek-
számban élnek magyarok, de foggal-kö-
römmel ragaszkodnak az anyanyelvükhöz
és kultúrájukhoz.

M1, április 20., péntek, 20:40

Retró kabaré Klasszikus kabaréválogatás

Agárdy Gábor, Alfonzó, Antal Imre, Bárdy György, Csákányi László,
Csala Zsuzsa, Hofi Géza, Kern András, Markos György – ezek a nevek
garantálják a magas színvonalú humort, a remek szórakozást. 

TV2, április 21., szombat, 21:25

Lánglovagok
Amerikai akcióthriller

Brian gyerekként végignézte, ahogy tűzoltó édesapja
egy tűzvész során életét veszti.  Évek múlva ő is beáll a
sorba, és ugyanúgy, ahogy a testvéréből, Steve-ből, be-
lőle is tűzoltó lesz. A testvérpár amúgy is konfliktusok-

kal terhes életét csak tovább
rontja, amikor egymás mellett
kell dolgozniuk. Az egység nehéz
feladattal találja szemben magát,
amikor felfedezik, hogy egy rej-
télyes gyújtogató tevékenysége
nyomán a város legkülönbözőbb
pontjain fellobbanó tüzekben va-
laki mindig életét veszti. 

Viasat3, április 21., szombat, 18:45

Francia csók Amerikai romantikus vígjáték

Ebben a romantikus vígjátékban két istenverése ér-
kezik Párizsba, hogy ott örökre leszámoljanak a ro-
mantikával és hátralevő éle tüket magányban tölt-
sék. A két önjelölt mazochista, az elhagyott Kate és
a búskomor Luc a nagy terv megvalósítása közben
számtalan kínos kalandba keveredik a barátok és
a lakosság nem kis keserűségére. 

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

• május 7-tôl 40 órában 
• napi 4 óra, délelôttönként, több szinten is  • 450 Ft/óra

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

– általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szókincs is
– tréningek a tavaszi ÖSD, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

és ZÖLD ÚT nyelvvizsgákra –magánbérletben és csoportban is.

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

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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ÁPRILIS 22., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:30 Teleshop 
11:25 Törzsutas 
11:55 Női kézilabda; Magyar Kupa –

Döntő mérkőzés 2012
13:50 Gossip Girl – A pletykafészek

14:50 Gossip Girl – A pletykafészek  
15:45 Tru Calling – Az őrangyal 
16:50 Mr. Óvóbácsi 

Sean Armstrong, a szorító ki-
rálya úgy dönt, ideje kissé ki-
fújni magát. Két kis gézengúz
mellett lesz egy személyben
gyerekfelvigyázó, testőr és
szárazdada. 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Holnapután 
22:25 Heti hetes
23:45 Portré
00:25 A múlt titka

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

látnok 
14:15 Monk - Flúgos nyomozó 
15:15 Bűbájos boszorkák 
16:15 Másodállás 
16:45 Queen Sized – Tömör a 

gyönyör 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Távkapcs 

Van, aki irányítja az életét, és
van, akit az élet irányít - tartja
a mondás. Az egyetlen kivétel
Michael Newman. Egy titok-
zatos feltaláló ugyanis meg-
ajándékozza az univerzális
távkapcsolóval, melynek tulaj-
donosa előre-hátra járkálhat
az időben. 

22:10 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:10 Elit egység 
00:10 Tükröm, tükröm... 
02:20 EZO.TV
02:55 Napló
03:45 Vers éjfélkor – magyar versek

05:25 A szépség és a szörny 
06:20 Columbo: Ölni már nincs idő 
08:00 Véznák kontra dagik
08:55 Anya, csak egy van!
09:25 EgészségŐr  
09:55 A nagy házalakítás 
10:50 A nagy házalakítás 
11:45 Trendközelben
12:15 Fletch 
14:05 Szex és New York light 
14:40 Szex és New York light  
15:05 Éden Hotel 2. 
16:05 Éden Hotel 2.  
17:05 Cserebere szerelem 

18:55 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:50 KicsiKÉM - Sir Austin Powers 2. 
23:40 Határok nélkül 
01:55 Trendközelben
02:20 EgészségŐr 
02:45 Anya, csak egy van!
03:15 A szépség és a szörny

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Nagyvizit 
07:50 Földanya üzenete 
08:45 Magyar elsők 
09:05 Másfélmillió lépés 

Magyarországon  
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Beavatás
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:40 Akadálytalanul 
13:10 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:20 Százéves asszony 
16:25 Álomkeringő 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 A három testőr: A királyné 

nyakéke 
21:45 Klubszoba 
22:40 Dunasport
23:00 Titkok gyermeke 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 
00:40 Határtalanul magyar 
01:05 Nyelvőrző
01:35 Bangkok, a kelet Velencéje 

05:54 Hajnali gondolatok 
05:55 Magyar gazda
06:25 Esély
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Megkeresni az embert 
10:05 100 éves a Hajdúdorogi 

Egyházmegye 
10:30 A sokszínű vallás 
10:45 Baptista magazin 
11:10 Református ifjúsági műsor 
11:15 Balatonfelvidéki református 

templomok 
11:30 Écsy Gyöngyi portré 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Út Londonba
13:05 Telesport 
13:30 Forma-1 Bahreini Nagydíj - 

Futam
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 Csalás és ámítás 
00:05 Az út

ÁPRILIS 23., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Európa egészsége 
11:00 Most a Buday! 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:30 Marslakók 
14:00 A Szövetség
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kékfény
21:40 Hacktion 
22:35 Az Este 
23:10 Aranymetszés
00:10 Múlt-kor
00:40 Zöld Tea
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy – A szerelem diadala 

Nati nagyon szenved attól,
hogy mindenki elítéli azért,
hogy egy férfival csókolózott,
ráadásul Linda sem valami
hálás, amiért megmentette őt
a lebukástól. Felmegy egy
háztetőre, hogy öngyilkossá-
got kövessen el, de a tűzoltók
és Juan Miguel megmentik
az életét.

17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont
22:30 Showder Klub
23:35 PokerStars.net - Big Game
00:35 Reflektor
00:50 Szakíts, ha bírsz!

04:05 Smallville 
05:00 Műsorszünet 
05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:30 A nagy házalakítás 
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Gyilkos számok  
10:10 Cserebere szerelem 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:40 CSI: A helyszínelők   
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Kettős ügynök 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Kettős ügynök  
01:55 Dawson és a haverok 
02:40 A kifutó 
03:30 A nagy házalakítás

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Hercules and the Circle of Fire 
14:20 Marina
15:20 Rex felügyelő 

16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:20 Gyilkos számok 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 NCIS 
02:20 NCIS: Los Angeles 
03:10 Aktív Extra

06:30 Híradó 
06:35 Isten kezében 
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd
09:00 Klubszoba 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Heti Hírmondó 
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 Az idő fényképe 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Hagyaték
20:00 Csernobil Öröksége: a Zóna
20:50 Csernobil Öröksége: a Zóna 
21:45 Hírek 
21:50 Dunasport
21:55 Kultikon
22:50 Sportaréna 
23:45 Mahler: I. szimfónia D-dúr 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 
00:55 A hanti sámán hagyatéka 
01:30 Térkép

ÁPRILIS 24., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Marslakók 
14:00 Hacktion 
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Lottózsonglőrök 
22:15 Az Este 
22:50 Tudorok 
23:50 Barangolások öt kontinensen
00:20 Angi jelenti 
00:50 Everwood  
01:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Dávid és Góliát 
14:20 Marina 

Paty nem bocsátja meg Bru-
nónak, hogy elmondta a
közös barátaiknak, hogy
örökbe fogadták őt. Alberta
eközben elmegy a zárdába,
hogy kérdőre vonja a felelőst
azért, amiért kiderült, hogy ki
Paty igazi édesanyja. Clo-
rinda pedig továbbra is min-
denféle butaságokat mesél
Lupéről Marinának...

15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
19:35 Jóban Rosszban 
20:00 Jóban Rosszban
20:30 Bajnokok Ligája 
23:15 Tények Este
23:50 EZO.TV
00:25 Szerelem utolsó vérig 
02:00 TotalCar
02:25 Vers éjfélkor - magyar versek

05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:25 A nagy házalakítás 
08:15 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok  
10:10 KicsiKÉM – Sir Austin 

Powers 2. 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark - Törvényszéki ragadozó 
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:40 CSI: A helyszínelők 
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 
23:10 Doktor House 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:55 Doktor House  
01:50 Dawson és a haverok 
02:35 A kifutó 
03:25 A nagy házalakítás

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Domovina
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:05 1 könyv
16:10 Magyar elsők 
16:30 A tudomány műhelyében 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Múzeumtúra - Francia módra
20:00 Tükör által homályosan 
21:25 Hírek 
21:30 Dunasport
21:35 Kultikon
22:35 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
23:20 Allah minden napján 

szaladnak a lovak 
00:25 Vers
00:30 Himnusz 
00:35 Térkép
01:00 Lélek Boulevard 
01:25 Lyukasóra 
01:55 Beszélő emlékházak 
02:30 Csodás csatangolások 
03:30 Kívánságkosár

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

16:20 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 A mentalista
22:30 A Grace klinika 
23:30 Reflektor
23:45 Vészhelyzet 
00:40 Vészhelyzet 
01:35 Vészhelyzet
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ÁPRILIS 25 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Marslakók 
14:00 Gasztroangyal
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kasszasiker 
21:30 Bábel 
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:30 Árnyékban harcolók - Európai 

ellenállók a nácizmus ellen 
00:30 Szellem a palackból... 
00:55 Everwood 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:30 A nagy házalakítás 
08:20 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok   
10:05 Zűrös páros 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark – Törvényszéki 

agadozó 
14:45 Shark – Törvényszéki 

ragadozó  
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok  
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi – meg egy kicsi  
20:55 Két pasi – meg egy kicsi   
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Shameless – Szégyentelenek 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Shameless – Szégyentelenek 
02:00 Dawson és a haverok 
02:45 A kifutó 
03:35 A nagy házalakítás

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:10 Stahl konyhája
09:15 Babapercek
09:20 Teleshop 
10:20 EZO.TV
11:50 Becéző szavak 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House
22:20 Született feleségek 

23:20 Én is szép vagyok 
23:50 Aktív
00:25 Tények Este
01:00 Doktor House 
01:50 Született feleségek 
02:40 Babavilág 

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 1 könyv
16:15 Magyar elsők 
16:25 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 KOGART kiállítások 

2006-2011
20:00 Apró sztorik 
21:25 Hírek 
21:30 Dunasport
21:40 Kultikon
22:35 Új régi hang 
23:30 Ikonok és Patkányok 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 
00:40 Térkép
01:05 Arcélek 
01:25 Töredékek – Fejezetek a 

magyar művelődés történetéből  
01:40 Napok, évek, századok 
02:30 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

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

Yolanda azt tanácsolja Maxi-
miliánónak, hogy ne teljesítse
Marcella kívánságát, ne vállal-
janak közösen gyermeket,
mert meg fogja bánni. Diego
megtámadja Dianát, aki sú-
lyos balesetet szenved. Paco
örül Rodrigo és Fedora meg-
romlott házasságának.

15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 Legyen Ön is Milliomos!
22:35 Házon kívül
23:05 XXI. század – a legendák 

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

ÁPRILIS 26., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 Tűz a mélyben 

23:35 Tudorok 
00:45 Reflektor
01:00 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:15 A Silla királyság ékköve 
10:15 Retró kabaré 
11:15 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Marslakók 
14:00 Négy szellem
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Elcserélt lányok 
21:30 DTK 
22:25 Az Este 
23:00 88 perc
00:50 Everwood 
01:35 MM

05:40 Gyilkos sorok 
06:30 A kifutó 
07:20 A nagy házalakítás 
08:10 Gyilkos sorok  
09:05 Gyilkos számok 
09:55 Columbo: Nyugodjék békében 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark - Törvényszéki ragadozó 
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó  
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Nikita 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:00 Nikita
01:50 Dawson és a haverok 
02:35 A kifutó 
03:25 A nagy házalakítás

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
10:35 EZO.TV
12:10 Moliere
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 

Marcra és Rexre joggingolás
közben valaki rálő, és Rex na-
gyon súlyos sérülést szenved.
Marc a bécsi alvilágban kezdi
a nyomozást és meglepő
eredményre jut. Egy Huneck
nevű férfi akarta megölni
Rexet, hogy bosszút álljon
rajta, amiért az évekkel ez-
előtt börtönbe juttatta. 

16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Kismocsok 
23:10 Aktív
23:40 Tények Este
00:15 EZO.TV
00:50 Kismocsok 
02:15 Segíts magadon! 
02:40 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru
07:05 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Világ-nézet
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
10:55 Pannon expressz 
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra
15:40 Hazajáró 
16:10 Magyar elsők 
16:30 Magyarok a vulkán peremén 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Múzeumtúra - Francia módra 
20:00 Egri csillagok 
21:05 Hírek 
21:10 Dunasport
21:20 Kultikon
22:15 Orgonasztorik I. 
00:25 Koncertek az A38 hajón 
01:15 Vers

TV2, április 25., szerda, 11:50

Becéző szavak
Amerikai vígjáték

Aurora, az ódivatú nevelési elveket valló, magára maradt
„nagyasszony" minden szeretetét és féltő gondját lá-
nyára fordítja. A modern felfogású Emmáról azonban le-
pereg a jó nevelés, kibújik a rátelepedő anyai gondosko-

dás alól. Aurora végül lassan átala-
kul, s arra is képesnek bizonyul,
hogy a szomszédba költözött és fe-
lettébb faragatlan volt űrhajóst
tüntesse ki vonzalmával. Amikor
az immár háromgyerekes Emma
súlyosan megbetegszik, akkor si-
kerül először nyílt szívvel megbe-
szélni problémáikat.

Duna Televízió, április 25., szerda, 20:00

Apró sztorik Argentin–spanyol vígjáték

Egy öregember stoppal indul kutyája keresésére, egy fiatalasszony
tévévetélkedőre utazik, egy utazó vigéc pedig tortát visz elhunyt
ügyfele gyerekének, hogy ezzel meghódítsa az özvegyet – történetük
időnként összefonódik. Carlos Sorínt a mindennapi banalitások szép-
sége érdekli, szereplői amatőr színészek. 

TV2, április 26., csütörtök, 12:10

Moliere Francia vígjáték

A később Moliére néven ismertté vált, 22 éves Jean-
Baptiste Poquelin kiváló vándorkomikus, ám a neki
kedves tragikus szerepeket a közönség nem díjazza,
sőt, hitelezői börtönbe vettetik. Egy bizonyos Mon -
sieur Jourdain azonban segítségére siet...

M1, április 26., csütörtök, 23:00

88 perc
Német–amerikai thriller

Miközben Dr. Jack
Gramm, a hires pszi-
chiáter és igazságügyi
szak értő egyetemi elő-
adását tartja hallgatói-
nak, halálos fenyege-
tést kap telefonon:
már csak 88 perce van hátra az életéből!
Ki lehet a fenyegetés mögött: egy barát-
ságtalan diák, egy faképnél hagyott volt
szerető vagy a sorozatgyilkos Jon Fors-
ter, aki már a siralomházban várja sorsa
beteljesülését? 
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TÜNDÉREK ÉS SELLŐLÁNYOK meséit,
történeteit ismerhetik meg a 6–12 éves fiata-
lok a MOKKA Alkotóműhely képzőművészeti
gyermekfoglalkozásán április 28-án, szomba-
ton 10 órától a Gyermekek Házában. 

EMLÉKEK AZ ARANYCSAPATRÓL
címmel nyílik kiállítás Murányi Károly
gyűjteményéből a József Attila Művelő-
dési Házban április 27-én, 17 órától.
Megnyitó beszédet mond Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester. A tárlat
május 15-ig, hétköznap 10 és 16 óra kö-

zött látogatható. 

SZALKAI KÁROLY önálló kiállítása április 27-
én 17 órakor nyílik meg a Napóleon-házban. Az
Aranyidők című tárlatot Konok Tamás Kossuth-
díjas festőművész ajánlja az érdeklődők figyel-
mébe. A közönség a művész-tanár utóbbi három
évben készült, főként zenei ihletésű munkáit lát-
hatja. Az alkotó számára a lírai absztrakt festé-
szet maga a zeneiség. A kiállítás június 15-ig lá-
togatható. Május 6-án fél hattól az alkotó tárlat-
vezetést tart. 

SZÉP MAGYAR
BESZÉD cím-
mel 47. alka-
lommal rende-
zik meg a Ka-
zinczy-verseny
országos dön-
tőjét Győrben. A
Péchy Blanka
által alapított ver-
senynek ezen a
hétvégén a Kazin -
czy Ferenc Gimná-
zium könyvtára, a vá-
rosháza díszterme és a
Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központ ad helyet. Ma, pénteken este
nyolc órakor baráti találkozó kezdődik a gim-
náziumban, szombaton délután tanácsko-
zásra gyűlnek össze a felkészítő tanárok és a
versenyzők. Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre vasárnap reggel kilenc órakor kerül sor,
itt dr. Balázs Géza tanszékvezető egyetemi
tanár bevezetője után adják át a Kazinczy- és
Péchy Blanka-díjakat, valamint a Kazinczy-
érmeket.

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Flesch Károly bérletes hangversenye vasár-
nap 16 órakor kezdődik a volt zsinagógá-
ban. Műsoron J. Brahms: B-dúr szextett,
Szokolay: Archaikus szvit, Hidas: Edzésmin-
ták. Művészeti vezető Berkes Kálmán. 

A TAVASZ KÖSZÖNTÉSE címmel kiállítás
nyílt a győrújbaráti művelődési házban. A
Győri Alkotók Napóra Egyesület munkái
május 4-ig láthatók.  

A SELYEMFESTÉS technikájával ismerked-
hetnek meg azok, akik részt vesznek április
27-én, pénteken 16 órától a Gyermekek Há-
zának programján. A foglalkozást Fazekas An-
tónia kézművesoktató vezeti.

A FÖLD NAPJA tiszteletére régi plakátok-
ból, meghívókból, molinónkból készíthet-
nek újrahasznosított tárgyakat, könyvjelzőt,
borítót, noteszt, tolltartót az érdeklődők a
Csikóca gyermekműhelyben. A Városi Mű-
vészeti Múzeum kreatív környezetvédelmi
programjára szombaton 14 és 16 óra között
kerül sor.   

SZIKRA JÓZSEF önálló estje ma, pénteken
este 19 órakor kezdődik a Győri Nemzeti Szín-
ház Kisfaludy-termében. A színész, aki negy-
ven éve koptatja a színpaddeszkákat, vendég-
ségbe hívja közönségét. 

A MOSOLY HÓNAPJA so-
rozat következő előadása áp-
rilis 26-án 17 órakor kezdődik

a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtárban. Dr. Nanovfszky

György nyugalmazott nagykövet,
közgazdász a diplomácia mosolyairól beszél.  

A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ előcsarno-
kában április 26-tól látható a Tartalmas Tábor-
ban készült fotókiállítás. A képeket a táborozó
gyerekek készítették Tóth Zoltán operatőr se-
gítségével. A Bedi Eszter és Venczel-Kovács
Zoltán által vezetett tábor célja, hogy a gyere-
kek megismerjék a különböző művészeti ága-
kat, s eldöntsék, mihez van tehetségük. 

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT
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OKTATÁS  HIRDETÉS

A Széchenyi István Egyetem ad ott-
hont a nemzetközi Erasmus Intenzív
Programnak, amelynek keretében
több mint 70 külföldi hallgató 30
vendégoktató mentorálásával tanul-
mányozza az üzleti marketing elmé-
letét és gyakorlatát. Az április végéig
városunkban tartózkodó vendége-
ket dr. Józsa László, az egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi
Karának dékánja és dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester köszöntötte a
Városi Művészeti Múzeumban. Az al-
polgármester bemutatta Győrt a fia -
taloknak, valamint arra buzdította
őket, hogy a tanulás és tapasztalat-

Karrier-tanácsadás már eddig is
folyt a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János
Karán, most helyet is kaptak a se-
gítő munkatársak: kedden nyitot-
ták meg a hallgatók előtt az új Kar-
rierirodát az intézmény főépületé-
ben. A megnyitón elhangzott, az
iroda kontaktpontként működik
majd az intézmény volt és jelenlegi
hallgatói, valamint a munkaadó
cégek között. Az itt dolgozók felvál-
lalják a kar mintegy 3.700 diákjá-
nak karriergondját, segítik őket az
álláskeresésben, valamint igyekez-
nek nyomon követni az életpályá-
kat. Az a cél, hogy a fiatalok stabi-
lan tudjanak jövőt építeni, meggyő-
zően megírni egy motivációs leve-
let, el tudják magukat adni az állás -
interjún. Ezeket az ismereteket is
meg tudják tanulni a hallgatók a

A győri Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Intézetének hallgatói meg-
döntötték a 24 órás palacsintasütés rekordját. A szabadidős, egészség-
ügyi, és sztárokat – például Magna Cum Laude, David Merlini – is felvo-
nultató SZE Napok keretében összesen 16.474 darab finomság készült
el. A palacsinták egy részét értékesítették, nagyobb hányadát a Bóbita
Óvodának, a Győri Hajléktalanszállónak, a Családok Átmeneti Otthoná-
nak és az Evangélikus Szeretetháznak ajándékozták.

Győri cégek marketingjét 
vizsgálják az erasmusosok

Megdőlt 
a palacsintarekord

Karrieriroda nyílt 
az Apáczai-karon

Karrierirodában – hangsúlyozta
Csurák Erzsébet irodavezető. 

Az intézmény nemcsak jelenlegi,
hanem régi és leendő diákjait is
igyekszik elérni. Az irodán keresztül
megszólítják a középiskolásokat,
akik figyelmét az Apáczai-kar felé
szeretnék terelni. A régi hallgatók-
kal is felveszik a kapcsolatot, hogy
követni tudják pályájukat, a szakmá-
jukban helyezkedtek-e el, ha igen,
milyen pozíciókban.

szerzés mellett ismerjék meg a vá-
rost. A két hét rendezvényeinek alap-
ját győri cégek tevékenységének
piaci alapú elemzései jelentik, vala-
mint több nagyobb térségi vállalko-
zás – mint például az Árkád Győr, az
Atrecto Kft., a Révész Hotel – piaci
bővülésének marketingtevékeny-
sége is szerepel a megoldandó eset-
tanulmányok témájaként. Az aktuá-
lis marketingproblémákat cseh,
francia, litván, holland, finn, dán, bol-
gár hallgatók vizsgálják és oldják
meg vegyes csoportokban, a mun-
kában részt vesz három kenyai egye-
temista s két oktatójuk is.
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

A GYÕR-SZOL Zrt.  
Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételre keres

• erősáramú villanyszerelő 
szakmunkás munkavállalót.
Elektrikus végzettség előny.

• elektronikai műszerész
munkavállalót. 

• hegesztő szakmunkást.
Előnyt jelent, ha a munkavállaló rendelkezik
csőhegesztésre érvényes bevont elektródás vagy
AWI-minősítéssel.

Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés levélben, önéletrajzzal:
9024 Győr, Orgona u. 10.
Munka-bérügyi osztály.

Jeligék: Erősáramú villanyszerelő • Elektronikus
műszerész • Hegesztő.

Rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatáskö-
rébe tartozó, leggyakrabban felmerülő kér-
désekre válaszolnak a társaság munkatár-
sai. Az e heti kérdés: Távfűtéses lakásban
lakom. Érdeklődnék, hogy meddig tart a fű-
tési szezon, és mitől függ, hogy fűtenek-e
tavasszal?
A GYŐR-SZOL Zrt. fűtési szolgáltatással az év
szeptember 15. napja és a következő év május
15. napja között áll a felhasználók rendelkezé-
sére. Azt, hogy ebben az időszakban mikor fűt
a szolgáltató, a felhasználóval (az épület tulaj-
donosi közösségével) kötött közüzemi szerző-
dés üzemviteli megállapodása rögzíti. E sze-
rint akkor van fűtés, ha a külső hőmérséklet
napi középértéke – az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzése szerint – nem haladja
meg a +10 °C-ot, illetőleg három egymást kö-
vető napon a +12 °C-ot. Lehetőség van azon-
ban arra, hogy a felhasználó megbízottja
(közös képviselő) ettől eltérően kérje a szol-
gáltatást. Ahhoz, hogy a fentiektől eltérően
fűtsön a GYŐR-SZOL, a hőközpontról, vagy a
külön fűtési blokkról ellátott felhasználók
legalább 70%-ának írásos egyetértése szüksé-
ges. Nincs tehát fix dátum szerinti fűtésleállí-
tás, a szolgáltatást vagy a szolgáltató állítja le
a közüzemi szerződésben rögzített feltételek
szerint, vagy az épület tulajdonosi közössége
dönt a fűtés leállíttatásáról.   

Kérdezz, felelek:

Meddig fűt 
a szolgáltató?

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Április közepén több civil szervezet
is tavaszi takarítást szervezett kör-
nyezetünk megtisztítására. A
hónap második hétvégéjén szor-
gos kezek szedték a mások által el-
dobált hulladékot Kismegyeren.
Az akciót Simon Róbert Balázs al-
polgármester szervezte. A részt-
vevő önkéntesek szabadidejük-
ben az Ötház és a Búzakalász ut-
cában, valamint a zöldterületen ta-
lálható napóleoni emlékmű kör-
nyezetében tevékenykedtek. Hul-
ladékgyűjtést szervezett a KDNP

kép és szöveg: pannon-víz

Tavasz van, aki teheti,
meglátogatja hétvégi bir-
tokát. Az üdülőházak tulaj-
donosainak számos teen-
dője van, kérjük, ne feled-
kezzenek meg arról se,
hogy itt az ideje leszedni a
téli szigetelést a vízmérők-
ről, s alaposan kiszellőz-
tetni az aknát. A bejövő víz-
vezetéken nyissuk vissza
az elzárt főcsapot és ellen-
őrizzük, szivárog-e valahol
a víz. Nézzük meg, nem re-
pedt-e meg a mérő üvege.
A szilánkos, repedt üveg a
vízmérő elfagyásának biz-
tos jele.

A fagyveszélynek leginkább a
fűtetlen, télen nem használt in-
gatlanok voltak kitéve. Mivel a
vízmérő fagyvédelme a tulajdo-
nos feladata, a pótlás költsége

is a tulajdonost terheli. A leggya-
koribb vízmérőtípusnál ez
bruttó 25 ezer 780 forintos ki -
adást jelent. A vízműnél eddig
közel 400 darab vízmérő elfa-
gyását jelezték. Sokan vannak,

A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja
a lakókat, hogy a társaság mű-
ködési területén a lakossági
hulladékszállítás az április 21-i,
szombati munkanapon a 2012.
évi hulladéknaptárban meghir-
detett mó don változatlanul mű-
ködik. A hulladékszállításban
érintett szolgáltatási helyeken a
megszokottak szerint reggel 6
órára kérjük az ingatlan elé ürí-
tésre kitenni a kukákat, mert ér-
kezni fog a hulladékgyűjtő autó.
A győri hulladékudvarok  (Nép
utca, Ötház utca, Pápai út, Rep-
téri út, Szitásdomb út, Homok-
sori út, Sashegy) 8–16 óra kö-
zött tartanak nyitva ezen a
napon. A nem győri hulladék-
udvarok nyitva tartása a koráb-
ban meghirdetettek szerint ala-
kul. A nyitva tartás táblázat a
www.gyorszol.hu weboldalon a
Letöltések című menüpontban,
a Kommunális almenüpontban
található meg.
Április 21-én a Jókai úti és a
Révai parkolóház a munkana-
pokra érvényes díjszabás sze-
rint üzemel, az I-es és II-es ut -
cai parkolóövezetekben pe dig
szom bati nap szerint, 8–14 óra
között szükséges fizetni. A III-as
parkolóövezet díjmentesen
hasz nálható.
A vásárcsarnok és a virágpiac
6–13 óra, a városréti piac 6–14
óra között tart nyitva.
A Magyar Vilmos Uszoda és a
Barátság park nyitva tartása
változatlan lesz a szombati
munkanapon.  A GYŐR-SZOL
személyes ügyfélszolgálati iro-
dái azonban egységesen zárva
tartanak ezen a napon, és a te-
lefonos ügyfélszolgálat sem
üzemel.

Tavaszi tennivalók 
akik most, ezekben a hetekben
veszik észre a bajt. A vízmű disz-
pécserszolgálatán, a 311-753-
as győri telefonszámon jelent-
hetjük be a vízmérő elfagyását,
s a további teendőkről is itt kap-
hatunk felvilágosítást. 

Ha az aknában minden rend-
ben van, érdemes az ingatlan
belső csőrendszerét is ellen-
őrizni. Odabent a házban zárjuk
el a vízvételi helyeket, vízcsapo-
kat, vécétartályt, majd ellenőriz-
zük a vízmérőt. Ha a kis kerék
így is pörög, akkor csőtörésre
gyanakodhatunk, vagyis valahol
szökik a víz a hálózatból.  Ha így
van, hívjunk mielőbb szerelőt,
hogy ingatlanunkat megvédjük
a súlyosabb felázástól, magun-
kat az elfolyó víz miatti többlet-
költségtől. A szakember érkezé-
séig mindenképpen tartsuk
zárva az aknában lévő főcsapot.

És még egy fontos dolog: mi-
előtt ivásra vagy főzésre hasz-

nálnánk a vizet, alaposan folyas-
suk ki a csapokat, távolítsuk el a
bekötővezetékben lévő állott,
pangó vizet, hogy zavartalanul
élvezhessük a csapvíz friss és
üdítő ízét. 

Nagy tótakarítás Szabadhegyen
győri szervezete is Szabadhegyen
az úgynevezett 3-as számú tónál.
A munkálatokban nagy számban
vettek részt a Kodály Zoltán úti ál-
talános iskola 5–6. osztályos tanu-
lói is, akik a tóparti és nádszéli hul-
ladékot gyűjtötték. A városrész ön-
kormányzati képviselője, Hajszán

Gyula és Bartal György szervező
szerint csak ennél a tónál 16-18
zsáknyi szétdobált hulladék gyűlt
össze az elmúlt egy év alatt. Az ak-
cióhoz csatlakozott az Új Akropo-
lisz Kulturális Közhasznú Egyesü-
let is, amely évente legalább egy
alkalommal bekapcsolódik a vá-
rosi közterületek tisztán tartásába.
Az egyesület nemcsak a 3-as
számú, hanem a környéken talál-
ható másik két tó felületét és part-
ját is megtisztította. A munkában,
amelyhez a szerszámokat, a csó-
nakot, a zsákokat és a konténere-
ket a GYŐR-SZOL Zrt. biztosította,
hat köbméter hulladék gyűlt össze. 

Nyitva tartások 
a szombati
munkanapon
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EJTŐERNYŐ, JÁTÉK HIRDETÉS

Az 1960–70-es évek óriási változásokat hoztak az ejtőernyőzésben. Az
addig gyakorlatilag katonai kiváltságot jelentő tevékenység kikerült a pol-
gári életbe, és kialakult az ejtőernyőzés mint sportág. A magángyártók,
magánfejlesztők óriási versenybe kezdtek a piac birtoklásáért. Új anya-
gokat, új technológiákat, kényelmes, kezelhető, anyagilag is elérhető, biz-
tonságos ejtőernyőt céloztak meg. Szakítottak az eddigi körkupolákkal
és áttértek a „paplanernyőre”. Ez az ernyő egyáltalán nem kör alakú, a ki-
képzése pedig leginkább a repülőgépek szárnyához hasonlít. Itt már nem
a közegellenállás fékező ereje számít, hanem a kupolán keletkező felhaj-
tóerő. A mozgás következtében megnőtt a levegőhöz viszonyított vízszin-
tes sebesség, ami lehetővé tette, hogy sokkal kisebb sebességgel érkez-
zenek a földre az ugrók, mint a robusztus körkupolával. Az ernyők anyaga
is alapvetően megváltozott. Az eddig alkalmazott selyem helyett új anya-
gok kerültek a kupolába. A kupola anyaga ma javarészt szintetikus és
„zérós”. Ez azt jelenti, hogy az anyag légáteresztő képessége nulla. Így ha
telítődik levegővel, olyan merev lesz, mintha valóban repülőgépszárny
lenne. A nyitás már nem zsinórral, bekötve történik, hanem az ugró saját
döntése. A tandemugrók általában 3.000 méterről ugranak ki, és kb. 250
km/órás sebességgel zuhannak.

Játék – az utolsó kör: 
Beugrunk Győrbe!

Kinyílt a világ!

A címben szereplő mondat nem képletesen, hanem szó szerint ér-
tendő! Sőt, akár ugorjon be ön is! Újra elérhető közelségbe került
ugyanis az ejtőernyőzés a győriek számára. Elég csak a péri reptérre
kimenni! Az elmúlt hetekben több írás látott napvilágot lapunk ha-
sábjain az ejtőernyőzésről, a repülésről. Mindehhez a Hungary
Skydive-nak köszönhetően egy játék is kapcsolódik, melynek utolsó
kvízkérdéseit lent olvashatják. A kvíz megoldásait az előző három hét
kérdéseire adott válaszokkal összegyűjtve április 25-ig várjuk a szer-
kesztőségbe. Segítségképpen mellékelünk egy kivágható gyűjtőla-
pot, amelyen bejelölhetők a megfejtések. Ezt postai úton a Győr
Plusz szerkesztősége 9002 Győr, Pf. 78 címre várjuk, a borítékra írják
rá: Tandemugrás! E-mailen a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk a
megfejtéseket, ugyanezen jeligével.
A helyesen válaszolók között egy tandemugrást sorsolunk ki. A sze-
rencsés nyertes a május elsejei péri repülőnapon ugorhat ki profi tár-
sával egy repülőgépből, és ereszkedhet a földre. 
A péri reptéren történő ejtőernyőzési lehetőségekről érdeklődni egyéb-
ként a Hungary Skydive Kft.-nél lehet a 06-70/4555-455-ös telefonszá-
mon vagy a foldvari.sandor@hungaryskydive.hu e-mail címen.

16. Milyen magasról ugranak általában a tandemugrók?
a.  8.000 méter
b.  6.000 méter
c.  3.000 méter

17. Mikor vált sportággá az ejtőernyőzés?
a.  Az 1960–70-es években
b.  1996-os atlantai olimpián
c.  A 20. század elején

18. Mekkora a paplanernyő légáteresztő képessége?
a.  Közepes
b.  Zéró, azaz nulla
c.  Kicsi

19. Milyen gyorsan zuhan egy tandempáros?
a.  kb. 400 km/h
b.  kb. 100 km/h
c.  kb. 250 km/h

20. Melyik Győrhöz közeli reptéren lesz 
repülőnap május 1-jén?

a.  Pér
b.  Kecskemét
c.  Dunakeszi

1. a b c 
2. a b c 
3. a b c 
4. a b c 
5. a b c 
6. a b c 
7. a b c 
8. a b c 
9. a b c 
10. a b c 

11. a b c 
12. a b c 
13. a b c 
14. a b c 
15. a b c 
16. a b c 
17. a b c 
18. a b c 
19. a b c 
20. a b c 

Beugrunk Győrbe játék
Összesítő lap

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

Cím:................................................................................................................

Telefonszám:.................................................................................................

Hamarosan…

Győr Plusz – MMX 
tavaszi nagy horgászjáték!
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

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

Áprilisi séfünk másodszor tálal fel
báránygerincet. Húsvétkor a fok-
hagymás, rozmaringos pácban ér-
lelt bordát sajtos zöldségtorony
társaságában grillezte, konyakos
gombamártással bolondította
meg, most zöldségköntösbe és da-
rált húsba csomagolta, sütőben sü-
tötte, paprikás rizslepényt, desz-
szertként epres finomságot készí-
tett hozzá. Torma Szabolcs szerint
a tavaszi bárány puha, fehér húsa
akkor is megérdemli a dupla fi-
gyelmet, ha ára miatt csak ritkán,
ünnepi ételként ke rül a magyar
családok asztalára. Idén húsvétkor
a hazai háztartásokban elfogyott
hatezer tonna sonka, kilencezer
tonna csokoládé és több mint fél-
milliárd to jás, miközben bárány-
ból a magyar átlagpolgár gyakorla-
tilag elhanyagolható mennyiséget,
néhány dekát fogyaszt egész
évben.
A bárány egyévesnél fiatalabb bir -
ka. A legínyencebb falatok szopós,
tejes korában készülnek belőle,
húsa az idő múlásával sötétedik,
zsírosodik, jellegzetes faggyús sza-
got és ízt kap, csak pörköltbe jó. 
A magyar állomány csap panóban
van, számukat jelenleg egymillió -
ra teszik, a vágásra leginkább al-
kalmas 13-16 kilós példányokat
maradék nélkül elviszik az olaszok
meg a törökök. Idén kimagasló
árat, 3,2 eurót fizettek az élőállat
kilójáért, mert egybeesett a keresz-
tény meg az ortodox húsvét. Rá -
adásul az ünnep előtt csak a ma-
gyar termelők kínáltak megfelelő
súlyú bárányt. Volt időnk megta-
nulni a tenyésztés csínját-bínját, a
juh nyá jak a honfoglaló magyarok-
kal együtt érkeztek a Kárpát-me-
dencébe. A rackajuh védett és ős-
honos, igazi hungarikum.

Hozzávalók négy személyre:
báránygerinc 60 dkg (csont nélkül),
só, olívaolaj, darált sertéscomb 30
dkg, tojás 3 db, tejszín 1 dl, sárga-
répa 1 db, kelkáposztalevelek, rizs
20 dkg, liszt, tej, vaj, fehér bors, pri-
taminpaprika.     

Elkészítése: A báránygerincet
megtisztítjuk, sózzuk, majd forró ser-
penyőben, olívaolajon minden olda-
lát elősütjük. A darált sertéscombhoz

A bárány

Báránygerinc zöldségköntösben,
paprikás rizslepénnyel

Hozzávalók: tojássárgája 2 db, porcukor
5 dkg, tej 2 dl, fehér csokoládé 10 dkg,
bodzaszörp ízlés szerint, tejszín 3 dl, eper
30 dkg, eperszörp 0,5 dl. 

Elkészítése: Először elkészít-
jük a bodzahabot. A tojások sárgá-
ját elkeverjük a porcukorral, hoz-
záadjuk a tejet, a fehér csokoládét,
majd vízgőz felett felfőzzük, bodza-
szörppel ízesítjük és kihűtjük. A tejszínt
habbá verjük, a kihűlt krémet lazítjuk vele.
Poharakat veszünk elő, ha van, „Y” alakúa -
kat. Alulra kerül az eperből és eperszörp-
ből készült ragu, felülre a bodzahab. A két
íz együtt fantasztikus gasztronómiai él-
ményt nyújt. 

Eperragu
bodzahabbal

Április séfje: 
Torma Szabolcs

hozzáadunk egy tojást és egy deci
tejszínt. Egy sárgarépát gyufaszál
vastagságúra vágunk, leforrázzuk. A
kelkáposztalevelet először szódabi-
karbónás forró vízbe, majd azonnal
jeges vízbe dobjuk és lecsepeg-
tetjük. Alufóliát terítünk le, ráhe-
lyezzük a kelkáposztalevelet, arra
a darált húst, a sárgarépadara-
bokat, felülre, középre az elősü-
tött báránybordát. A tetejét is
megkenjük a darált hússal,

majd szorosan feltekerjük az alufóliát.
A csomagot 200 fokos sütőben 20
percig sütjük. A rizslepényhez 20 dkg
rizsből egyszerű párolt rizst, kevés
lisztből, tejből és vajból tejmártást ké-
szítünk. Hozzáadunk két tojást, ízesít-

jük fehér borssal, hoz-
závágunk egy zöld és
egy piros pritaminpap-
rikát. Kivajazott, kimor-
zsázott tepsiben meg-

sütjük. 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Harc lesz a főnöki sátorban, tilos a pi-
pázás. Nyertes: Horváth Lajos (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Or-
gona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Érdeklődő feleség

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

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

3 5 7 6 1 8

4 8 5
6 1 5 9 2 7

2 3 1
8 6 3 9 1

9 8 6
5 3 4 7 2

6 7 5

9 4 6 1 8
1 8 7 9 6

2 4 1 7
5 6
4 3 8 2

8 9 4 7 1
3

1 9 5
2 8 3

4
2 8 1 5 7 6

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

4 8
2 8 4

5 4 1 2

753946128
492815763
861273495
985764312
234159687
617328549
346582971
129637854
578491236

947615382
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357962418
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KÖZSZOLGÁK KUKAMOSÁS

Városrész / utca Első 
mosás 

Második 
mosás 

Harmadik 
mosás 

Negyedik
mosás

Belváros:
Amadé L. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Apáca u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Apor Vilmos tér 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Aradi vértanúk útja 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Arany J. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Árpád út 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Bajcsy-Zs. út 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Baross G. út 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Bástya u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Batthyány tér 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Bécsi kapu tér 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Belváros köz 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Benczúr u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Bisinger sétány 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Czuczor G. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Csillag köz 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Belváros:
Domb u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Dr. Kovács P. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Fürdő köz 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Gárdonyi G. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Iskola u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Jedlik Á. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Jókai u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Káptalandomb 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Kiss J. u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Kazinczy u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Kenyér köz 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Király u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Kisfaludy u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Liszt F. u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Lukács S. u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Móricz Zs. rakpart 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Munkácsy M. u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Nagy J. u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Pálffy u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Pilinszky J. u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Rákóczi F. u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Révai u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Sarkantyú köz 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Sarló köz 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Saru köz 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Schwarzenberg u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Schweidel u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Stelczer L. u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Belváros:
Szabadsajtó u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Széchenyi tér 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Szent I. út 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Tarcsay V. u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Tátika u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Teleki u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Türr I. u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Újkapu u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Újvilág u. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Városház tér 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Vas Gereben u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Virágpiac 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Vörösmarty u. 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Zechmeister u. 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.

Városrész / utca Első 
mosás 

Második 
mosás 

Harmadik 
mosás 

Negyedik
mosás

Adyváros egyszeres ürítésű övezetében 05. 10. 06. 21. 08. 02. 09. 13.
Adyváros háromszoros ürítésű 
övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.

Belváros 05. 10. 06. 21. 08. 02. 09. 13.
Gyárváros egyszeres ürítésű övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Gyárváros 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Gyárváros háromszoros ürítésű 
övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.

Gyirmót egyszeres ürítésű övezetében 05. 10. 06. 21. 08. 02. 09. 13.
Gyirmót 05. 09. 06. 20. 08. 01. 09. 12.
Győrszentiván 05. 11. 06. 22. 08. 03. 09. 14.
Jancsifalu egyszeres ürítésű övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Jancsifalu 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Kisbácsa 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Kisbácsa egyszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Kismegyer 05. 25. 07. 06. 08. 17. 09. 28.
Kismegyer egyszeres ürítésű övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Likócs egyszeres ürítésű övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Likócs 05. 11. 06. 22. 08. 03. 09. 14.
Marcalváros I. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Marcalváros II. 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Ménfőcsanak 05. 18. 06. 29. 08. 10. 09. 21.
Ménfőcsanak egyszeres ürítésű 
övezetében 05. 10. 06. 21. 08. 02. 09. 13.

Nádorváros háromszoros ürítésű 
övezetében 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.

Nádorváros kétszeres ürítésű övezetében 04. 30. 06. 11. 07. 23. 09. 03.
Nádorváros 05. 18. 06. 29. 08. 10. 09. 21.
Nádorváros egyszeres ürítésű övezetében:
Attila u., Baross G. u., Bocskai u., Buda
u., Corvin u., Csaba u., Csokonai u., Dr.
Petz Lajos u., Fehérvári u., Herman Ottó
u., Kéményseprő u., Lázár V. u., Lehel u.,
Leiningen u., Liezen-Mayer u., Lomb u.,
Március 15. u., Mónus Illés u., Nádas E.
u., Nádor u., Nagy Imre u., Rómer F. u.,
Roosevelt u., Somogyi B. u., Szent Imre
u., Szérűskert u., Táncsics M. u., Tégla-
vető u., Tessedik S. u., Verseny u., 
Wesselényi u.

05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.

Nádorváros egyszeres ürítésű övezetében:
Eörsy Péter u., Honvéd u., Közép u., 
Pásztor u., Rét u., Zrínyi u. 05. 10. 06. 21. 08. 02. 09. 13.

Nagybácsa 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Nagybácsa egyszeres ürítésű 
övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.

Pinnyéd 05. 18. 06. 29. 08. 10. 09. 21.
Pinnyéd egyszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Révfalu 05. 25. 07. 06. 08. 17. 09. 28.
Révfalu egyszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09.06.
Révfalu kétszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Sárás egyszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Sárás 05. 11. 06. 22. 08. 03. 09. 14.
Szabadhegy 05. 25. 07. 06. 08. 17. 09. 28.
Szabadhegy egyszeres ürítésű övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.
Szabadhegy háromszoros ürítésű 
övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.

Szalmatelep 05. 04. 06. 15. 07. 27. 09. 07.
Sziget 05. 18. 06. 29. 08. 10. 09. 21.
Sziget egyszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Sziget kétszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Újváros 05. 18. 06. 29. 08. 10. 09. 21.
Újváros egyszeres ürítésű övezetében 05. 03. 06. 14. 07. 26. 09. 06.
Városrét háromszoros ürítésű övezetében 05. 02. 06. 13. 07. 25. 09. 05.

A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakókat, hogy társaságunk megkezdi a barna fedelű bio-, valamint a társasházak vegyes hulladékgyűjtő edényze-
tének 2012-es mosási ciklusát a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint . Az ürítést és mosást együtt végezzük, az ürítés megtörténte után, külön
díjfizetés nélkül biztosítjuk az edényzet mosását. Az edények mosását négy alkalommal végezzük el egy év alatt. Javasoljuk mosási napon csak a hulladékot
tartalmazó (lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási reklamációk elkerülése érdekében.

Jelmagyarázat: Vegyes edény társasházaknál  Bioedény  
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APRÓ HIRDETÉS

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

Gönyűn 720 m2-es, teljesen közműve-
sített építési telek eladó! Ár:
3.9000.000 Ft. Tel.: 06-30/9472-729

Cséren 100 m2-es, földszintes, részben
alápincézett lakóépület melléképületek-
kel, 3.700 m2-es, összközműves telken
eladó. Irányár: 1.950.000 Ft. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

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

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

LAKÁSCSERE

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

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

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

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

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

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

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

Eladó jó állapotban lévő, bontott bé-
késcsabai tetőcserép 30 Ft/db (kb.
1900 db), valamint kb. 30 db kúpcse-
rép 300 Ft/db áron. Érdeklődni egész
nap: 06-30/528-1225.

ÜZLET 

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

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

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

INGATLAN

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

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

CHEVROLET KALOS 1,4 16V Elite ABS

Irányár: 890.000 Ft

2005 novemberi, elsô tulajdonostól, 95.000 km-rel, fris -
sen szervizelt, garázsban tartott, keveset futott, rend-
szeresen karbantartott, szervizkönyvvel, törzskönyvvel,
2013. novemberig érvényes mûszaki vizsgával.
Felszereltség: ABS, vezetôoldali és utasoldali légzsák,
immobiliser, el. ablak, állítható kormány, centrálzár,
EBD/EBV, el. tükör, fûthetô tükör, indításgátló, ISOFIX,
könnyûfém felni, multifunkciós kormány kerék, sebes-
ségfüggô szervokormány, színezett üveg.

Megtekinthetô: 
Opel Gyimes, Gyôr

70/450-0177
96/627-422

SZOLGÁLTATÁS

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

OKTATÁS

(3 nyelvű) Oklevelet adó
Masszőrképzés indul
Győrben május 12-én
Tanfolyam ára: 45.000 Ft 
(részletfizetés).
Fnysz: 00111/2011
Érdeklődni: 06-70/369-8655
www.studiumiroda.hu

ÉPÍTŐANYAG
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.
Telefon: 96/417-957
www.y-ytong.hu 

ÁLLÁS

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

EGYÉB 

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

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

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

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

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

SPÁRGANAPOK
ÁPRILIS 20-TÓL!

Ízelítőül:
Zöldspárgás kecskesajtkoktél

Spárgakrémleves sajtos bagettel
Pulykamellfilé spárgával, aszalt szilvával töltve,
aranymazsolával, tejszínnel, burgonyafánkkal

Minden Kedves Vendégünket várjuk
éttermünkben!

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

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

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

Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt, ék-
szereket, ezüsttárgyakat,
órákat, könyveket, antik
bútort, szőnyeget, dísz -
 tárgyakat, hagyatékot vá-
sárolunk. 
Tel.: 70/640-5101. 

Tanácsadó cégünk főállású mun-
kára projektmunkatársat keres. Fel-
adata: egy adott témakörben az ál-
talunk kiválasztott ügyfélkör tájékoz-
tatása, szerződések kötése. Anyagi
támogatást, sikerdíjat, képzést, tel-
jes infrastuktúrát bíztosítunk. Győr
és környékéről várjuk a min. érett-
ségivel rendelkezők jelentkezését.
Tel.: 06-30/826-5663.

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
GYÔR      GYÔR      GYÔR 

2012. április 22.

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658
www.kristalyetterem.hu

MILITARIA
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Még száz nap
A Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) sajtóreggelit rende-
zett abból az alkalomból,
hogy száz nap múlva kezdő-
dik a londoni olimpia. Az ese-
ményen Borkai Zsolt, a MOB
elnöke is összegezte várako-
zásait. Kitért rá, hogy a testü-
let a nyugodt felkészüléshez
igyekezett megteremteni
minden szükséges feltételt,
és kiemelte a tiszta verseny-
zés fontosságát is. 

– A rendezvény fő célja a
csapatépítés és a közösségfor-
málás volt, hiszen a különböző
sportágak versenyzői ritkán,
vagy éppen soha nem is talál-
koztak egymással. Ugyanak-
kor fontos volt a sajtó jelenléte
is, mert a média nagyon sokat
tud segíteni a magyar csapat-
nak, és tudósításaival fel tudja
hívni az emberek figyelmét a
londoni olimpiára. Fontos,
hogy minél többen szurkolja-
nak a magyar csapatnak, és
ezzel kicsit levegyék azt a ter-
het a vállukról, ami elég kemé-
nyen rájuk nehezedik – fogal-
mazott Borkai Zsolt, aki öröm-
mel nyugtázta, hogy már 107
sportoló szerzett kvótát.

– Pár hónapja kicsit el vol-
tam keseredve, hiszen a pe-
kingi olimpia hasonló idősza-
kával összevetve kevesebb kva-
lifikált versenyzőnk volt. Most
úgy látom, hogy beindultunk,
ebben persze nagy szerepe van
a férfi kézilabda csapatnak is.
Emellett folyamatosan érkez-
nek az egyéni kvóták, és a je-
lenleg Triesztben szereplő női
vízilabda-válogatott is odaér-
het az olimpiára. Százharmin-
cas létszámban bízom, ez reá-
lis cél lehet, és kicsit nyugod-
tabb is vagyok, mint az elmúlt
hónapokban – tette hozzá a
MOB első embere, aki az áp-
rilis 26. és 28. között esedé-
kes rangos budapesti tanács-
kozásról is beszélt.

– Az Európai Olimpiai Bi-
zottság szakmai konferenciá -
ja az utolsó ilyen rendezvény
lesz az olimpia előtt. A tervek
szerint részt vesz a Londoni
Olimpiai Szervezőbizottság
is, akiktől olyan információ-
kat kaphatunk, melyek nagy-
ban segíthetik a magyar csa-
patot. Ezt komoly sportdiplo-
máciai sikernek tartom, hi-
szen tulajdonképpen Buda-
pesten zárulnak le a londoni
olimpia előkészületei. 

szerző: lakner gábor
fotó: alexander moskin

Megkezdődött a visszaszám-
lálás, lapunk megjelenésekor
már csak 98 nap választ el
minket a londoni olimpia rajt-
jától. A Győr Plusznak ebből az
alkalomból a negyedik olim -
piájára készülő birkózó, Deák
Bárdos Mihály adott interjút. 

A magyar birkózósport egyik ki -
emelkedő és népszerű alakja Deák
Bárdos Mihály, a Diósgyőri BC ver-
senyzője. A 36 éves sportoló tavaly
szeptemberben ötödik helyen vég-
zett a kötöttfogásúak 120 kg-os
súlycsoportjában az isztambuli vi-
lágbajnokságon, ezzel olimpiai kvó-
tát szerzett Londonra. A veterán
sportoló az elmúlt fél évben gőzerő-
vel készült a megmérettetésre.  

– Két szakasza volt az olimpiai fel-
készülésnek, ebből az első március
elején az Európa-bajnoksággal be-
fejeződött. Belgrádban sikerült egy
elég jó helyezést elérnem, ötödik-
ként zártam a versenyt. Tíznapos pi-
henő után folytatódott számunkra a
felkészülés, hiszen a következő he-
tekben a többiek kvalifikációs verse-
nyen vesznek részt. Folyamatosan
munkában van a birkózóválogatott,
remélhetőleg ennek meglesz az
eredménye és minél több kvótát si-
kerül majd szereznünk. Egy újabb
rövid pihenőt követően pedig már
nem lesz megállás, kemény munká-
val telik majd az olimpiáig hátralévő
száz nap.

Deák Bárdos Mihály komoly
rutinnal rendelkezik, a lon-
doni már a negye-

Negyedik olimpiájára készül
dik olimpia lesz pályafutása során.
Sydneyben, Athénban és Peking-
ben is szőnyegre állhatott, de az
olimpiai érem egyelőre még hiány-
zik az Európa-bajnok és ötszörös vi-
lágbajnoki ezüstérmes birkózó kol-
lekciójából.

– Három dolgot kívánnék ma-
gamnak ahhoz, hogy jól szerepeljek
az olimpián. Mivel idősebb ver-
senyző vagyok, ezért nagyon fontos,
hogy sérülésmentesen tudjam vé-
gigdolgozni a felkészülési időszakot.
A második kívánságom, hogy szá-
momra kedvező sorsolást kapjak, a
harmadik pedig az, hogy kihozzam
magamból az aznap bennem lévő
maximumot. Amennyiben ez a
három dolog összejön, akkor akár
az érem sem elképzelhetetlen. A
súlycsoportomban hat-nyolc ver-
senyző van, akik szinte egyforma ké-
pességekkel bírnak, és ellenük nü-
anszokon múlik a győzelem. Nem
szeretnék magamra nyomást he-
lyezni, nem lebeg a szemem előtt,
hogy mindenáron érmet szerezzek,
ha sikerülne, hab lenne a tortán.
Igyekszem úgy felfogni, hogy ez
is egy olyan verseny, mint a
többi, és a legfontosabb, hogy
emelt fővel tudjak hazajönni
Londonból. 

A birkózóválogatott csa-
patkapitánya gyermekkorá-
ban focizott, első edzője, Ju-
hász József innen csá-
bította el

az edzőterembe. A labdarúgás iránti
szerelem azonban töretlen, Deák
Bárdos Mihály azóta is nagy szurko-
lója a Diósgyőr csapatának. Az
együttes ősszel felülmúlta a várako-
zásokat, tavasszal azonban visszaes-
tek a táblázaton a piros-fehérek, akik
a közelmúltban edzőt is váltottak. 

– Diósgyőrben evés közben jött
meg az étvágy. Ősszel a harmadik
helyről vártuk a folytatást, a vezető-
ség pedig elkövette azt a hibát,
hogy kijelentette, Európa-ligában
kell szerepelnie a csapatnak. Ez
nem is lett volna baj, hiszen egy
sportoló elé célokat kell kitűzni,
csak a jelenlegi keret nem elég
erős a nemzetközi szereplés eléré-
séhez. Persze minden adottság
megvan ahhoz, hogy komoly fut-
ballcsapat legyen a Diósgyőr, a kö-
zönség és az anyagi háttér is ren-
delkezésre áll. Lesznek még ko-
moly mérkőzéseink, hétvégén
éppen Győrbe látogatunk, bízom
benne, hogy sikerül egy jó ered-
ményt elérnünk, és elindulunk fel-
felé a táblázaton. November vé ge

óta nem úgy megy
a csapatnak,
ahogy kellene,
remélem, előbb-
utóbb kikászá-
lódunk ebből a
gödörből.

Akár az érem sem
elképzelhetetlen
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A Győri ETO FC abban a tudat-
ban léphetett pályára a Ferencvá-
ros vendégeként, hogy egy eset-
leges győzelemmel átveheti a ve-
zetést a táblázaton, a két ponttal
vezető Debrecen ugyanis mind-
össze gól nélküli döntetlenre volt
képes Pakson. A vendég zöld-fe-
hérek ugyan kétszer is vezettek,
a Fradinak Trajkovic és Djordjevic
góljára is volt válasza. A 2–2-es
döntetlen azt jelentette, hogy
Pintér Attila együttese – remélhe-
tőleg csak átmenetileg – maradt
a második helyen és nem dol-
gozta le hátrányát. 

A győriek mindent megtettek
a győzelemért, a második talála-
tot jegyző Djordjevic például saját
testi épségét sem kímélve össze-

Teke. Véget értek az NB I-es férfi tekebajnokság
küzdelmei. Az újonc GYŐR-SZOL TC mindkét csa-
pata remekül szerepelt, a felnőttek 31 ponttal a má-
sodik helyen zártak, míg az ifjúságiak 36 pontot
gyűjtve bajnoki címet ünnepelhettek. 

varrt fejjel is visszatért a pályára,
ez is mutatta a csapat elszántsá-
gát. Pintér Attila vezetőedző a le-
fújás után úgy fogalmazott, nem
most kell a táblázat élén állni,
hanem a bajnokság legvégén. 

A mérkőzés krónikájához tar-
tozik, hogy a Ferencváros máso-
dik gólja erősen vitatható körül-
mények között született. A világ
legjobb játékvezetőjének négy-
szer is megválasztott Puhl Sándor
szerint nem kevesebb, mint négy
szabálytalanság előzte meg az
egyenlítő találatot… A Győri ETO
FC legközelebb vasárnap 16.45
órakor a Diósgyőrt fogadja, a csa-
pat célja, hogy a hazai közönség
segítségével visszavágjon az ősz-
szel elszenvedett vereségért. 

A futballpályán kívül is fon-
tos eseményre készül a klub,
jövő pénteken tárgyalja
ugyanis a Nemzetközi Sport-
döntőbíróság a Győri ETO FC
ügyét. A Jarmo Ahjupera vétel -
árának kifizetése miatt kialakult
helyzet az ETO kizárását jelenti
a jövő évi európai kupaporond-
ról, ám a hasonló ügyekben ho-
zott UEFA-döntések bizako-
dásra adhatnak okot. A klub
egyrészt bízik igazában és
abban, hogy a jól alkalmazott
magyar számviteli törvényt a
svájci bíróság megismeri és el-
fogadja, másrészt a hasonló
ügyekben hozott döntések kö-
zött nem találni egyetlen, ha-
sonlóan szigorú ítéletet sem.

Egyelőre nem sikerült az előzés

Horgászat. A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász
Egyesület szombaton 7–11 óráig rendezi meg a Varga
József egyesületi emlékversenyt Gyirmóton, a zsilip-
egyenesben (találkozó 6 órától). A verseny kétbotos,
azon érvényes horgászengedéllyel lehet részt venni. 

Fotó: MTI / Kovács Tamás

Kick-box. Az Unicentrál Bulls ver-
senyzői hazai és nemzetközi porondon
is nagyszerűen szerepeltek. Boszniá-
ban Balogh Mária aranyérmet szerzett,
míg Grónai Sándor a legjobb négyig
menetelt. Szegeden az OB második
fordulójában Szabó Bernadett, Grónai
Sándor és Horváth László első, Med-
nyánszky Ádám második, Pardavi
Dávid és Horváth Gyula pedig harma-
dik helyezést ért el. Felkészítő edzők:
Csányi János és Vlasich Róbert. 

Itt a tavasz, a jó idő a szabadba csalogatja az
embereket. Ha nyeregbe pattanunk, nem árt
felkészíteni kétkerekűnket a kilométerfaló tú-
rára. Szép környezetben tekerhetünk a Sziget-
közben, a Fertő-tó vagy a Balaton körül, a bát-
rabbak Passauból indulva a Duna mentén
egészen Győrig elkerekezhetnek.

Blaskovics Attila, a Blaskovics Kerékpár üz-
letvezetője azt tanácsolja, a tavaszt kezdjük
teljes szervizzel, ahol a szakemberek átnézik
a fékeket, a váltót, a kereket, s ha kell, figyel-
meztetnek a cserére.

A szakember a kerékpáros kiránduláshoz
trekking, azaz túrakerékpárt javasol. Ezekkel
nemcsak a kerékpárutakon, hanem könnyebb
terepen is simán haladhatunk. A Blaskovics
Kerékpárnál már 55 ezer forinttól kapni ilyet.

Szereltessünk csomagtartót a járgányra,
amire aztán 2-3 részes, 30-60 literes túrazsá-
kot is lehet erősíteni. Praktikus az előre szerel-
hető térképtartó, ami hűtőtáskaként is funk -
cionálhat. A kötelező tartozékok mellett vi-
gyünk magunkkal kulacsot, illetve kilométeró-
rát is. Ne feledkezzünk meg a biztonságról,
egészségünk érdekében a hosszú úton visel-
jünk biciklisruhát, illetve bukósisakot – figyel-
meztet Blaskovics Attila. Néhány praktikus ta-
nácsot is ad a szakember: a csomagba férjen
be esőruha vagy biciklisponcsó! A nyeregtás-
kába tegyünk néhány szerszámot és gumira-
gasztó készletet. Vigyünk magunkkal pumpát
és megfelelő belső gumit, hogy defekt esetén
se szakadjon meg a túra.

A gyermekes családok is nekivághatnak
egy-egy túrának, vonórúddal a kisbicikli a fel-
nőtthöz rögzíthető, így a gyermek kedve sze-
rint tekerhet. A Blaskovics Szaküzletben a vo-
nórúdon kívül személyutánfutó is vásárolható.
Ha a gyermek külön biciklivel vág neki az
útnak, a két szülő fogja közre a fiatalt!

Blaskovics Attila hangsúlyozta, ha lehet, ne
vásároljunk hipermarketekben kerékpárt,
mert azok megfelelő szakember híján nem
tudják javítani a hibákat, valamint a szaküzlet-
ben kapható alkatrészek nem kompatibilisek
ezekhez a biciklikhez.

A 1994 óta a Szigethy Attila úton működő
Blaskovics Kerékpárszaküzletben minden
kapható, ami a biciklizéssel kapcsolatos.
1999-ben kerékpárszervizzel bővült a cég te-
vékenysége, 2008 tavaszán pedig megnyílt a
Blaskovics Kerékpár új, Baross úti szalonja,
ahol – a régi profil megtartása mellett – pré-
mium kategóriájú, hobbi- és professzionális
kerékpárok is helyet kaptak. (x)

Elő a kerékpárral!
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AJÁNLJUK
ÁPRILIS 20., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem–
Tiszaújváros (NB I/B-s mérkőzés, egye-
temi csarnok)

ÁPRILIS 21., SZOMBAT
Női kézilabda
14.00 Vác–Békéscsaba (Magyar Kupa-
elődöntő, Magvassy-csarnok)
16.00 Győri Audi ETO KC–Siófok (Magyar
Kupa-elődöntő, Magvassy-csarnok)

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

Labdarúgás
16.00 Gyirmót–FTC B (NB II-es mérkőzés,
Gyirmót)

ÁPRILIS 22., VASÁRNAP
Női kézilabda
9.45 Magyar Kupa, bronzmérkőzés (Mag-
vassy-csarnok)
12.00 Magyar Kupa, döntő (Magvassy-
csarnok)

Labdarúgás
16.45 Győri ETO FC–Disógyőr (NB I-es
mérkőzés, ETO Park)

Röviden
Férfi kosárlabda. A GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem csapata idegenbeli győzelemmel
kezdte rájátszást, az együttes fölényesen, 73–
53-ra nyert Tiszaújvárosban. A visszavágót
pénteken 19 órakor játsszák az egyetemi
csarnokban, a szünetben rendezik meg a 
százezer forintos dobás első fordulóját. 

Sárkányhajó. Május 12-én Győrbe érkezik az
országos sárkányhajó-roadshow, melyen 22
fős csapatok mérkőznek meg egymással kü-
lönböző kategóriákban és korosztályokban.
Az előzetes nevezés határideje április 27., ne-
vezni és a részletekről érdeklődni a gyorivi-
zisport@gmail.com címen, illetve a 20/377-
7903-as telefonszámon lehet. 

Sportlövészet. Boros László, a Patent
Győri LK versenyzője helyet kapott a nyári
svédországi futócéllövő-világbajnokságra
utazó magyar válogatott keretében. To-
vábbi hír, hogy a győri klubban folytatja
pályafutását a sportág egyik legnagyobb
alakja, a többszörös világ- és Európa baj-
nok Sike József.

Vetélkedő. A Bercsényi Miklós Közlekedési
Középiskola és Szakiskolában kedden 14 órá-
tól olimpiatörténeti vetélkedőt rendeznek a
győri középiskolásainak. 17 órától folytatódik
a városi sportélet büszkeségeit bemutató be-
szélgetéssorozat, melynek vendége ezúttal a
hosszútávfutó Földingné Nagy Judit lesz. 

A Győri Audi ETO KC szerda
este bejutott a magyar bajnok-
ság döntőjébe, miután idegen-
ben 32–27-re győzött az Érd
ellen. A győri lányok a várakozá-
soknak megfelelően simán nyer-
ték a két győzelemig tartó pár-
harcot, és várják döntőbeli ellen-
felüket. A másik ágon az FTC 1–
0-ra vezet a Siófok ellen, a visz-
szavágót április 27-én rendezik. 

A zöld-fehérek hétvégén
hazai környezetben nyolcadik
kupagyőzelmükre készülnek, a
Magvassyban rendezik meg
ugyanis a Magyar Kupa négyes
döntőjét. Szombaton 14 órakor
Vác–Békéscsaba, majd 16 óra-
kor Siófok–Győri Audi ETO KC
elődöntőket rendeznek. A bronz-
mérkőzés vasárnap 9.45 órakor,
míg a finálé délben kezdődik. 

– Fontos, hogy Győrött tu-
dunk pályára lépni, hiszen a baj-
noki rájátszás és a BL-döntő
előtt számunkra nagy jelentő-
séggel bír, hogy a Magvassyban
játszhatunk. Elődöntőbeli ellen-
felünk, a Siófok sokat fejlődött a
szezon során, így remélem,
remek sportélmény lesz min-
denki számára az elődöntő is.
Fontos számunkra, hogy mind-
annyiszor telt ház legyen a csar-
nokban, így mindenkit szeretet-
tel várunk – fogalmazott Kele-
csényi Ernő elnök.

A klub megkezdte a jegyek
árusítását a Bajnokok Ligája

A nyolcadik sikerre készülnek

döntőjének első mérkőzésére,
amely május 5-én 17.15 órakor
kezdődik a Veszprém Aréná-
ban. A belépőket kizárólag a
Magvassyban található ETO-
shopban lehet megvásárolni,
nyolc-, tíz- és tizenkétezer forin-
tos áron. 

A részletek a www.gyori -
etokc.hu oldalon megtalálha-
tóak, érdeklődni a 20/2511-665-
as jegyinformációs vonalon lehet.  

A csapat csütörtökön név-
adó szponzorával közös sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy az
Audi Hungaria Motor Kft. a kö-
vetkező három évben is folytatja
főszponzori együttműködését a
Győri Audi ETO KC együttesé-
vel. A szerződéshosszabbítást
dr. Johannes Roscheck, az Audi
Hungaria pénzügyekért felelős
igazgatója és Kelecsényi Ernő, a
klub elnöke látta el kézjegyével.

Az UNI Seat Győr csapata megkezdte
szereplését a női kosárlabda-bajnok-
ság döntőjében. Az egyik fél három
győzelméig tartó fináléban a címvédő
soproniak vártak a zöld-fehérekre, a
párharc első elvonását az MKB-Aréná-
ban rendezték. Fűzy Ákos tanítványai
az első mérkőzésen nem tudták hozni
magukat, így a vártnál könnyebben,
79–60-ra győztek a soproniak. A má-
sodik mérkőzést csütörtök este lapzár-
tánk után játszották az egyetemi csar-
nokban, harmadszor pedig vasárnap
15.45 órakor Sopronban találkozik a
két Euroliga-résztvevő csapat. Ameny-
nyiben szükséges, szerdán 18.15 órá-
tól Győrben, jövő vasárnap 15.45 óra-
kor pedig Sopronban rendeznek még
mérkőzéseket. A döntőbe jutással tör-
ténelmet író győriek elsődleges célja,
hogy legalább egy mérkőzést meg-
nyerjenek a fináléban. 

Április 21-én, szombaton 16.30-kor az écsi Rábaringről rajtol
a 2012-es Young & Partners Rali-Túra Bajnokság. A 78 km-
es gyorsasági szakaszt a versenyzők két nap során teljesítik
majd. Az idei rali-túra bajnokság első futamára közel száz ne-
vezés érkezett, ebből 28 profi versenyző, a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség párosa. Az amatőr és profi versenyzők
mellett Kis Adrienn is színesíti a mezőnyt. A kerekes székes
lány ifj. Tóth Jánossal, a hétszeres abszolút ralibajnokkal
nyitja meg az április 21-én kezdődő III. Tatabánya Rally első
futamát a győri Rábaringen. A szakág amatőr versenyének
új névadó szponzora a Young & Partners kommunikációs és
tanácsadó ügynökség. Kapcsolódó információk: www.rte.hu,
www.duen.hu.

Döntő
ütközetek
előtt

Nyitány a Rábaringen
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MOZAIK  SPORT

Huszonnégy győri óvoda közel há-
romszáz lurkója népesítette be a
Magvassy Mihály Sportcsarnokot,
itt rendezték meg ugyanis a hagyo-
mányos oviolimpiát. A népszerű
kezdeményezés nagykorú lett, hi-
szen az idei megmérettetés már a
tizennyolcadik volt a sorban. A játé-
kos vetélkedő kiélezett küzdelmet
hozott, a győztes Sün Balázs
Óvoda csupán egy hajszállal előzte
meg a ménfőcsanakiakat. A do-
bogó harmadik fokára az Erzsébet
Ligeti Óvoda csapata állhatott. 

Az egyéni kategóriák helyezettjei.
Lány, távolugrás: 1. Oross Mária (Pé-

Futsal. A Rába ETO futsalcsapata nem tudta megvédeni elsőségét a Magyar
Kupában, idén a nagy rivális Berettyóújfalu játékosainak nyakába került az
aranyérem. A zöld-fehérek az elődöntőben 7–4-re győztek az Újszeged ellen.
A döntőben aztán a Berettyó 4–0-ra felülmúlta a győrieket, akik hiába játszot-
tak mezőnyfölényben és dolgoztak ki több helyzetet, ezúttal be kellett érniük
az ezüstéremmel. Az ellenfél egységesebb csapatjátékának és jobb mentali-
tásának köszönhetően megérdemelten győzött. A Rába ETO játékosai sokáig
nem bosszankodhatnak az elbukott finálé miatt, hiszen hétfőn folytatódik a
bajnokság, a csapat 20.30 órakor a MAFC otthonában lép pályára.

szerző: bögi viktor
fotó: speedfit

A rendszeres testedzésnek serdülő-
korban különösen nagy szerepe van.
Egyrészt fontos azért, mert karban

tartja az éppen látványos változás-
nak induló testet, másrészt önfegye-
lemre, kitartásra nevel. Pintér Laura
stúdiónk vendégeinek legfiatalabb
generációjához tartozik, a nálunk el-
töltött időszak alatt azonban korosz-
tályától nem megszokott akaraterő-
ről, eltökéltségről tett tanúbizonysá-
got. Edzőjeként egyértelműen kije-
lenthetem, nem volt ez mindig így.
Közös munkánk kezdetén nála is
megtapasztaltam a serdülőkorúakra

Oviolimpia: mindenki nyert
terfy), 2. Boros Tímea (Apor), 3. Deák
Dóra (Bartók). Lány, dobás: 1.
Schmidt Karina (Erzsébet), 2. Burián
Lina (Kovács Margit), 3. Polczer Réka
(Attila utca). Lány, futás: 1. Boros
Tímea (Apor), 2. Bárány Szonja (Bar-
tók), 3. Nagy Barbara (Csanak). Fiú,
távolugrás: 1. Mucza Olivér (Mici-
mackó), 2. Bánhidi Maximilián (Mici-
mackó), 3. Süveges Attila (Csanak).
Fiú, dobás: 1. Dusza András (Brunsz-
vik), 2. Steitz Mátyás (Péterfy), 3. Ká-
roli Máté (Bartók). Fiú, futás: 1. Ko-
vács Levente (Szentiván), 2. Horváth
Benedek (Sün Balázs), 3. Lakics Bar-
nabás (Lehel utca). 

Eddzetek, fiatalok!
gyakran jellemző érzelmi-hangulati
labilitást, bizonytalanságot, ezeket
pedagógusi végzettségemmel sem
volt mindig könnyű kezelni. A kezdeti
nehézségek után végül megérezte a
rendszeres testedzés adta örömöket.
Családja támogatta, és édesapjával
egyre több alkalommal jártak edzeni,
emellett hetente több alkalommal
rótta a köröket kutyájával. Az edzé-
sek hatására testi és lelki téren is
sokat fejlődött, testalkata nagymér-
tékben átalakult, testzsírszázaléka je-
lentősen csökkent, izmai sokkal fe-
szesebbek, keményebbek lettek.
Kondicionális képességeinek javulá-
sát az iskolai testnevelésórákon is ka-
matoztatja. A mindennapi életben ki-
egyensúlyozottabbá vált, a sport
adta tartás megtanította őt a hétköz-
napok sokszor nem könnyű helyze -
tei nek stresszmentes kezelésére. Ő
már a helyes utat választotta, tegyé-
tek ti is ezt! További információkat a
www.speed-fit.hu honlapon olvas-
hat. Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!



Mesés, zenés, táncos majális 
az állatkertben 

10.00: Buborék együttes
11.00: Mézes Puszi meseduó, zenés

játszóház, ahol a gyerekek a dal
részeseivé válhatnak, jelmezben
a színpadon zenélhetnek.

13.00: Rufus zenekar
14.00: Mesemondósarok. Állatos

mesék népi jelmezben. 
15.00: Alma együttes
16.00: Hip-hop tánc- és hastáncshow
17.00: L.L. Junior 
17.40: Zsolnai Béla és zenekara
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

KOS
Jobb, ha a héten rendszerezik tenniva -
lóikat. Rengeteg dolguk lesz, a munkában és a
magánéletben egyaránt. Ne idegesítsék magu-
kat feleslegesen mindennel, mert ez a párkap-
csolatuk rovására mehet. Sportoljanak többet. 

BIKA
A héten feltör az elégedetlenség, azon-
ban ne cselekedjenek hirtelen, gondolják el lé-
pésről lépésre, mit is szeretnének tenni. Ha új
munkahelyre vágynak, a hosszú távú terveket
nézzék. Legyenek többet párjukkal. 

IKREK
Most nagyon kreatívak, írják le gondola-
taikat, nehogy elfelejtsék azokat. Kérjenek csa-
ládjuktól segítséget, egyedül nem megy min-
den. Egészségükre figyeljenek jobban, erősítsék
meg vitaminokkal. Munkájukban előrelépnek.

RÁK
Munkájuk, párkapcsolatuk, egészségük
rendben van, álljanak meg és élvezzék ezt az
időszakot. Irigyeikkel ne foglalkozzanak. Saját
életükkel, terveikkel törődjenek, s ha tehetik,
hétvégén utazzanak el valahova. 

OROSZLÁN
Munkájuk fellendül a héten. Legyenek
nagyon tudatosak, erősek, hogy véghez tudják
vinni terveiket. Ne feledkezzenek meg család-
jukról sem,legyenek minél többet velük. 

SZŰZ
Életük nagyon jó irányba halad. Örüljenek
sikereiknek, megérdemlik azokat. Párjukkal nem
árt kicsit megünnepelni ezeket, ha több időt tölte-
nek együtt, párkapcsolatuk is boldog marad. 

MÉRLEG
Rendezzék párkapcsolati félreértései-
ket, különben még nagyobbra duzzad az ap rócs -
ka probléma. Vigyázzanak pénzükre, most köny-
nyen elkölthetik, amit később megbánhatnak.
Munkahelyükön vigyázzanak irigyeikkel.

SKORPIÓ
Most az anyagi helyzetükkel kell  foglal-
kozniuk, gyűjtsék össze életmentő ötleteiket és
vágjanak bele. Párjukkal osszanak meg min-
dent, ketten könnyebb kilábalni a bajból és kap-
csolatukat jobban összekovácsolja ez a helyzet. 

NYILAS
Sikert sikerre halmoznak munkájuk-
ban. Hosszú távon gondolkozzanak, kerüljék iri-
gyeiket. Párjukkal is osszák meg sikereiket,
menjenek el egy hosszú hétvégére, vagy tervez-
zenek egy romantikus hétvégét. 

BAK
Figyelmük középpontjában a pénz áll.
Értékeljék azt, amit eddig sikerült elérniük. Fi-
gyeljenek oda kicsit jobban a magánéletükre,
ha nincs még párjuk, ne utasítsák vissza bará-
taik meghívását, ők segíteni szeretnének csak. 

VÍZÖNTŐ
Pihenjenek egy kicsit, nagyon túlterhel-
ték magukat. Munkájukban nagy változásokon
túl vannak már. Rendezzék magánéletüket is,
ne hagyják a problémákat.

HALAK
Koncentráljanak jobban a párkapcsola-
tukra, a félreértések most heggyé duzzadnak,
ha nem figyelnek oda. Zárják le múltjukat, így
tudnak továbblépni, boldogok lenni. 

Horoszkóp

Nyerjen GYŐR-SZOL-
ajándékot! 
A GYŐR-SZOL Zrt. ajándékcsomagját nyerheti
meg, aki velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak
helyesen válaszolni három kérdésünkre, melyhez
segítséget ad lapunk Közszolgák rovata.
1. Mikor kell a GYŐR-SZOL-nak fűtési 

szolgáltatással rendelkezésre állnia?
2. Hány fok alatt fűt a GYŐR-SZOL?
3. Van-e fix dátum szerinti fűtésleállítás?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre vár-
juk április 25-ig.
A balettestre szóló belépőjegyeket Názár 
Ferenc nyerte.

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

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

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

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

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

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

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

kép és szöveg: xantus-állatkert 

Újabb lakókkal gazdagodott a győri állatkert,
egy hete, péntek reggel három emucsibe bújt
ki a tojásból. Az emupár több éve él kettecs-
kén, de fiókáknak most örülhettek először. 

Az emu a világ második legnagyobb ma-
dara, magassága 160-180 centiméter, súlya
a 60 kilogrammot is elérheti. A nőstény 8-10
sötétzöld színű tojást rak, a költés a hímek fel-
adata. A nyolchetes költési időszakban a
hímek alig esznek, isznak, a fészket ritkán
hagyják el, s mindenkit elűznek a tojások kö-
zeléből. Az emucsibék csíkosak, ez biztosítja
számukra a rejtőzködést. Mint a madarak ál-
talában, az emuk is fészekhagyó állatok, kétna-
posan már önállóan közlekednek, de a kakas
még öt hónapig neveli őket. A fiatalok egyéve-
sen érik el kifejlett méretüket. Az emufiókák
már láthatók kifutójukban, igaz, az emupapa

túlzott gondoskodása
miatt megfigye-

lésük sok tü-
relmet igé-

nyel.

Családi nap 
május elsején

Kibújtak 
az emucsibék 
Kibújtak 
az emucsibék 

• Győr, Reptéri u. 4 db ép. telek; Hrsz: 5524/5-8; 
Teleknagyság: (2 db) 2097 és (2 db) 2938 m2; 
Kikiáltási ár: 8.270.000 Ft+27%áfa és 11.575.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Somos u. és Bokréta u. 4 db ép. telek; Hrsz: 9301/6;7;9;10; 
Teleknagyság: 886; 866; 854 és 900 m2; Kikiáltási ár: 9.610.000 Ft+27% áfa;
9.410.000 Ft+27% áfa; 9.280.000 Ft+27% áfa és 9.770.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Közép u. 2.; ép. telek; Hrsz: 3207; Teleknagyság: 695 m2; 
Kikiáltási ár: 24.325.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Sarló köz 2. (Kazinczy u. 10–12.); Lakóház, udvar; Telek: 672 m2; 
Kikiáltási ár: 87.500.000 Ft

• Győr, Vörösmarty u. 15.; Lakóház, udvar; Telek: 230 m2; 
Kikiáltási ár: 43.200.000 Ft

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten
(www.gyor.hu) tekinthetők meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. május 9-én licit útján értékesíti 
az alábbi ingatlanait:

• Győr, Ady E. u.; ép. telek; Hrsz: 10343/1; Teleknagyság: 862 m2; 
Kikiáltási ár: 25.900.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Ady E. u.; ép. telek; Hrsz: 10343/2; Teleknagyság: 941 m2; 
Kikiáltási ár: 24.500.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Apáca u. 23. sz. alatti 3 db társasházi lakás (47, 23 és 53 m2; hrsz: 6790/A/2-4); 
Kikiáltási ár: 13.450.000 Ft

• Győr, Bartók B. u. 25/a I/3.; társasházi lakás (79,49 m2); Hrsz: 4423/2/A/3; 
Kikiáltási ár: 12.380.000 Ft

• Győr, Pápai u. 4–6. alatti 3 db társasházi lakás (43, 42 és 42 m2; hrsz: 3122/2/A/1-3); 
Kikiáltási ár: 7.200.000 Ft

• Győr, Rába u. 68.; társasházi iroda; Hrsz: 7570/A/4; alapterület: 169,71 m2; 
Kikiáltási ár: 9.900.000 Ft

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Győr, Városház
tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu) tekinthetők meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. május 10-én licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:


