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3. oldal Július elsejétől a nem-
zeti dohányboltokban vásárol-
hatunk majd cigarettát. Me-
gyénkben a 339 helyre 873 pá-
lyázat érkezett, Győrben pedig a
66 helyre 218 jelentkező akadt.

8–9. oldal Nemcsak engedték,
hogy önállóan gondolkodjak, hanem
el is várták tőlem – nyilatkozta Páter-
noszter Piroska, a polgármesteri hi-
vatal humánpolitikai főosztályának
vezetője lapunknak.

Híd az előítéleteken át
Bővebben a 6. oldalon

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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Április 11-én délután négy órakor,
a Győr Kismegyer városrészében lévő
Malomsori temetőben kísérik utolsó
útjára Matusz Károly fotóriportert, az
MTI volt Győr-Moson-Sopron me-
gyei tudósítóját. A temetés után a kis-
megyeri templomban Várszegi Aszt-
rik püspök, pannonhalmi főapát tart
istentiszteletet az életének 67. évé-
ben elhunyt kollégánkért.

Hogy vagy, Karcsi? – kérdeztük
tőle hónapokkal ezelőtt, de nem akar-
tunk rá őszinte választ. Tudtuk, hogy
másfél éve beteg, hívja a halál, s bár
az életben mindig sokkal jobban hitt,
mint az elmúlásban, Matusz Károly
fotóriporter a sorsdöntő pillanatokról
soha nem szokott lemaradni.

Már nyomtatják az új névjegyemet,
mondta talányosan, aztán kissé félre-
billentett fejjel, amolyan „matuszos”

kópésággal hozzátette: Az lesz rajta,
hogy néhai Matusz Károly fotóriporter.

Matusz Károly március 28-án haj-
nalban elment földi élete legfontosabb
eseményére. Elkészült az új névjegye,
de valótlanságot írtak rá. Matusz Ká-
roly ugyanis soha nem lesz „néhai.” Ő
mindig jelen lévő ember marad.

Ami az ő archívumában nem sze-
repel, az meg sem történt. Sokszor
azt gondolta az ember, hogy nem is ő
örökíti meg a valóságot, hanem a va-
lóság lépeget őutána.

Profi fotóriporteri pályáját 1974-
ben a Kisalföldnél kezdte, s 1986-tól
a Magyar Távirati Irodánál folytatta.
Kollégaként a segítőkészség, a tu-

Soha nem lesz „néhai”
dást mesteri módon, önzetlenül
átadó tapintat, a folytonos gondos-
kodó szándék és a humor jut róla
eszünkbe. Idén április elsején sajnos
már nem szervezett éjfélkor kiállítást
a fél város bohókás örömére, de
képei megőrzik a humort a legkülön-
bözőbb élethelyzetekben felfedező
fotós eredeti látásmódját.

Ilikéről, a folytonos újságírói ké-
szenlétet megértő, sőt, segítő felesé-
géről mindig azt mondta: róla nevez-
ték el Pannonhalmán a Boldogasz-
szony-kápolnát. Balázst, a ma már
nagyvállalkozó fiát kisgyermekkora
óta vitte magával, de nem akarta rá -
erőltetni a fotós mesterséget. Abban
legyen a legjobb, amihez ért. És ren-
des ember legyen. Ezt a nevelési
programot gyakorolták, eredménnyel.

Elmegyünk az MTI hajdani győri iro-
dája előtt, ahol együtt dolgozott Maróti
Zsuzsával, Szabó Zsuzsával, később
Berkó-Horváth Gergellyel. Ma már szer-
kesztőség sincs, bolt van helyette. Neki
nem lett volna különös, hogy a munka-
hely hazaköltözik, hiszen házában archi-
vált, ott is fotózott, de társasági ember-
ként szeretett beszélgetni, s megmé-
retni önmagát. Ötleteiből sokan lettek
népszerűek, so kan meg is gazdagodtak
talán, de nem irigykedett senkire. 

Kapott francia szakmai nívódíjat és
regionális Príma-díjat, tavaly pedig
Pro Urbe-díjban részesült. Médiacso-
portunknak megalakulásunk óta dol-
gozott. Az internetes világban is sze-
rette személyesen behozni a képeit a
szerkesztőségbe, hogy beszéljen róla,
véleményt kérjen, s fogadjon el. Min-
dig volt egy jó észrevétele, ötlete a lap-
ról, soha nem bántott meg senkit,
még akkor sem, ha finom humorral kri-
tizált. És mi szívesen fogadtuk a taná-
csait. Jött húszkilós táskájával a vállán,
s mindig mindenkinek segíteni akart. 

Élt itt egy ember, aki hozzátarto-
zott a városképhez, aki kivételes te-
hetséggel ábrázolta Győr külső és
belső világát, aki az utókornak is hite-
lesen dolgozott.

Hatvanhét éves korában érte a
halál. A barátunk volt. Rettenetesen
fáj a hiánya. Gyászoljuk őt, emlékét
kegyelettel és tisztelettel megőrizzük. 

Győr+ szerkesztőség

Fogadóóra
Bárány István önkormányzati képviselő fogadóórára várja a lakoso-
kat április 8-án 17 órától a Tulipános Általános Iskola Tagiskolájában,
április 9-én 17 órától a Kisbácsai Tagiskolában és április 10-én 17 órá-
tól a Bácsai Művelődési Házban.

Elmarad
A rossz idő miatt a Nemzetközi Ütős Fesztivál hétvégi szabadtéri
programjai elmaradnak. 

Felkészítés szülésre
Várandós kismamáknak tartanak az apák bevonásával szülésre
felkészítő foglalkozást. Április 9-én a Zúgó utcai orvosi rendelő
védőnői szolgálatánál Hanczné Szabó Edina védőnő tart elő-
adást „A 9 hónap alatti testi-lelki változások, életmód, étrend, öl-
tözködés, higiéné, házasélet, orvosi és védőnői szűrővizsgálatok”
címmel, illetve Kapus Mariann szájhigiénikus „Fogápolás, száj-
higiéné a várandósság alatt” címmel.

Boldog gyermek
Hogyan neveljünk boldog gyermeket? címmel tart Antal Judit
mentálhigiénés szaktanácsadó előadást április 12-én 10 órától a
Családok Átmeneti Otthonában.

Sikkasztás. Előzetesbe került egy győri
autóértékesítő, aki legalább 37 millió fo-
rintot csalt ki és sikkasztott el.

Határsértés. Egy román embercsem-
pészt és négy utasát fogták el a rendőrök
az M1-es autópályán. 

Gátépítés. A Cuhai Bakony-ér vízszint-
jének emelkedése miatt 200 méteres vé-
dőtöltést építettek ki a mezőörsi Fő utcán.

Áradás. Áradt a Rába az ÉDUVÍZIG  tel-
jes szakaszán, öt helyen első, illetve má-
sodfokú belvízvédelmi készültség lépett
érvénybe a megyében. 

Műszaki hiba. 10-15 percet késtek a
vonatok a Győr–Celldömölk vonalon a
Győr-Szabadhegy és Győrszemere kö-
zötti biztosítóberendezés hibája miatt.

Tűz. Lángra lobbant egy furgonokat szál-
lító tréler rakománya hajnalban a 85-ös
úton. Személyi sérülés nem történt.

Jótékonyság. A Kantharosz Gálán több
mint 5 millió forint került nehéz sorsú gyer-
mekekhez.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Győr  együtt mond ta ki: lehet-
nek különböző nézeteink a vi-
lágról,  hihetünk más-más ér-
tékekben,  gondolhatunk egy-
mástól eltérő jövőt, akár szid-
hatjuk is egymást a politika
fórumain, vitázhatunk a köz-
gyűlésen, kampányolhatunk
valós vagy vélt igazunk mel-
lett, de  soha nem aljasodha-
tunk le addig, hogy másokat
származásuk, faji hovatarto-
zásuk, vallási meggyőződé-
sük miatt alábbvalónak te-
kintsük, magunkat önkénye-
sen föléjük emeljük, kirekesz-
szük, listázzuk, megalázzuk,
emberi méltóságában meg-
sértsük őket.
Vannak elborzasztó törté-
nelmi traumáink, tudjuk,
hová vezet az ilyen eszme.
De nemcsak praktikus törté-
nelmi megfontolásból, ha -
nem belső meggyőződésből,
emberi tartásból sem lehe-
tünk cinkosai semmiféle ki-
rekesztésnek. 
A mindenkori ordas eszmék
elleni tiltakozásul tüntetett
Győr, miközben a városba ér-
kezett Gyöngyösi képviselő,
hogy a parlamentben han-
goztatott rögeszméit ismé-
telten előadja. Most olcsó for-
dulattal a Fidesz és az MSZP
egymásra találásáról is be-
szélt, pedig nyilvánvalóan
tudta: eszméi ellen fogtak
össze, ahogy ezt megtették
például Szombathelyen is.
Nem született semmiféle po-
litikai koalíció, összeesküvés,
csupán az emberi erkölcsök
és a kirekesztést elutasító ér-
tékek emel ték fel a szavukat.
Gyöngyösi képviselő hiába
kampányol azzal, hogy lám-
lám egy tőről fakad a rajtuk
kívüli jobb- és baloldal, mi-
lyen háttéralkuk köttetnek
itt folyamatosan, a nemzet
ellenére. Győr összefogása –
mely talán hatásosabb lett
volna  némán, ahogy eredeti-
leg is tervezték a szervezői –
arról beszél: a szinte teljes
különbözőségben is egyet -
értés  van abban, hogy méltó-
ságban, kirekesztések nélkül
akarunk élni e hazában. 

Közös méltóság

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Július elsejétől csak a nemzeti do-
hányboltokban vásárolhatnak majd ci-
garettát (és a törvény módosításának
köszönhetően lottót, üdítőt, szeszes
italt, újságot) azok, akik továbbra sem
hajlandóak lemondani e káros – és te-
gyük hozzá, egyre költségesebb –
szenvedélyről. Jó néhány kistelepülés-
sel ellentétben a győrieknek nem kell
attól tartaniuk, hogy nem találnak füs-
tölni valót elérhető közelségben, mert
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Non-
profit Zrt.-hez a beadási határidőig
beérkezett pályázatok összesített ada-
tai szerint jóval többen nyitnának tra-
fikot, mint amennyire a vonatkozó tör-
vény lehetőséget ad.

Merthogy a jövőben nem csak kon-
cessziós díjat kell fizetniük az államnak
a trafikok üzemeltetőinek – a megye-
székhelyeken, tehát Győrben is 240
ezer forintot évente –, de pályázatot is
össze kellett állítaniuk, hogy ez alapján
dőljön el, a települések szerint maxi-
mált kvóták kiket illetnek. A pályázat el-
bírálásánál 120 pontot lehet szerezni,
ebből 60 a kiváló üzleti terv összeállítá-
sáért jár, a többit apránként szedhetik
össze a jelentkezők, vállalásaik függvé-
nyében. A kiírás fontos szempontként
határozza meg a foglalkoztatást, hi-
szen előnyhöz jutnak azok az aspirán-
sok, akik megváltozott munkaképes-
ségű vagy éppen állástalan munkavál-

lalót állítanak a pult mögé, és az sem
mindegy, milyen hosszú időre garantál-
ják a foglalkoztatásukat. További pluszt
jelent a vásárlók igényeihez alkalmaz-
kodó nyitva tartás, sőt, önmagában az,
ha vállalják, hogy az üzletet már a kez-
déskor, azaz július 1-jén megnyitják,
25 pontot hoz a konyhára.

E feltételek és elvárások ismereté-
ben Győr-Moson-Sopron megyében
a lehetséges 339 helyre 873 pályázat
érkezett, Győrben pedig 218 jelent-
kező akadt, akik a megyeszékhely 66
koncessziós jogának valamelyikét kí-
vánják megszerezni. A városban tehát
több mint háromszoros a túljelentke-
zés, ami megerősíti azt a vélekedést,
miszerint a kistelepülé-
sek nehezebben tarta-
nak el egy-egy üzletet,
a nagyobb lakosság-
szám kevesebb kocká-
zatot rejt magában. 

Kevesebb a kocká-
zat a nagyvárosi trafi-
kok nyitásában, de
egyáltalán nem garan-
tált az üzleti siker – vélekedik Kelemen
Dezső, aki jó két és fél éve működteti
a Kálóczy téren üzletét. – Beadtam a
pályázatot, annyit tudok, hogy befo-
gadták, de hogy milyenre értékelik,
nehéz megmondani. Szerintem az üz-
leti tervem jó, és nem lesz gond a
nyitva tartásért kapott pontokkal sem,
hiszen most is árulunk a hétvégén.
Számomra előny, hogy a jelenlegi áru-

készlet, dohány, újság, üdítő, lottó
gyakorlatilag lefedi a kiírásban meg-
határozott portékát, csak az édessé-
get kell majd alkoholos termékekre
cserélnem, a vevők 70 százaléka
pedig eddig is dohányárut vagy kiegé-
szítőt vásárolt. A számításom szerint
azonban csak akkor lesz érdemes a
boltot az új feltételek között üzemeltet-
nem, ha jelentősen megnő a forga-
lom. Erre látok esélyt, hiszen a mosta-
ninál lényegesen kevesebb helyen
lesz cigaretta, azt remélem, így a ko-
rábbinál sokkal többen keresnek ben-
nünket. Viszont komoly bizonytalan-
sági tényező, hogy marad-e az árrés,
illetve arra sincs garancia, hogy tőlem

ötven méterre nem nyit rám a konku-
rencia. Mindenesetre várom az ered-
ményt, ha lehetőséget kapok, nekifo-
gok, a többit meglátjuk.

A többi pályázóhoz hasonlóan Ke-
lemen Dezsőnek is április 23-áig kell
várnia, a Nemzeti Dohánykereske-
delmi Nonprofit Zrt. ekkorra ígéri hon-
lapján a bírálati eljárás lezárását és az
eredmények nyilvános közlését.

Sok dohány, kis pénz?

A lehetséges
66 helyre 218 pályázat

érkezett
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A HÉT TÉMÁJA  GAZDASÁG,  FEJLESZTÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Tüntetők fogadták városunkban
Gyöngyösi Mártont, a Jobbik or-
szággyűlési képviselőjét. A de-
monstrációt a Győri Zsidó Hit-
község vezetője, Villányi Tibor
kezdeményezte. 

Az önkormányzat legutóbbi közgyűlé-
sén Borkai Zsolt polgármester, ország-
gyűlési képviselő megígérte, hogy ő is
részt vesz a kirekesztés elleni demonst-
ráción. A tüntetés helyszínén elmondta:
Magánemberként érkezett, de polgár-
mesterként is az a véleménye, hogy a ki-
rekesztés ellen pártszimpátiától függet-
lenül minden embernek fel kell lépnie. 

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A vállalkozó kézhez kapta a
munkakezdési engedélyt, így az
Észak-dunántúli Régióban is
megkezdődtek Magyarország
egyik legjelentősebb, uniós for-
rásból megvalósuló árvízvé-
delmi beruházásának kivitele-
zési munkálatai.

A Duna teljes magyarországi szaka-
szán, összesen 11 projektelemből
összeálló, az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság beruházásában zajló
Duna-projekt úgynevezett ÉDU-3-as
projektelemének keretében elsőként
a győr-pataházi szivárgó kivitelezési
munkálatai kezdődhetnek el. A nem-
régiben indult munkálatok előrelátha-
tólag májusig tartanak. Az ÉDU-3
projektelem keretében tavasszal to-
vábbi öt település – Győrújfalu, Győr-

Együtt tüntettek Gyöngyösi ellen a győri politikusok
Az önkormányzat tagjai közül ott

láttuk többek között dr. Somogyi Tiva-
dar és Fekete Dávid alpolgármestere-
ket is.

A baloldali pártok közül az MSZP
és a DK vezetői, tagjai tüntettek
transzparensekkel az antiszemitizmus
ellen. A százhúsz fős tömeg pfújolás-
sal, sípolással, kerepléssel, s a „nácik
haza” skandálással fogadta a fórumra
érkező Gyöngyösi Mártont. Kemény
szópárbaj alakult ki az utca két oldalán
állók között. 

Borkai Zsolt a demonstráció végén
az újságíróknak úgy fogalmazott: ő
jobban szerette volna, ha a tüntetők
az eredeti szándéknak megfelelően
csöndes méltósággal fejezték volna ki
tiltakozásukat a kirekesztés ellen. 

Sínen lesznek
szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Jelentős infrastrukturális fejlesztést ter-
vez a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
Amint arról Görög Tibor ügyvezető
igazgató beszámolt, egy régen terve-
zett beruházás megvalósítására, a terü-
leten futó iparvágány meghosszabbítá-
sára nyílik lehetőség, mégpedig pályá-
zati forrásból történő finanszírozással. 

A jelenlegi tervek szerint májusban
kezdődhet az ipari park 1. számú ipar-
vágányának meghosszabbítása – szá-

molt be az utóbbi idők egyik legjelen-
tősebb beruházásáról Görög Tibor
ügyvezető igazgató. Mint elmondta, a
fejlesztésnek köszönhetően a már
meglévő iparvágány – amely jelenleg
a Logwin Kft.-nél ér véget – közel két
kilométeres szakasszal lesz hosszabb.
A bővítés az ipari park északi részén,
keleti irányba történik a Budapest–
Bécs vasúti fővonallal párhuzamosan,
egészen a most épülő Audi Logiszti-
kai Park szomszédságáig. 

Az új iparvágány lehetővé teszi a
park cégei számára, hogy a következő

Elindult a Duna-projekt

években közvetlenül az ipari parkban
rakodva nagy mennyiségű árut szállít-
sanak olcsón és környezetkímélő
módon, és az elképzelések szerint
több jelentős vállalatnak biztosít köz-
vetlen vasúti csatlakozási lehetőséget.
Rajtuk kívül azok a gazdasági társasá-
gok is igénybe vehetik a közös rakodó-
helyeket, amelyeknek nincs közvetlen
csatlakozási lehetőségük. 

A beruházás megvalósulását köve-
tően az ipari park cégei várhatóan au-
gusztustól tudják igénybe venni az új
szállítási lehetőséget.

zámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Du-
naszentpál – külterületén kezdődnek
majd el az árvízi biztonság növelését
célzó fejlesztések.

A több mint 3 és fél milliárd forint-
ból megvalósuló projektelem része-
ként a szivárgó rendszerek építése
mellett 15 kilométer hosszú szaka-

szon megerősítik a töltést, felújítanak
és átalakítanak négy árvízvédelmi mű-
tárgyat: a dunaszegi és a zámolyi zsi-
lipeket átépítik, valamint mindkettőbe
beépítenek egy vízszintszabályozó zsi-
liptáblát. A mártonházi szivattyúállást
újjáépítik, a használaton kívüli újfalui
szivattyúállást pedig elbontják.

„A Mosoni-Duna bal partján, a
Győr-Pataháza térségében húzódó
töltés egyes szakaszain – árvizek ide-
jén – korrekciót igénylő árvízi jelensé-
gek fordultak elő. Ezen jelenségeknek
a megszüntetése a célja a napokban
elkezdődő védekezési munkálatoknak,
amelyek a mentett oldali, mélyebben
fekvő ingatlanok megóvása érdeké-
ben valósulnak meg” – tájékoztatott
Sütő Péter, a térségben megvalósuló
fejlesztésekért felelős kivitelező, a DD
Konzorcium projektvezetője. Hozzá-
tette: „a most megkezdett munkálatok
eredményeként a tervek szerint az ár-
vízvédelmi töltés alatt átszivárgó faka-
dóvizek előfordulása a mentett oldali
területeken megszűnik, így az érintett
ingatlanoknál egyedi védekezésre már
nem lesz szükség. A fejlesztések után
az árvízi jelenséggel összefüggésbe
hozható, kertekben feltörő vizek
száma csökken, valamint az útburko-
latok károsodása is mérséklődik.”
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KÖZBIZTONSÁG, FEJLESZTÉS, GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: gy. p.

A rossz piaci helyzet és a csökkenő rendelés-
állomány miatt bezárják a győri Magna Steyr
Engineering Center Hungária Kft.-t. A döntés
42 munkatársat érint, többségük tavaly meg-
kapta a felmondólevelét. A cég a teljes irodai
felszerelését online árverésen értékesíti.

Bezárja győri irodáját a járműfejlesztéssel, gyártórend-
szerek tervezésével foglalkozó Magna Steyr ECH Kft. A
döntés már tavaly megszületett a grazi központban a

szerző: gy. p.

Közlekedési szabálysér-
tés miatt összesen 3,1
millió forint bírságot
szabtak ki a járőrök a me-
gyei közlekedésrendé-
szet 8 napos „Józan hús-
vét” elnevezésű, az ittas
vezetés visszaszorítását
célzó akcióban. Ellen-
őriztek 2.198 vezetőt, 17
ittas akadt fenn a hálón,
közülük 5 személygépko-
csi-vezetőnek elvették a
jogosítványát.

Az akció végrehajtásában pol-
gárőrök és a közlekedési ható-
ság munkatársai is részt vettek.
Az ittasság mellett természete-
sen más szabálytalanságokra is
odafigyeltek a járőrök, így az ok-
mányok meglétére és szabá-
lyosságára is. Lejárt műszaki ér-
vényesség miatt 7, balesetve-
szélyes járművezetés miatt egy,
egyéb okból 6 forgalmi enge-

Húsvéti akció
a biztonságért

délyt vettek el. A közlekedési
szabálysértések közül elsőbb-
ség és előzés szabályainak meg-
sértése miatt 6 esetben 75 ezer
forint, engedély nélküli vezetés
miatt 2 esetben 90 ezer forint,
rossz és szabálytalan világítás
miatt 11 alkalommal 60 ezer,
míg kanyarodás, megfordulás
szabályainak megsértése miatt
2 esetben 60 ezer forint bírságot
szabtak ki a rendőrök. Szabály-
sértési bírság 239 esetben eléri
a 3,1 millió forintot.

Szabálysértési feljelentés
engedély nélküli vezetés miatt
5, járművezetés-eltiltás alatt
egy, menetokmánnyal elköve-
tett szabálysértés miatt 9, s
más egyéb szabálysértést is
számítva összesen 51 született.
Büntető feljelentést 14 eset-
ben tettek a rendőrök.

Közigazgatási bírságot biz-
tonsági öv használatának elmu-
lasztása miatt 116, ittas vezetés
miatt 11, sebességtúllépésért 2
esetben szabtak ki a járőrök. 

szerző: sz. t.
fotó: o. jakócs péter

Folytatódik a belvárosban a járdák fel-
újítása. Az önkormányzat mintegy 23
millió forintot költ fél kilométer hosszú
szakasz burkolatának cseréjére, a bal-
esetveszélyes, töredezett aszfaltot tér-
kövek váltják fel – jelentette be Fekete
Dávid alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője szerdán.

A járdaszakaszok felújítását még 2009-ben
kezdte a Győri Útkezelő Szervezet az útfelújítá-
sokkal párhuzamosan. Átépítették többek kö-
zött a Bajcsy-Zsilinszky, az Árpád, az Aradi vér-
tanúk útja egy-egy szakaszát. Ezt a programot
idén is folytatják, a belvárosban négy szaka-

szon cserélik a töredezett, közműcserék miatt
megsüllyedt szakaszok burkolatát. Térkövet rak-
nak az Aradi vértanúk útja és a Jókai út Szent Ist-
ván és Árpád út közötti szakaszára, a Szent Ist-
ván út Teleki és Czuczor Gergely út közötti sza-
kaszára, valamint az Árpád út Jókai és Mun-
kácsy út közötti szakaszára. Fekete Dávid hang-
súlyozta, a felújításnak köszönhetően esztétiku-
sabb lesz a belváros, illetve könnyebben megkö-
zelíthetők az üzletek.

Prédl Antal, az útkezelő szervezet vezetője hoz-
zátette, már a múlt héten megkezdték a munkát
a Jókai úton, ám a folyamatos csapadék miatt ha-
lasztaniuk kellett a befejezést. A felújítást ameny-
nyire lehet, minden szakaszon a gyalogos forga-
lom mellett fogják végezni. Mivel a munka a lakók
számára kellemetlenséggel járhat, Prédl Antal a
megértésüket és a türelmüket kéri.

Felújítják
a belvárosi
járdákat

Elárverezi eszközeit a bezáró Magna Steyr
csökkenő rendelésállományra és a romló piaci környe-
zetre hivatkozva. Csak néhány munkatárs maradhatott
mostanáig, hogy a szerződésekben vállalt kötelezettsé-
geit teljesítse a társaság. A cég vezetése úgy döntött,
hogy a megmaradt eszközöket elárverezik. Ehhez az át-
láthatóság és a kiárusítás tisztasága érdekében az online
árverés módszerét választották, amelyet az Intergavel
aukciószervező társaság bonyolít le. Az érdeklődők már
most fénykép alapján böngészhetnek az interneten a bú-
torok és berendezések mellett a számítástechnikai esz-
közök között is, de az összesen 116 tétel április 9-én sze-
mélyesen is megtekinthető a helyszínen.

Nagy részük irodabútor, szekrények, polcok, íróaszta-
lok, prezentációs mágnes-, illetve parafa táblák. Az egyéb
kellékek között találhatunk telefonokat, számítógépet,
szkennert, fénymásolót, két projektort, valamint egy szer-
vert is. Utóbbi a legdrágább darab, a kikiáltási ára 750
euró (230 ezer forint). A cikkek összértéke kikiáltási áron
12.520 euró (3,8 millió forint). Az online licitálást április 11-
én zárják. A Magna Steyr győri irodáját 2001-ben alapí-
tották. A járműfejlesztésen kívül gyártóberendezéseket,
szerelősorokat, gyártórendszereket terveztek és készítet-
tek. Ügyfelei között az anya- és társvállalatokon kívül olyan
cégek voltak, mint az Audi vagy a Volkswagen.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Stromfeld utcai, leromlott mű-
szaki állapotú épületből a Szar-
vas utcába költözött a Hajlékta-
lanokat Segítő Szolgálat krízis-
központja.

Az Újvárosi Rehabilitációs Program
keretén belül, a Jedlik Ányos híd
nyomvonalának kialakítása miatt
vált szükségessé a Stromfeld utca 5.
szám alatti, rossz állapotú telephely
kiváltása. Borkai Zsolt polgármester
kifejtette, Győr kiemelten kezeli a
szociálisan rászorulók támogatását,
ezért köszönetet mondott mind-
azoknak, akik részt vettek a beruhá-
zás minőségi kivitelezésében, és
azoknak is, akik lelkiismeretesen
végzik szakmai munkájukat a szociá -
lis területen. A Szarvas utca 26–30.
szám alatt létrejött Hajléktalanokat
Ellátó Nappali Centrum létrehozá-
sára az önkormányzat 271 millió fo-
rintot biztosított annak érdekében,
hogy a hajléktalanok ellátását az ed-
digieknél magasabb színvonalon
tudják végezni a szakemberek. A
polgármester szavaihoz csatlako-
zott Asztalosné Zupcsán Erika szoci-
álpolitikáért felelős helyettes állam-
titkár, aki kiemelte, az, hogy a város
saját forrásból ilyen európai szintű

SZOCIÁLPOLITIKA  EGÉSZSÉGÜGY

Átadták a Szarvas utcai krízisközpontot
nappali centrumot hozott létre, bizo-
nyítja, hogy az önkormányzat fele-
lősséget vállal minden győri lako-
sért, közöttük azokért is, akiknek a
legnagyobb problémával, a hajlékta-
lansággal kell megküzdeniük.

Szeles Szabolcs, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak el-
mondta, városunk kiemelkedően
erős szociális hálót tart fent, amely
a szociálpolitika széles vertikumát

magában foglalja. A képviselő
hangsúlyozta, ahhoz, hogy az új in-
tézmény szervesen illeszkedjen Szi-
get városész életébe, és az itt élő
emberek valóban befogadják azt,
fontos, hogy az ott folyó szakmai
munka ne érjen véget a falakon
belül.

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat vezetője kifejtette,
az új helyszínen működik a nép-

konyha, amely a szociálisan rászo-
ruló hajléktalanok számára napi
egyszeri meleg étkeztetést biztosít.
Jelenleg hetven adag kiadását tud-
ják biztosítani naponta. A hatvan fé-
rőhelyes nappali melegedőben a rá-
szorulók számára folyamatos men-
tálhigiénés és szociális segítség áll
rendelkezésre tanácsadással és
ügyintézéssel. Itt történik a hajlékta-
lan személyek háziorvosi ellátása is.
A folyamatosan működő ellátórend-
szer a téli, kritikus időszakban 60 fé-
rőhelyes krízisellátással is kiegészül,
amely november 1-jétől a következő
év április 30-ig vehető igénybe. 

A korszerű Szarvas úti épület lehe-
tővé teszi az eddig is működő szolgál-
tatások magasabb színvonalú ellátá-
sát, a szakmai munka továbbfejleszté-
sét is. Az épület D lépcsőházában 12
lakást megőriztek, illetve felújítottak,
amelyeket a Hajléktalanokat Segítő
Szolgálat bérlakásként üzemeltet. Itt
krízishelyzetben levő családok, sze-
mélyek átmeneti elhelyezését tudják
biztosítani.

A Hajléktalanokat Segítő Szolgá-
lat a közelmúltban egyébként egy
fővel bővítette állományát, aki a bér-
lakásokban élők mentális támogatá-
sához szükséges feladatokat lát el
annak érdekében, hogy az ott élők si-
keres társadalmi visszailleszkedése
megvalósuljon.

Április 12-én, pénteken
10–12 óra és 16–19 óra
között a Likócsi Közös-
ségi Házban (Győr, Esz-
tergető u. 12.), 10–17
óráig Marcalvárosban, a
Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szo ciá -
lis Szakképző Iskolában
(9024 Győr, Cuha utca
2.), április 13-án, szom-
baton 14–18 óráig
pedig Győrszentivánon
a Molnár Vid Bertalan
Közösségi Házban
(Győr, Váci M. u. 3.) foly-
tatódnak az egészség-
ügyi szűrések, vizsgála-
tok és életmódprogra-
mok. A rendezvények
részletes programjai a
www.gyor.hu honlapon
olvashatók.

Híd az előítéleteken át

Folytatódik
az Egészség-
piac

Az autizmus világnapján, kedden Győr is csatlakozott a „Ragyogjon kékben”
akcióhoz: délelőtt a plázában autizmussal élő alkotók képeinek reprodukcióiból
nyílt kiállítás, délután pedig kék sétára indultak az autizmus ügyében érintettek
és az elkötelezettek. Az esemény célja a figyelemfelhívás volt, hiszen sokan
még ma sem ismerik a létezés ezen formáját, a fal még mindig magas az au-
tisták és az egészséges emberek között.
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Ez a hirdetés 500 Ft kedvezményre jogosít, vágd ki, hozd el hozzánk!

Országosan példaértékű
a győri drogpolitika
szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Működését példaértékűnek látják, ezért a
győri szervezetet kérték fel a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok képviseletére az Orszá-
gos Kábítószerügyi Egyeztető Tanácsban.

Az ifjúságügy a kábítószerügyi koordinációval
együtt került a sportügyi államtitkársághoz az Em-
beri Erőforrások Minisztériumán belül. Támogatá-
sukkal a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda /NDI/ kez-
deményezte a drogprobléma helyi kezelését előse-
gítő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok /KEF/ hely-
zetének áttekintését az új államigazgatási rendszer-
ben. Ennek öt regionális KEF Műhelykonferencia ad
teret. Az első konferenciát a győri városházán ren-
dezték, amelyen a Nyugat-Dunántúl területén mű-
ködő KEF-ek szakemberei vettek részt.

A tanácskozáson dr. Grezsa Ferenc NDI irodave-
zető kiemelte, talán nem véletlen, hogy épp Győr-
ben rendezik az első konferenciát, hiszen a város-
ban mintaértékű munka folyik a drogmegelőzést il-
letően. Mint mondta, a győri KEF nem elszigetelten
koncentrál a droghelyzet kérdéseire, hanem azt a
jelen társadalmunk egyéb problémáival együtt vizs-
gálja. Hozzátette, ez a szemlélet visszaköszön az új
nemzeti drogstratégiában is.

Müller Éva, az EMMI Sport- és Ifjúsági Főosztályának
vezetőhelyettese hozzáfűzte, a győri egyeztető fórum a
legjobban működő az országban, ezért városunk szer-
vezetét kérik fel a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
képviseletére a Kábítószerügyi Egyeztető Tanácsban.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a városi KEF
elnöke megköszönte az elismeréseket, majd kifejtette,
az eredmények mögött széles körű összefogás rejlik.
Hozzátette, az önkormányzat évi ötmillió forintot bizto-

sít a városi drogstratégia feladatainak végrehajtására.
A szervezet rendszeresen elemzi a győri droghelyzetet,
amiből az is kiderül, bár a droghasználat városunkban
is növekvő tendenciát mutat, az elmúlt elemzési idő-
szakhoz képest a növekedés üteme lassult. „Mindez
persze csak részeredmény, a megelőzésre továbbra is
kiemelt figyelmet kell fordítanunk, mert a droghaszná-
lat napjainkban az egyik legnagyobb veszély a gyerme-
keinkre nézve”.

Miklósyné Bertalanfy Mária, a győri önkormány-
zat Humánpolitikai Főosztályának munkatársa, a
győri KEF alelnöke előadásában elmondta, a felmé-
rések azt mutatják, hazánkban az európai átlagnál
is nagyobb probléma a droghasználat. Egy 2011-
es, harminchat európai országra kiterjedő kutatás
eredményeiből kitűnik, hogy a magyar 16 évesek
messze az európai átlag fölötti arányban dohányoz-
nak és fogyasztanak alkoholt. A gyógyszer és alko-
hol együttes fogyasztása már kétszerese az európai
átlagnak. A kábítószer-használat értékei is emelke-
dést mutatnak, a leggyakrabban használt illegális

szerek között vezet a marihuána. Az új típusú dizáj-
nerdrogok megjelenése új utat nyitott a kamaszok
szerhasználati szokásaiban. A drogok káros hatásai
mellett jelentős problémát okoznak a droghaszná-
lattal kapcsolatba hozható bűncselekmények, il-
letve a fertőző betegségek is.

Bár a kábítószer-probléma az egész társadalom
ügye, a fiatalok fokozottan érintettek benne, hiszen
a szerek kipróbálása, alkalmi, illetve rendszeres
használata erre az életkorra a legjellemzőbb. A
romló tendenciák arra hívják fel a figyelmet, hogy a
prevencióra még az eddiginél is nagyobb hangsúlyt
kell fektetni. A Győrben elkezdett konferenciasoro-
zaton ennek módjáról, illetve a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok még hatékonyabb működésé-
ről is tanácskoznak a szakemberek.

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
által működtetett honlapon (kef.gyor.eu) számos
olyan információ megtalálható, amely nem csak a
szakemberek munkáját segíti, de a fiatalok és a szü-
lők számára is hasznos a drogmegelőzés terén.

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron megyei
Egyesülete az elmúlt héten tartotta
közgyűlését, amelynek keretén belül
átadták a Győr-Moson-Sopron Me -
gye Értelmi Sérültjeiért Díjakat. Az el-
ismerést Simon Róbert Balázs, Győr
alpolgármestere, dr. Szakács Imre, a
megyei közgyűlés elnöke, országgyű-
lési képviselő, Gönczöl László nyugal-
mazott főiskolai tanár, Borsfai László,
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai In-
tézmény igazgatója és Király Zoltán, a
Dana Kft. ügyvezető igazgatója ve-
hette át Tóth Jánosnétól, az egyesület
elnökétől.

Díj az értelmileg
sérült emberek
támogatásáért
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Gimnazistaként jogásznak készült, mégis a
szociális szférában töltötte életét, hogyan
talált erre a hivatásra?

A középiskolából a Szombathelyhez közeli
Gencsapátiba, a nevelőotthonba jártunk ki tanára-
inkkal önkéntes munkára. Magam sem tudom iga-
zán, miért, de a második látogatás után tudtam:
nekem ez a pályám. Miután végeztem a Pécsi Ta-
nárképző Főiskolán, vissza is tértem Gencsapátiba,
ahol nevelőtanárként dolgoztam. Az iskolákat azon-
ban ezután sem hagytam abba, az ELTE-n pedagó-
giai végzettséget szereztem, és Mészáros István
professzortól egy életre megtanultam: a tettek és
szavak összhangja tesz hitelessé.

Egy ilyen nevelőotthon kemény kiképzés
lehet.

Kétségtelen, hogy akkor sok mindennel találkoz-
tam és csináltam: a tanítás-nevelés mellett öltöztet-
tük, etettük, mosdattuk a gyerekeket, kezeltük a tet-
vességet, a rühöt. Valószínűleg látszott az elkötele-
zettségem, mert 23 évesen gyermek- és ifjúságvé-
delmi szakfelügyelő lettem, s úgy tartom, azóta dol-
gozom vezetőként a szakmában.

Hogyan került Győrbe?
A város akkor kezdte kiépíteni a hajléktalanellá-

tás rendszerét, és pályázatot írtak ki a szolgálat ve-
zetésére. Sütő Csabával ketten maradtunk az
utolsó körre, s akkor az önkormányzat a páros veze-
tés mellett döntött, én vezetőhelyettesként kezdtem
a munkát. Egyikünknek sem volt ilyen jellegű ta-
pasztalata, mindenki azt figyelte, mire jut a két nem
szakmabeli idegen. Mi pedig remekül kiegészítet-
tük egymást, és fél év alatt felépítettük annak a
rendszernek az alapjait, ami ma is működik. Ez
megint a látványos alkotás és a kapcsolatok bővü-
lésének időszaka volt. Az akkor megismert em-
berek ma is gyakran utánam kiabálnak, ha találko-
zunk: „Piroska néni, majd bemegyek!”

De ez még nem a polgármesteri hivatal
apparátusa… 

Ezután még dolgoztam, mint igazgatóhelyet-
tes a családsegítő központban. 1993-ban az
egyik továbbképzésről berendelt magához Ko-
lozsvári Ernő, az akkori polgármester, aki a maga
stílusában annyit közölt: „Sok jót hallottam ma-
gáról, hétfőtől itt fog dolgozni.” Sokat nem vitat-
kozhattam, nem is akartam. A szociálpolitikai
osztályon irodavezető-helyettesként igyekeztem

„Elvárták tőlem, 
önállóan gondol

Győrnek van lehetősége
az előírtakon túl
többletszolgáltatásokat
nyújtani
a rászorulóknak

Hitelesség, következetesség, hu -
mor – Páternoszter Piroska, a győri
polgármesteri hivatal humánpoliti-
kai főosztályának vezetője szerint
„mindössze” ennyi szükséges ah -
hoz, hogy egy szakmailag és embe-
rileg láthatóan kiegyensúlyozott
hölgy fogadja – a hivatali bútorokon
is átütő személyességgel berende-
zett – irodájában a látogatót. 
Szülei egyetlen gyermekeként a 93
évesen ma is aktívan tevékenykedő
nyugdíjas vasúti főtiszt édesapjától
kapta nyitottságát, emberszeretetét,
már elhunyt, tanító apácáknál nevelke-
dett édesanyjától pedig fegyelmezett-
ségét és a tanulás iránti vágyát. – Két
ellentétes habitusú ember határozta
meg személyiségemet – vallja a  főosz-
tályvezető asszony –, ahogy szakmai
pályafutásomat is végigkísérték a meg-
határozó személyiségek. Jogászi am-
bícióit támogató gimnáziumi osztályfő-
nöke váratlan halálát követően új ta-
nára irányította figyelmét a hátrányos
helyzetű emberek támogatására,
pécsi és budapesti professzorai ösztö-
nözték képességei továbbfejlesztésére.
Bár édesapja szülőhelye Kisbucsa, a
pár száz lakosú zalai zsákfalu, ő már
Szombathelyen született és ott vé-
gezte az iskolai tanulmányait. Több
mint húszéves intenzív győri jelenléte
okán aligha gondol rá másként bárki,
mint lokálpatrióta helybélire. Győr
szociális életének, ellátórendszeré-
nek meghatározó alakja.
Szabadidejét férje és unokája mel-
lett svéd krimik és egyéb különös
történetek társaságában olvasás-
sal tölti, a rézkarcok iránti rajongá-
sát otthonában több mint száz mű-
alkotás és gyakori múzeumlátoga-
tások jelzik. Az utóbbi időben neve
és családja eredetének nyomába
szegődött, a szálak Olaszországba
vezetnek. Hogy hová érnek, azt
talán egyszer kötetbe foglalva is lát-
hatják a családtagok, barátok.  
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INTERJÚ A HÉT EMBERE

egyedül élő, beteg emberek – róluk gondoskod-
nunk kell. És – ami nekem nagy szívfájdalmam –
ahogy máshol, itt is alacsony az ágazatban dol-
gozók fizetése, pedig ezt az értékmentő munkát
jobban el kellene ismerni.

Erkölcsi elismerésre azért az ön eseté-
ben futotta…

Valóban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy
2004-ben Batthyány-Strattmann László Díjat,
2008-ban pedig a köztársasági elnöktől Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kaphattam. De
azt hangsúlyozni szeretném: ezek a kitüntetések
nemcsak személy szerint nekem, hanem a hivatal-
ban dolgozó kollégáimnak, a velünk együttműködő
intézmények munkatársainak is szólnak, akik jelen-
tősen hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen színvonalas
ellátórendszert működtethessünk. 

A mostani városvezetés is hagyja dol-
gozni a szakmát?

Hagyja bizony, sőt, mint ismeretes, Borkai Zsolt
polgármester a közelmúltban a mi főosztályunkra
bízta az oktatás ügyét is, azzal, hogy ugyanolyan
lendülettel vigyük tovább, mint a szociális területet.
Az állami átszervezések miatt jelentős változásokat
kellett koordinálnunk. Például megszerveztük az
egyenként is milliárdos költségvetésű, az oktatási
intézményeket működtető négy gazdasági közpon-
tot. De a változások közepette is maradtak az önkor-
mányzatnál az óvodák és – bár az intézmények az
államhoz kerültek – maradtak a városban a diákok:
olyan nincs, hogy egy győri iskolában, óvodában ne
legyen wc-papír, papír zsebkendő, tiszta ágynemű.
Továbbra is egységes színvonalú ellátást biztosí-
tunk, amihez az önkormányzat meg is adja a szük-
séges fedezetet.

Szokatlan volt az új kihívás?
Új volt, kihívás volt, de meg kell mondanom, na-

gyon megszerettem ezt a területet. Rengeteget dol-
goztunk, a döntésekbe bevontuk az intézmények
vezetőit, munkatársait, így nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki, aminek alapja a kiszámíthatóság és
a következetesség. 

Bár a szociálpolitika nem a vidám sztorik-
ról közismert, az ön humora legendás…

Vallom, hogy nem csak az én szakmámban,
de az élet minden területén szükség van a hu-
morra. A pozitív hozzáállás vagy csak egy jó be-
mondás hamarabb megoldhat egy nehéz helyze-
tet, mint a komor tépelődés. Gyakran emlegetek
magamban egy idézetet Paul Verlaine Csak menj
tovább című verséből, amely így hangzik: „Csak
menj tovább és ne emészd magad!/Az út jó, s
egy a dolgod: hogy haladj…”

hogy
kodjak”

gyorsan megismerni a területet, de megint érez-
tem, hogy szükség van még további tanulásra,
így aztán általános és szociális igazgatásszerve-
zésből is szereztem oklevelet.

A hivatal természetéből adódóan több
polgármesterrel is együtt kellett dolgoznia.

Bárki is volt a polgármester, valahogy sohasem
kerültem olyan helyzetbe, ami akár szakmai, akár
emberi szempontból kínos lett volna. Azt hiszem,
azért, mert szakmailag mindig el tudtam magam fo-
gadtatni. És az idők során megértettem azt is, hol
a lojalitás határa, vagyis megtanultam – ha kellett –
kedvesen, normálisan nemet mondani. Persze
ebben partnerek voltak a mindenkori vezetőim, akik
kivétel nélkül nemcsak engedték, hogy önállóan
gondolkodjak, hanem el is várták tőlem. Amikor Ba-

logh József Dézsi Csabát kérte fel alpolgármester-
nek, egyik kikötése az volt, hogy továbbra is én vi-
gyem ezt a területet és az operatív munkát teljes
egészében rám bízták. Jelenlegi közvetlen főnö-
kömmel, Somogyi Tivadar alpolgármesterrel is
együtt dolgoztunk már az egészségügyi és szociális
bizottságban, csak folytatni kellett a kialakult jó kap-
csolatot.

Igaz, hogy Győrben nem nagy kunszt jó
szociálpolitikát csinálni?

Ennek a tevékenységnek mindenhol törvény
ad keretet. Az igaz, hogy Győrnek van lehető-
sége az előírtakon túl többletszolgáltatásokat
nyújtani a rászorulóknak, és a város vezetése ezt
mindenkor szorgalmazta is. De ebben a város-
ban is van kenyérgond, van kilakoltatás, vannak

Interjú Páternoszter Piroskával,
a  győri polgármesteri hivatal
humánpolitikai főosztályának
vezetőjével
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FELHÍVÁS   PÁLYÁZATOK

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A márciusi közgyűlésen fogadták el a győri
képviselők a város új civil koncepcióját, és a
nonprofit szervezeteknek szóló pályázatot
is kiírták 25 millió forintos keretösszeggel.

Simon Róbert Balázs alpolgármester a közgyűlésen el-
fogadott, a város 2013–2018-as időszakára vonatkozó
civil koncepciójával kapcsolatban elmondta, annak leg-
főbb célja a nonprofit szervezetekkel való kapcsolattar-
tás további erősítése, a civil szféra szerepvállalásának
elősegítése. A koncepció elkészítésében jelentős szere-
pet vállalt a Civil Információs Centrum, amely a szakmai
anyagot alátámasztó kérdőívet 964 győri szervezetnek
küldte ki. A visszaérkezett válaszokból kitűnik, hogy a
győri civil szervezetek 94 százaléka az önkormányzattól
elsősorban a pályázati úton történő anyagi támogatást
várja. A válaszadók 84 százaléka került kapcsolatba a
Polgármesteri Hivatallal az elmúlt években, és a szerve-
zetek kétharmada minősítette jónak vagy nagyon jónak
az önkormányzattal kialakított kapcsolatát.

Az önkormányzat kiírta a városban működő civil
szervezetek támogatását célzó pályázatát, amelyre
25 millió forintos keret áll rendelkezésre. A pályáza-
tok benyújtási határideje május 3., a dokumentáció
a www.gyor.hu honlapról tölthető le.

Németh Angéla, a Polgármesteri Hivatal civil ügye-
kért felelős munkatársa kiemelte, az idei pályázati doku-

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet a Győr városban mű-
ködő civil szervezetek támogatására 

A támogatásra fordítható: 25.000.000 Ft
A pályázat célja: A Győr város területén működő
civil szervezetek a közösség érdekében végzett, köz-
célú tevékenységének elősegítése, valamint műkö-
dési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető:
(2013-ban megvalósított/megvalósítandó)
A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó

programok,rendezvények költségeire,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására,

fejlesztésére,
C) beruházásokra, felújításra vagy
D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél,

folyóirat költségeire, ideértve a honlapkészítést 
és -karbantartást is

Benyújtási határidő: 2013. május 3.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthető:
a www.gyor.hu című honlapról. 

Információ kérhetŐ: Jogi és Önkormányzati Osztálytól
(telefon: 96/500-103, illetve a nemeth.angela@
gyor-ph.hu e-mail címen), valamint a Civil Információs
Centrumtól (telefon: 96/550-313, 70/948-5730,
illetve civilhaz@unitedway.t-online.hu e-mail címen).

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet „Egyházak támoga-
tására szolgáló pályázati” keretre

A támogatásra fordítható: 12.000.000 Ft
A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigaz-
gatási területén működő egyházi szervezetek, belső
egyházi jogi személyek és egyházi intézmények – ki-
véve alapítványok, egyesületek – a közösség érde-
kében végzett, közcélú tevékenységének elősegí-
tése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető:
(2013-ban megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására,

fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó

programok, rendezvények költségeire.

Benyújtási határidő: 2013. május 3.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehető:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal por-
táján, Győr, Városház tér 1., illetőleg letölthető
a www.gyor.hu című honlapról. 

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály,
telefonon/e-mailen: 96/500-103;
nemeth.angela@gyor-ph.hu )

Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése pályázatot hir-
det győri amatőr művészeti csopor-
tok tevékenységének támogatására.

A támogatásra fordítható: 3.000.000 Ft.
A pályázat célja: A városban magas színvonalon mű-
ködő amatőr művészeti csoportok szakmai fejlesz-
tésének támogatása és működési költségeikhez
való kiegészítő hozzájárulás nyújtása.

Támogatás igényelhető: 
A) amatőr művészeti csoport szakmai

tevékenységének dologi kiadásaira
B) 2013-ban megvalósuló/megvalósítandó

programok és rendezvények költségeire
(pl. szakmai anyagköltség, kisebb értékű
tárgyieszköz-beszerzés és -javítás, fellépések
csoportos utazási költsége, terem, hang-
és fénytechnikai eszközök bérleti díjai,
szállítási költség stb.).

Benyújtási határidő: 2013. április 26.

Információ kérhető: Kulturális osztálytól
(96/500-175, illetve kultur@gyor-ph.hu)

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ
a  www.gyor.hu honlapról vagy személyesen átve-
hetŐ a kulturális osztályon (9021 GyŐr, Városház tér
1., fsz. 7. iroda).

Pályázati felhívás Pályázati felhívás Pályázati felhívás

Önkormányzati forrás civileknek

mentációban több újítás is szerepel. Hogy a szervezetek
ne rutinszerűen töltsék ki az adatlapot, az teljesen új for-
mátumot kapott. Az anyagba bekerült egy ellenőrző
tábla is, amelynek segítségével elkerülhető a hiányos be-
nyújtás. Ugyancsak új segítség az a két darab Excel-táb-
lázat, amely a húszszázalékos önrész kiszámítását köny-
nyíti meg. A bejegyzésre vonatkozó bírósági kivonat nem
lehet régebbi a benyújtástól számított harminc napnál.

Fülöp Mónika, a Civil Információs Centrum szak-
mai vezetője hozzátette, mivel a pályázati anyagok ki-
zárólag az internetről tölthetők le, és számítógépen
keresztül tölthetők ki, ezért a centrum segítséget
nyújt azoknak, akik nem rendelkeznek saját számító-

géppel. Az infrastruktúra biztosítása mellett tanács -
adással is segítik a pályázókat. A szolgáltatás igény-
bevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges (9023
Győr, Otthon u. 2. Tel.: 96/550-313, 311-031).

Fontos tudni, hogy a már hagyományosnak te-
kinthető városi Civil Fórumot az idén április 12-én
16.30-kor rendezik a városháza dísztermében, ahol
további információk szerezhetők a pályázatok sike-
ressége érdekében.

Mint ahogy múlt heti számunkban már beszá-
moltunk róla, a civil szervezetek támogatása mellett
az önkormányzat az egyházak, illetve az amatőr mű-
vészeti csoportok számára is pályázatot írt ki.
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FILMFORGATÁS, SZEN HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy az HBO megbízásából ké-
szülő televíziós sorozat első,
bevezető epizódját részben
városunkban forgatják. A je-
leneteket a Kossuth híd révfa-
lui oldalán veszik majd fel.

A történet az 1960-as évek
végén játszódik. A „The Missio-
nary” című sorozat forgatóköny-
vét Charles Randolph írta, a cse-
lekmény középpontjában egy fia-
tal amerikai misszionárius áll, aki
kapcsolatba kerül a CIA-vel.

A fontos dramaturgiai jelenethez
a megfelelő helyszínt hosszas kere-
sés után a sorozat rendezője, a pro-
ducerek és a díszlettervező Győrben
találta meg, éppen a Kossuth hídnál,
a Kálóczy tér felé eső oldalon.

A kétnapos forgatás április 28–
29-én zajlik majd, mivel éjszakai je-
lenetekről van szó, a kamerák söté-
tedés után fognak forogni. A na-
gyobb hanghatásokkal járó jelene-

Győrben forog az amerikai
tévésorozat első része

szerző: földvári gabriella

Új köntösben, új időpontban
és új névvel jelentkezik idén
a Széchenyi-egyetemi Na -
pok programsorozat. Az
esemény szerdai sajtótájé-
koztatóján az egyetem és a
város együttműködési szán -
 déknyilatkozatot is aláírt
egy minden fiatal számára
nyitott győri ifjúsági cent-
rum létrehozására. 

A sajtótájékoztatón dr. Szekeres
Tamás rektor azt hangsúlyozta,
hogy az egyetemi fesztivál ma már
nyitott és vonzó a győri polgárok
valamennyi korosztálya előtt. Idén
kevesebb lesz a klasszikus egye-
temi buli, cserébe megnövekszik a
fiatalok és idősek számára egy -
aránt ajánlható kulturális esemé-
nyek és sportprogramok száma.
Fekete Dávid alpolgármester arról
beszélt, hogy az egyetem környé-
kén élőknek korábban sok gond-
juk akadt a bulizós fiatalokkal.
Mára rendeződött a helyzet, s a pa-
naszok helyett arról hallani, hogy

Egyetemi tavasz
az egyetemisták számos kezde-
ményezéssel támogatják az időse-
ket, a fesztiválra is szeretettel vár-
ják a nyugdíjasokat. Az alpolgár-
mester elmondta, a nagyszabású
rendezvényt egymillió forinttal tá-
mogatja a város.

Májer Eszter Petra, az egyetem
hallgatói önkormányzatának el-
nöke arról tájékoztatta a sajtó kép-
viselőit, hogy a Széchenyi Egye-
temi Tavasz elnevezésű rendez-
vénysorozat áprilisban várja a hall-
gatókat és a városlakókat. Több
konferenciát rendeznek, melyre az
ország más felsőoktatási intézmé-
nyeiből is érkeznek leendő infor-
matikusok, gépészek és mechat-
ronikai mérnökök. A Győri Állás-
börzét idén április 9-én, a Munka-
ügyi Központtal közösen rendezik
meg az egyetem aulájában. A bör-
zére ezúttal a már végzett egyete-
misták és a szakképzett fiatalok is
hivatalosak. A Campus Kupát, az
amatőr autós ügyességi szlalom-
versenyt április 14-én bonyolítják
le az egyetem körül. 

Az elnök szerint a legnagyobb
érdeklődésre a SZEN számíthat.

Az április 18-án kezdődő, három-
napos hétvégén több mint tíz élő-
koncertre, többek között a Brains,
a Vad Fruttik és a Tankcsapda ze-
nekar fellépésére, több neves DJ
és népszerű stand up comedy
sztár szereplésére kerül sor. A kö-
zönséget olyan fergeteges progra-
mok várják, mint a 24 órás pala-
csintasütés vagy a szinkronshow.
A sport számos ágában is kipró-
bálhatják magukat a fiatalok és az
idősebbek. Lesz többek között
püspökerdei futás, maratoni aero-
bik, kollégiumi lépcsőfutás, sakk-
verseny és snapszercsata.

Arról már Megyesi Pál, a Bridge
hallgatói klub vezetője beszélt,
hogy a rendezvénnyel kapcsolatot
kívánnak teremteni az egyetemi és
a városi közönség között. Annak ér-
dekében, hogy a Széchenyi-egye-
tem diákjai mellett a város fiataljai
is látogathassák a Bridge rendez-
vényeit, szándéknyilatkozatot írt alá
Szekeres Tamás, Fekete Dávid,
Megyesi Pál és Májer Eszter Petra.

A SZEN programjairól a
www.szenfeszt.hu weboldalon
lehet tájékozódni. 

teket az önkormányzat kérésére a
kora esti órákban, legkésőbb 11-ig
veszik fel. A forgatás előtti két hét-
ben a díszletépítés zajlik, a hídfőt a
korhű helyszínnek megfelelően
rendezik be. Emiatt a táblákat és
felfestéseket kitakarják vagy lesze-
relik, de a forgatás után az eredeti
állapotot állítják majd vissza. 

Városunk nem először fogad fil-
mes stábot, Győr több helyszíne is
megihlette már a filmkészítőket. A
város számára nem csupán presztízs-

értékkel bír a mostani együttműkö-
dés, hiszen a gyártók nálunk szállásol-
ják el a stábot, ami mint egy 200 ven-
dégéjszakát jelent szállodáinkban. Az
építési és egyéb munkálatok során
győri cégek segítségét  is igény be ve-
szik és nem mellesleg jó hírét viszik vá-
rosunknak. A sikeres együttműködés
a jövőben akár további produkciókat
is Győrbe csábíthat.

A forgatás alatt a területen út-
lezárásra kell számítani, a rész -
letei ről a jövő héten számolunk be.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Nyizsnyij Novgorod mutatkozik
be tiszteletbeli magyar konzulá-
tusának jóvoltából az Esterházy-
palota nemrégiben megnyílt fo-
tókiállításán. A képek az orosz
nagyvárosról mesélnek, felvil-
lantva történelmét, kulturális ér-
tékeit és hétköznapi életét.  

Nyizsnyij Novgorod győri bemutatko-
zása komoly érdeklődésre tarthat szá-
mot, hiszen a két település testvérvá-
rosi kapcsolatra törekszik, s különle-

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Pálfy Margit Latinovits Zoltánra
emlékező műsorát láthatja az
Újvárosi Művelődési Ház közön-
sége április 13-án, szombaton
18 órától. A művésznőt a Kussol-
tat a sors című estről kérdeztük. 

Úgy tudom, a Kussoltat a sors
című műsornak hosszú és izgal-
mas előélete van. Elmondaná,
mikor és hogyan született meg?  

Szokoly Tamás költő, színész és ren-
dező 1976. június 4-én, éjszaka állította
össze ezt a monodrámát versekből és
prózákból. Ez volt az a nap, amikor a
negyvenöt éves Latinovits Zoltán vonat
elé vetette magát Balatonszemesen. A
darabot a hírhedt, híres Veszprémi
Aréna nevű amatőr színjátszó csoport
Elbocsátott légió címmel adta elő a
veszprémi, akkori Dimitrov művelődési
házban. A csoport huszonhat tagú volt,
köztük voltam én is. Már a premieren
cenzúrázták az előadást, aztán retorzió
következett, a társulat tagjai közül töb-
beket elbocsátottak a munkahelyükről.
Ez is bizonyítja, hogy a költészetnek
mekkora ereje van. Végül három elő-
adást ért meg a darab. A harmadikra,
az ajkai színjátszók fesztiváljára eljött
Ruttkai Éva. Ő az első, az egyetlen tár-
sadalmi reakciónak nevezte az elő-
adást. Ezután fiókba került a darab. Én
2006-ban, Latinovits hetvenötödik szü-
letésnapján kértem meg Szokolyt,
hadd csináljam meg az előadást egye-
dül. Azóta Kussoltat a sors címmel
járom vele az országot.   

Mit hallhat, láthat az Újvárosi
Művelődési Ház közönsége? 

Verses toborzó

Nyizsnyij Novgorod
évszázadai

ges párhuzamok is felfedezhetők kö-
zöttük. Mindkettő jelentős történelmi
múltra tekint vissza, folyók partján fek-
szik, s mindkét hely autógyártásáról is-
mert ipari központ. A győri kiállítás az
első lépés a két város kulturális értékei -
nek kölcsönös megismertetése felé.

A tárlaton Oroszország legkiválóbb
fotósainak munkái, közel száz fénykép
tekinthető meg. A látogatók a művészi
értékű alkotások segítségével megis-
merhetik a város történelmét, fejlődé-
sének állomásait. A tárlat három idő-
szakot ölel fel, a forradalom előtti éve-
ket, a szovjet korszakot és a jelent. A be-
mutatott művek nem az időrendet kö-

A költészet idei ünnepnapjának egyik rendhagyó győri programjáról tartottak saj-
tótájékoztatót szerda délelőtt a Kulissza kávézóban. Az ötletgazda Epilóg kamara
vezetője, Miksi Attila arról számolt be, már több mint négyszázan, köztük közép-
iskolás diákok, egyetemisták, színészek és sportolók jelentkeztek az április 11-
én 14 órakor kezdődő eseményre. Az NYME győri Apáczai-kar színházi és vizuális
műhelyének hallgatói azt szeretnék, ha hétszáz versmondó a város hétszáz pont-
ján egy időben szólaltatná meg József Attila összes, közel hétszáz versét. Jelent-
kezni az aprilistizenegy2013@gmail.com címen lehet, a közös versmondásra a
14 órakor kezdődő Széchenyi téri megnyitót követően, 15 órakor kerül sor. 

„Kussoltat a sors”

vetik, a zsánerfotók, portrék és doku-
mentumfelvételek a nézők érzelmeire
hatva festenek képet a városról. 

A kiállításon az orosz fotográfia
olyan klasszikusai ismerhetők meg,
mint Andrej Karelin, Makszim Dmitri-
jev és Vaszilij Zeveke, míg a szovjet
korszakot többek között Lev Sapiro,
Nyiszon Kapeljus, Sztanyiszlav Ja-

vorszkij és Jurij Spagin képviselik.
Nyizsnyij Novgorod mai fotósai közül
Alika Jakubovics és Ilja Bubisz mellett
az Alekszej Taraszov vezette „MiG"
(Gorkijból jöttünk) ifjúsági stúdió tag-
jainak munkáit hozták el Győrbe. A
fotók április 14-ig, hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között láthatók
az Esterházy-palotában.  

Az est olyan 20. századi művészekről
szól, akik nem tudtak kiteljesedni, akik
nem kaptak lehetőséget, hogy megmu-
tassák tehetségüket. Ha a művészein-
ket ellehetetlenítik, akkor számukra az a
vég, alkoholisták, depressziósok, lecsú-
szottak, vagy mint Latinovits, öngyilko-

sok lesznek, mert nem látnak más ki -
utat. Az előadáson többek között Juhász
Ferenc, Csoóri Sándor, Ady Endre, Jó-
zsef Attila, Utassy József, Veress Miklós,
Déry Tibor, Zelk Zoltán verseit, prózáit
fogom össze egy hatalmas jeremiádba. 

Önt női Latinovitsként emle-
getik. Hogyan érinti ez?

Ez nagyon hízelgő. Nekem ő a példa-
képem, szeretném megközelíteni az ő
művészetét. Nagyon magas a mérce,
igyekszem olyan szenvedéllyel és dina-
mizmussal dolgozni a színpadon, ahogy
azt ő tette. Minden júniusban elmegyek
Szemesre a sírjához. Egyedülálló, pótol-
hatatlan, óriás színész, rendező volt. A
szeretetszínház volt az álma, hogy azt
létrehozza. Én egyszer láttam színpa-
don, Veszprémben, Az ügynök halálá-
ban, az ötödik sorban ültem. Utána el
akartam menni a hídra, a viaduktra,
hogy leugrom, olyan hatással volt rám.
Azt gondoltam, és ma is azt hiszem,
hogy ennél nagyobb csodát nem kap-
hattam az élettől. Ha nincs ott velem a
barátnőm, akkor ma nem beszélünk. 
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Csodadobozkákat, formás köny -
vecskéket mutat Törőcsik Kata-
lin iparművész. Tárgyak, melye-
ket egy tini lány éppúgy öröm-
mel birtokolhat, mint egy idős
hölgy. Érdekességük, hogy alap -
anyaguk régi, kicsit dohos, ki-
csit lepusztult papír.  

Törőcsik Katalin kislánykori álmát be-
teljesítve lett iparművész, munkahely
híján alkalmi megbízásokat teljesítő,
felkérésre dolgozó formatervező. Ed-
digi ipari munkássága röviden elme-
sélhető, a Graboplastnak tapétát,
Szász Endre szőnyegeihez dobozt
tervezett, s nevéhez fűződik néhány
ékszer és csokoládé csomagolása.
Hét éve a Gyermekek Háza alkalma-
zottja, programokat, kiállításokat
szervez, kézműves oktatóként hasz-
nosítja tudását. Saját tervezésű tár-
gyait hobbiból készíti el. 

Katalin papírral dogozik, egyedi tár-
gyait válogatott hulladék újrafelhaszná-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Győr új intézményeként mutat-
ták be vezetői a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeu-
mot a sajtó képviselőinek. A ti-
zenegy kiállítóhellyel és szám-
talan feladatkörrel rendelkező
múzeumot hölgyek irányítják. 

A szlogenje szerint nyitott, színes, eleven
intézmény minden korosztály számára
szórakozási és tanulási lehetőséget sze-
retne biztosítani – hangsúlyozta Grászli
Bernadett igazgatónő. A Városi Művészeti

www.robinsontours.hu
TOVÁBBI 5% KEDVEZMÉNY

EGYES UTAKRA!
7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA POZSONYBÓL

Hotel Forum 4*, AI   90 375 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Strandja 4*, AI  77 980 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Sunny Garden 3*, R  49 890 Ft-tól/fő/7éj

Alanya Kleopatra Melissa H. 3*, AI
95 512 Ft-tól/fő/7 éj*
Monte Carlo 4* AI
97 148 Ft-tól/fő/7 éj*
Club Insula 5* UAI
144 610 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG POZSONYBÓL
(POZSONY–ANTALYA)

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

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

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

Hotel Sunny Garden 3*, R 37 995 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Forum 4*, AI 99 177 Ft-tól/fő/7éj

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

Kis női holmik 
lásával, ragasztással, kasírozással
hozza létre. A kész darabok többnyire
geometrikusak, egyszerű vonalvezeté-
sűek, hangulatuk barokkos, retró, vagy
éppen posztmodern. A dobozokat,
könyvecskéket a bolhapiacon talált hol-
mik, régi ékszerek, gyöngyök, gombok,
cipővasak díszítik. Kati azt mondja,
nem újrahasznosít, hanem újra felhasz-
nál anyagokat. Ars poeticája szerint a

kortárs művészeknek nem az a dolguk,
hogy nemes anyagú, új tárgyakkal
árasszák el a világot, hanem az, hogy
egyszerű anyagokból, egyszerű módon
jót csináljanak. 

A győri iparművész alapítója a
Kocka művészeti egyesületnek, azon
belül is annak a csoportosulásnak,
amely célul tűzte ki az anyagok újrafel-
használását. Programokat szervez-
nek, ahol műanyag palackból, mara-
dék textilből, fából, ipari nyersanya-
gokból készítenek új tárgyakat. A cél
az, hogy a gyerekek megértsék, amit
maga csinál az ember, az értékesebb
a boltban megvásárolható tömegter-
méknél. Kreatív foglalkozásaik rend-
szeresek, ott vannak többek között a
Győrkőcfesztiválon is. 

Törőcsik Katalin számára ismerő-
sök, barátok szállítják az alapanyagot, a
régi papírt, amelyet nem ritkán száz
évvel ezelőtt gyártottak, használtak elő-
ször, s amelyből a művésznő szívesen
készít személyre szóló emlékkönyveket,
ékszeres és titkos dobozokat. Munkái
az interneten, több üzletben és a kéz-
műves vásárokon is elérhetőek. 

Múzeum és a megyei Xántus-múzeum
összevonásával létrejött, február eleje óta
élő új szervezetet Rómer Flórisról, a győri
múzeumot megalapító bencés paptanár-
ról nevezték el. A gyűjtemények bemuta-
tása mellett hangsúlyt kap a közművelő-
dés, s szakmai programként várostörté-
neti kutatásba kezd az intézmény.

Az igazgatónő arra is felhívta a figyel-
met, hogy a Rómer-múzeumnak a tizen-
egy ismert kiállítóhely mellett könyvtára
is van a Széchenyi téri épületben, s sza-
badon látogatható. Terv, hogy új honla-
pot, valamint a meglévő helytörténeti fo-
lyóirat, az Arrabona mellett egy negyed -
évente megjelenő újságot indítanak,

mely a múzeumok programfüzeteként
szolgálna. 

Nagy Andrea megbízott igazgatóhe-
lyettes, vezető régész többek között
arról beszélt, hogy az építkezésekhez, út-
építésekhez kapcsolódó megyei, feltáró
régészeti feladatokat továbbra is ellátják.
Az év közepére elkészül az a régészeti
raktár, amelynek egy része a nagyközön-
ség által is látogatható lesz.

Csécs Teréz osztályvezető a tavaszi
programokról szólva elmondta, április
18-án a műemléki világnapra, május 5-
én a Művészetek utcája összművészeti
fesztiválra, május 17-én a múzeumi vi-
lágnapra várják a látogatókat. 

Kovácsoljon elŐnyt a kiemelkedŐ 

minŐség és a kedvezŐ árak
párosításából!

HIVATALOS DAIKIN PARTNER:
Anemo Optima Kft.

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

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

• tervezés     • forgalmazás
• telepítés      • garanciális szerviz

Klimatizálás
felsőfokon!

Rómer-múzeum: nyitott, eleven

kép és szöveg: gy. p.

Beethoven IV. szimfóniáját adja elő a Győri Filharmonikus Zenekar
négy tehetséges zenekari szólistája, akiket egy kiemelkedő magyar
karmester, Kesselyák Gergely vezényel április 11-én este a Richter
Teremben. Felcsendül Vivaldi versenyműve két gordonkára, amiben
Stampf Sándor és Juhász Viktor lesznek a zenekar szólistái. Az este
során további klasszikus zenei csemege hallható majd Hidas Frigyes
zeneszerzőtől, aki mesterségnek tekintette a zeneszerzést. Magyar-
országon generációk nőttek fel filmek és TV-műsorok kísérőzenéinek
rögtön azonosítható hangjaival, mint a Szomszédok vagy az Egy óra
múlva itt vagyok. A Florida versenyművében a zenekar kettő fiatal har-
sonása, Venekei István és Hábetler Krisztián játsszák a szólistákat.
Az emlékezetes hangversenyélmény garantált.

Nagyszerű darabok a Mi szólistáink koncerten
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WEÖRES SÁNDOR, a 100 éve született költő emlékére rendeznek gyer-
mekfoglalkozást az Esterházy-palotában április 11-én 14 órától. Az érdek-
lődők versillusztrációkat és verseskönyveket készíthetnek különböző gra-
fikai technikákkal. 

A KÖLTÉSZET NAPJÁN, április 11-én 17
órakor Örkény István-emlékműsort hallgat-
hatnak meg a Kovács Pál Megyei Könyvtár
klubjának látogatói a Kazinczy-gimnázium
növendékeinek előadásában. Ugyanitt,
másnap 10 órától Orbán Júlia Nyelv -
édesanyánk című versszínházi
produkciója hangzik el, míg 14
órától Rigó Béla, a Kaláka
együttes tagja lép a
klub színpadára.
Kátai Zoltán ének-
mondó költészet
napi műsora ápri-
lis 12-én 18 óra-
kor kezdődik a
Kisfaludy-könyv-
tár első emeleti ol-
vasótermében.

A LUXEMBURG GRÓFJA
című Lehár-nagyoperettet láthat-
ják a Richter Teremben április 13-
án, szombaton 18 órától.

AZ INDIGO együttes ad koncertet április 6-án
este nyolctól a Komédiás étterem kultúrpincé-
jében. A Stílusok találkozója című est vendég-
zenésze Dániel Balázs, Mr. Firehand boogie
woogie-zongorista. 

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

BUDA FERENC köl tő, Virágh
László költő, zeneszerző, Buda
Ádám énekmondó és Zádori
Mária énekművész lesz a Petőfi
Sándor Művelődési Ház ven-
dége. Az április 11-én 17 órakor
kezdődő est házigazdája Mó ser
Zoltán író, etnofotográfus. 

A GYŐRI POLGÁ -
RI SZALON Ved -
res Csaba ze ne szer -
zőt és zongoramű-
vészt látja vendégül
április 9-én 18 órá-
tól.  Az est házigaz-
dája Szige thy Gá -
bor író, rendező.

JÓZSEF ATTILA gyermek-
évei címmel a Kaméleon Szín-
játszó Egyesület ünnepi műso-
rát tekinthetik meg az érdeklő-
dők április 11-én 13 órától a
szabadhegyi József Attila-em-
lékműnél. 

TEXTILTRIENNÁLÉ. A kilencéves múlttal
rendelkező Textiltriennálé vándorkiállítása szlo-
vák, lengyel és magyar állomások után érkezik
Győrbe. A tárlatot, melyen 4 kontinens 26 or-
szágának 91 alkotója mutatkozik be, április 6-
án, 17 órakor nyitja meg Lea Fekete, a Textiltri-
ennálé elnöke az Esterházy-palotában. 

GÜLCH CSABA
költő, újságíró költé-
szet napi író-olvasó
találkozója április
10-én 17 órakor
kezdődik a Gyirmóti
Művelődési Házban. 

ÉVSZÁZADOK ÉRTÉKEI címmel Kál -
di Károly fazekas, Kiss Ildikó kosárfonó,
Tóth János fafaragó, továbbá Székely Er-
zsébet és Ditrói Zoltánné népi hímzők al-
kotásaiból nyílik tárlat április 12-én 18
órakor a Bezerédj-kastélyban. A kiállítást,
amely május 3-ig látogatható, Tanai
Péter néprajzkutató nyitja meg. 

NLP, A SIKER
KUL CSA. Neuro-
Lingvisztikus Progra-
mozás előadásra vár-
ják az érdeklődőket
április 10-én 17 óra-
kor a Múzeumházba. 

SÍK SÁNDOR – a
papköltő. Németh Fe -
rencné irodalmi mű-
sora a Győri Liszt Fe-
renc Kórus közremű-
ködésével hallható áp-
rilis 10-én 18 órától a
Bezerédj-kastélyban. 

A XX. SZÁZADI MAGYAR és
nyugat-európai képzőművészet
gyöngyszemei címmel Almási
Tibor művészettörténész tart tárlat-
vezetést a Patkó Imre Gyűjtemény-
ben. A „Ha kedd, akkor Rómer” so-
rozat új állomása április 9-én fél
ötkor kezdődik a Vastuskós házban.  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

TEXTIL ÉKSZEREK. A Gyer-
mekek Házában működő felnőtt
kézműves klub látogatói textil ék-
szereket készíthetnek április 12-
én 16 órától. A foglalkozáson való
részvételhez előzetes bejelentke-
zés szükséges: 96/518-032 vagy
info@gyhgyor.hu.
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ÁPRILIS 6., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Az Omega-sztori 
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 KorTárs 
13:05 Angi jelenti 
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
15:55 Zöld Tea
16:25 Az én világom
16:45 Doc Martin 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A három testőr 
22:00 Játsz/ma 
00:05 Omega koncert 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Mint a mesében 
11:25 XXI. század -

a legendák velünk élnek 
11:55 Házon kívül 
12:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája

elődöntő mérkőzés
14:15 A zöld íjász 
15:20 A hős legendája 
16:25 Áldatlan állapotban 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz 
19:30 A Simpson család - A film 

21:10 Párizsból szeretettel 
23:05 Deep Impact 2. -

A becsapódás után 
01:00 Kaméleon 

04:05 Alexandra Pódium 
04:30 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Én is karcsú vagyok 
12:00 Babavilág 
12:30 Tűsarok 
13:00 Autóguru 
13:30 Xena 
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Beverly Hills-i zsaru 
21:35 Vihar 
23:20 Vihar 
00:20 Astro-Világ Éjjel
01:25 Psych - Dilis detektívek 
02:15 Monk - Flúgos nyomozó 
03:05 Kalandjárat 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Gyökerek 
07:10 Kapásjelző
07:40 Kerekek és lépések 
08:30 Élő egyház
09:00 Isten kezében 
09:25 Akadálytalanul 
10:00 Székely kapu 
10:30 Veszélyeztetett állatok
11:00 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 A törvényenkívüli 
14:30 Táncvarázs 
15:20 Önök kérték! 
16:20 2x2 néha 5 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:15 Agora 
23:20 Cigánykerék -

Roma Kulturális Fesztivál

ÁPRILIS 5., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:20 Gyerekjáték az internet 
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Műkedvelő műkincsrablók 
21:45 Az Este
22:20 Visus - A bárka rejtélye 
00:30 Híradó
00:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:25 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:30 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Az egység 
00:35 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra 
01:15 Kaméleon 

06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:20 Amit a szív diktál 
16:20 Walker, a texasi kopó 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Spancserek 
23:35 Jog/Ászok 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Spancserek 

07:35 Közbeszéd 
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:55 Hazajáró 
10:30 Csellengők 
11:00 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Zodiákus 
15:25 Magyar elsők 
15:45 Gyökerek 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés -

OTP Bank Liga
21:15 Montalbano felügyelő 
22:10 Montalbano felügyelő 
23:10 Hírek
23:20 Dunasport
23:25 Kultikon 
23:40 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül
09:45 Széchenyi híradó
10:15 BCTV
10:45 Telemarketing
11:45 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Rába ETO Haladás NB1-es

futsal bajnoki rájátszás mérkőzés
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Pomodoro
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
20:00 Szemelvények a Forma 1

fizikájából
21:00 Híradó
21:30 Konkrét
21:40 Pomodoro
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:00 Szemelvények a Forma 1

fizikájából
23:00 Híradó
23:30 BCTV
00:00 Telemarketing
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

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

Fesztivál Győr 
10:00 Szemelvények a Forma 1

fizikájából
11:00 BCTV
11:30 Telemarketing
12:30 Képújság
16:00 BCTV
16:30 Telemarketing
17:30 Credo
18:00 Konkrét
18:10 Boogie Woogie Fesztivál I. rész 
19:40 Kitekintő 
20:10 Konkrét 
20:20 Vény nélkül
20:35 Széchenyi híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Kitekintő 
21:45 Konkrét
21:55 Vény nélkül
22:10 Széchenyi híradó
22:40 Boogie Woogie Fesztivál I. rész 
00:10 BCTV 
00:40 Telemarketing
01:40 Képújság

GYŐR+ TV

M1, április 5., péntek, 20:15

Műkedvelő műkincsrablók
Amerikai vígjáték

Charles, Roger és George hosszú
évtizedek óta dolgoznak bizton-
sági őrként a múzeumban. Ez
idő alatt szívükhöz nőttek a ki-
állítási tárgyak. Az új kurátor át

akarja szervezni a gyűjteményt, és így a régi tárgyakat
máshová szállítanák. A három öreg elhatározza, hogy
megmentik az ereklyéket. Sajátos tervet dolgoznak ki,
betörnek a múzeumba és hamisítványokra cserélik ki
az értékes tárgyakat. 

Duna Televízió, április 6., szombat, 21:15 

Agora
Spanyol–máltai történelmi dráma

I.sz. 4. század, Egyiptom, a Római Bi-
rodalom uralma alatt. Alexandria ut-
cáin vallási indíttatású erőszakos za-
vargások törnek ki, melyek a híres
könyvtárat, az akkori világ szellemi
központját fenyegetik. A könyvtárban rekedt briliáns aszt-
ronómus, Hypatia és tanítványai harcba szállnak, hogy
megmentsék az ősi világ bölcsességét. Közülük ketten a
nő szívéért is versengenek: az okos, kiváltságos helyzetű
Orestes, és Davus, Hypatia ifjú rabszolgája.

RTL Klub, április 6., szombat, 16:25

Áldatlan állapotban
Amerikai romatikus vígjáték

Samuel (Hugh Grant) és Rebecca (Julianne Moore) töké-
letes pár: már öt éve élnek együtt, karrierjük egyre fel-
jebb ível, így az sem jelent nekik gondot, ha kedvük
támad valahol eltölteni egy romantikus hétvégét. Ám
egy nap hirtelen megváltozik min-
den: Rebecca bejelenti, hogy álla-
potos, és a tűzpiros Porschét cél-
szerűbb lenne családi autóra cse-
rélni. Samuel halálra rémül, tudja,
a lavinát nem lehet megállítani.

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077 • Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357 • Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688 • Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460
További részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinken, ahol dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

TÁMOGATOTT LAKÁSCÉLÚ HITEL ÉVI 6%-OS KAMATRA!
• Új lakás építésre, vásárlásra (THM: 6,62–6,65 %)
• Korszerûsítésre (THM: 6,67%) – Épületek utólagos hôszigetelése, ablakcsere,  tetô cseréje, felújítása, szigetelése, központi fûtés kialakítása vagy cseréje

Igényeljen Otthonteremtési hitelt használt lakás vásárlásra és korszerûsítésre (THM: 8,1 %)
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

08:00 Pomodoro
08:15 KultÓra
09:10 Konkrét
09:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
09:25 Szemelvények a Forma 1

fizikájából
10:25 BCTV
10:55 Telemarketing
11:55 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Győr+ Sport
20:35 Híradó
21:05 Konkrét
21:15 Győr+ Sport
22:10 Híradó
22:40 BCTV 
23:10 Telemarketing
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 9., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve 
14:20 Gyerekjáték az internet 
14:30 Ízőrzők: Gyenesdiás 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Hölgyek öröme 
22:00 Az Este
22:35 Tudorok 
23:25 Híradó
23:40 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:25 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:55 Gasztrotúra 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:30 Fókusz 
15:15 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A mentalista 
22:30 A Grace klinika 
23:30 XXI. század -

a legendák velünk élnek 
00:00 Reflektor 
00:20 Kaméleon 

04:05 Aktív Extra 
04:30 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:20 Amit a szív diktál 
16:20 Walker, a texasi kopó 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Különvélemény 
00:20 Így készült: Feledés (Oblivion) 
00:50 Esküdt ellenségek:

Los Angeles 
01:50 Update Konyha 
01:55 Tények Este
02:30 Astro-Világ Éjjel
03:35 Kelj fel komám, ne aludjál! 

ÁPRILIS 8., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 A hangyák mindent tudnak 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 Az Este
22:40 KorTárs 
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:20 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:55 Fókusz Plusz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:30 Fókusz 
15:15 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont 
22:30 Showder Klub 
23:40 A hatalom hálójában 
00:35 Reflektor 
00:50 Terminátor -

Sarah Connor krónikái 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:20 Amit a szív diktál 
16:20 Walker, a texasi kopó 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:35 NCIS: Los Angeles 
23:35 A médium 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Sarokba szorítva 

07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva
08:30 Híradó 
08:35 Ikonok és Patkányok 
09:30 Egy boldog cigány 
09:50 Isten kezében 
10:20 Hagyaték 
10:50 Ahogy az Isten elrendeli... -

Olga filmje 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Szoroki - A cigány főváros 
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 Széchenyi napjai 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Requiem 
21:50 Kultikon 
22:05 Erdélyi történetek 
23:00 Sportaréna 
23:30 Koncertek az A38 hajón 

ÁPRILIS 7., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 A közösség szolgálata
10:10 A fa ajándék
10:40 A sokszínű vallás
10:55 Evangélikus magazin
11:20 Metodista ifjúsági műsor
11:30 Kel József portré
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 2014 FIFA World Cup
13:05 Telesport 
13:35 Úticélok 
13:55 A jéghegy, amely elsüllyesztette

a Titanicot 
14:50 Titanic 
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A másik Boleyn lány 
23:25 MüpArt classic - Mahler-est

a Művészetek Palotájában 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 EgészségKalauz 
10:55 Teleshop
11:50 Gasztrotúra 
12:20 A Muzsika TV bemutatja:

Mi muzsikus lelkek 
12:55 Dirty Dancing 
13:25 Tuti gimi 
14:30 Őrjítő szerelem 

16:30 Szívem csücskei 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11 
20:00 Míg a jackpot el nem választ 
21:55 Az ítélet eladó 
00:30 Portré 
01:10 Cobra 11 

06:00 Zöld világ
06:25 Időnyomozó
06:50 Tv2 matiné
09:10 Bajkeverő majom:

Kövesd a majmot! 
10:00 Astro-Világ
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 13-as raktár 
13:30 Zsaruvér 
14:30 Hawaii Five-0 

15:30 Lángoló Chicago 
16:30 Beverly Hills-i zsaru  
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Skorpiókirály 
21:45 Vadidegen 
23:50 A zenekar látogatása 
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Napló 

04:00 Hogy volt!? 
04:55 Székely kapu 
05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Gyökerek 
07:15 Századfordító magyarok 
08:10 Világ-nézet
09:05 Új nemzedék 
09:35 Törzsasztal 
10:30 Elfeledett magyar irodalom
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Penyige 
12:50 Esős vasárnap 
14:30 Hazajáró 
15:00 Szerelmes földrajz 
15:35 Hogy volt!? 
16:30 Családunk szégyene 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
20:55 Talpalatnyi föld 
22:40 Dunasport
22:50 WTCC 2013 -

Túraautó Világbajnokság
00:25 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó 
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Győr+ Sport
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing
12:05 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül
19:45 KultÓra 
20:40 Híradó 
21:10 Vény nélkül
21:25 KultÓra 
22:20 Híradó
22:50 BCTV
23:20 Telemarketing
00:20 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Credo 
09:30 Konkrét 
09:40 Kitekintő 
10:10 Konkrét
10:20 Vény nélkül
10:35 Széchenyi híradó
11:05 BCTV 
11:35 Telemarketing
12:35 Műsorzárás
16:00 BCTV 
16:30 Telemarketing 
17:30 Boogie Woogie Fesztivál

II. rész
19:00 Pomodoro
19:15 KultÓra
20:10 Konkrét
20:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
20:25 Szemelvények a Forma 1

fizikájából
21:25 Pomodoro
21:40 KultÓra
22:35 Konkrét
22:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:50 Szemelvények a Forma 1

fizikájából
23:50 BCTV
00:20 Telemarketing
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés -

OTP Bank Liga
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 Szép maszkok 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Míg végül semmid sem marad 
22:45 Kultikon 
23:00 Porrá leszünk 
23:50 Porrá leszünk 
00:45 Koncertek az A38 hajón 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

ÁPRILIS 11., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vízitúra
13:55 Gasztroangyal 
14:50 Forrás-befoglalás 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry 
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó
23:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:30 A rejtély 
23:35 Brandmánia 
00:15 Reflektor 
00:30 Kaméleon 
01:30 Infománia 

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:20 Amit a szív diktál 
16:20 Walker, a texasi kopó 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Égszakadás 
23:20 Zűrös szerelmek 
00:30 Update Konyha 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Égszakadás 
03:50 Segíts magadon! 

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Trendmánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Szulejmán 
22:40 Házon kívül 
23:15 Reflektor 
23:30 Árvaház 

05:00 TotalCar 
05:25 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:20 Amit a szív diktál 
16:20 Walker, a texasi kopó 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Sherlock és Watson 
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:45 Én is karcsú vagyok 
00:15 Update Konyha 
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Csökke-nő 
03:25 Babavilág 

08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:35 Táncvarázs 
10:25 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetéből 
11:00 Szép maszkok 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:45 Ablak a természetre 
15:55 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 A fekete város 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Szigorúan ellenőrzött vonatok 
22:40 Kultikon 
23:00 Esőjegy 
00:05 Koncertek az A38 hajón 

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

GYŐR+ TV

08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Ráta
10:10 BCTV
10:40 Telemarketing
11:40 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül
19:45 Credo 
20:15 Híradó
20:45 Vény nélkül
21:00 Credo
21:30 Híradó
22:00 BCTV
22:30 Telemarketing
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Elfeledett magyar irodalom
09:55 Verssor az utcazajban 
10:00 Szülőföldjeim 
10:50 Verssor az utcazajban 
11:00 A fekete város 
12:02 Híradó 
12:15 Magyarok cselekedetei
12:20 Vers
12:30 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Énekelt versek -

Zeneszerző: Sebő Ferenc  
15:30 A szabadság keserű íze -

Márai Sándor és Nápoly 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:55 Nyolc évszak 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 
22:05 Kultikon 
22:25 Por és Istenpor vagyunk
23:25 MüpArt classic - Orgonasztorik III.

TV2, április 11., csütörtök, 21:35

Égszakadás
Amerikai akciófilm

John Sands az amerikai légi-
erő egyik föld alatti szerveze-
tének különleges ügynöke.
Korábbi küldetésekből szerzett tapasztalata veszélyt je-
lent megbízóira, ezért úgy döntenek, hogy bebörtönzik
és törlik a memóriáját. Johnnak sikerül megszöknie, ám
az ügynökség hamarosan olyan ajánlatot tesz neki, amit
nem utasíthat el: ha visszaszerez egy ellopott bombázót,
újra szabad lehet. Ha kudarcot vall, a gép terroristák ke-
zére kerül, és biológiai fegyverek hordozójává válik. 

Duna Televízió, április 11., csütörtök, 15:30

A szabadság keserű íze –
Márai Sándor és Nápoly
Magyar dokumentumfilm

A portréfilm bemutatja, hogy Márai miképpen próbált
otthonra lelni önkéntes emigrációja első állomásán, Ná-
polyban. Követi azokat a helyeket, melyekben leginkább
kedvenc budapesti helyszíneire ismert: a Rózsadombra,
a Margitszigetre. Márai az emigráció vállalásával tiltako-
zott a szovjet megszállás ellen. A II. világháború után
nagy szegénységben élő, emberséges nápolyiak iránti
szeretetéről vallott az olasz nyelven 2010 karácsonyán
megjelent San Gennaro vére című regényében.

Duna Televízió, április 10., szerda, 23:00

Esőjegy
Magyar dokumentumfilm

1956 októberében Halász Péter, aki akkor már ismert újságíró,
rádiós riporter, színdarabíró és filmdramaturg volt, úgy dön-
tött: kisgyerekei érdekében elhagyja az országot. A News -
weeknél kapott állást, majd 1957-től nyugdíjazásáig, 1987-ig
a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. Filmes pálya- és
emigránstársai történetei, Halász szavai elegáns, konzekvens,
szerény ember portréját rajzolják meg. SZER-esként kapasz-
kodó lett az itthon maradottaknak, s anyanyelvét mindig
magas fokon művelő íróként is jelentőset alkotott. A 2013 elején
elhunyt íróra, újságíróra emlékezünk ezzel a portréfilmmel.

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

• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel
• Angol, német gazdasági nyelvvizsga-elôkészítôk a májusi vizsgákra
• TOEFL,TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Angol közép- és emelt szintû érettségire felkészítés egyénileg is
• Olasz, spanyol, francia, orosz tanfolyamok minden nyelvi szinten

egyénileg és tanulópárban is 

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)



látja az arcát, hallja a hangját, látja, ho-
gyan ejti ki a szavakat, látja a mosolyát,
mélyen a szemébe nézhet, miközben
édesanyja, édesapja ringatja, döcögteti,
höcögteti, lovagoltatja, felemeli, lógáz-
tatja, hintáztatja, cirógatja. Leírhatatlan
élmények születhetnek. És ezek a pilla-
natok csak az övék.

Van olyan, aki nem fújja kívülről mondjuk
a Csip-csip csókát? Zsuzsi 25 ismert
mondókát válogatott össze, de előkerül-
tek kevésbé ismert változatok is. A
könyvnek hasonló az íve, mint a foglalko-
zásoknak: köszöntővel, a Csipkefa bim-
bója című népdallal kezdődik, a végén
pedig elcsendesedéssel, az altatódalok-
kal és versekkel zárul. „A mondókás já-
tékokat fél éves kortól 5 éves korig aján-
lom, de természetesen a zene kortalan,
a jól előadott népdal mindannyiunkat
megszólít. Az ölbeli játékokat régen bi-
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A jeles évforduló alkalmából
rendezett ünnepi programsoro-
zat egyik állomásaként adták át
a marcalvárosi intézmény új
műfüves focipályáját.

A Sün Balázs Óvoda jubileumi rendez-
vénysorozata keretében avatták fel azt a
műfüves pályát az intézmény udvarán,
amely a gyerekek mozgásfoglalkozásai-
hoz nyújt majd új alternatívát. A pálya
négymillió forintos költségéből három-
milliót a szülők és a támogatók gyűjtöt-
tek össze a bál, a családi és a sportnap
bevételéből. Rózsavölgyi László, a terü-
let önkormányzati képviselője – aki egy-
milliós önkormányzati forrást biztosított
a megvalósításhoz – elmondta, ezen a
napon nem csak az óvodát, de azt az
összefogást is ünnepeljük, amely lehe-
tővé tette a műfüves pálya megépítését.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
az ünnepségen hangsúlyozta, az intéz-
mény 25 éves fennállása jól bizonyítja a
marcalvárosiak összefogását, akik a
gyerekek érdekében rengeteget tesz-

nek az óvodáért. A szülők mellett az óvó-
nők színvonalas munkáját is kiemelte, il-
letve azt a szemléletet, amely a fiatalok
mozgásának előtérbe helyezését szol-
gálja. Az alpolgármester az önkormány-
zat nevében az óvoda nevelőközösségé-
nek Városháza ezüst emlékérmet adott
át, a 25 éve az intézménynél dolgozó pe-
dagógusoknak pedig az önkormányzat
ajándékát nyújtotta át.

Holle Zsuzsa óvodavezető visszate-
kintett az elmúlt 25 évre, majd elmondta,
az évforduló kapcsán a napokban „Egy-
szer volt, hol nem volt” címmel rendeztek
bábkiállítást és mesedélelőttöt az óvoda
aulájában, tavaszváró játszóházzal várták
a gyerekeket, az ünnepi sorozat születés-
napi gálaműsorral zárult.

25 éves
a Sün Balázs
Óvoda

HIRDETÉS KÖNYVAJÁNLÓ, ÉVFORDULÓ

Pillanatok az Aranykapun túl
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Reptetők, lovagoltatók, tenyeres-
dik, ujjasdik, cirógatók, dúdolók:
egyik szebb, mint a másik, még
kimondani is, nemhogy játszani!
Jól tudja ezt Töreky Zsuzsi zene-
pedagógus, aki nap mint nap csal
mosolyt gyerekek és szülők ar-
cára a népi mondókákkal, dalok-
kal és ölbeli játékokkal. Most
pedig egy mondókáskönyvvel is
megörvendeztet kicsiket és na-
gyokat, megjelent az Aranykapu!

Közel nyolc éve tart baba-mama foglal-
kozásokat Töreky Zsuzsi, ahol kellő idő-
vel, ismétléssel, na és hatalmas móká-
zással maradandó élményt adnak a pi-
ciknek. A játékok nagy részét ölben játsz-
szák, így minden adott, amire a babának
szüksége van: testkontaktus, testközel-
ség, a kicsi érzi a szülő illatát, közelről

zalmi és kapcsolatteremtő játéknak is
hívták, alakítja a szülő és gyermek közti
kötődést, erősen hat a babák érzelmi fej-
lődésére. Ezek a játékok észrevétlenül
fejlesztik a gyermek hallását, ritmusér-
zékét, beszédészlelését és értését, szó-
kincsét, memóriáját, anyanyelvi képes-
ségeit” – hangsúlyozza Zsuzsi.

A könyvet Horváth Kata győri festő-
művész illusztrációi teszik teljessé:
mesés világával, pozitív kisugárzásá-
val kiegészíti a mondókákat. Az anyag-
ból CD is készül, amely már a negye-
dik lemez lesz Zsuzsi hangjával és kü-
lönleges hangszereléssel.
„Ha ismerjük ezeket a mondókákat, a há-
tizsákunkból a nap bármely szakában
elő tudunk húzni olyan játékokat, melyek-
kel átölelős, puszilgatós, csiklandozós,
dögönyözős pillanatokat szerezhetünk
babánknak és magunknak egyaránt.”

Nyerjen könyvet!
Az Aranykapu című könyvet
nyerheti meg, aki helyesen vála-
szol két kérdésünkre.

1. Hány mondókát válogatott
össze Töreky Zsuzsi az Aranyka-
puban?
2. Ki illusztrálta a könyvet?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu
címre várjuk április 10-ig.
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TUDOMÁNY, EGYETEM HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Rendkívül tehetségesnek tart-
ják a fiatal lányt, akinek érdek-
lődése középpontjában többek
között az atomfizika áll. Békési
Anna, a győri Kazinczy Ferenc
Gimnázium végzős tanulója a
Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont demonstrátoraként dolgo-
zik az iskola mellett.

Anna amióta olvasni tud, szenvedélye-
sen falja a betűket, mindent elolvas,
ami a kezébe kerül. A fizikával 7. osztály-
ban ismerkedett meg, a sorsfordító pil-
lanatot pedig Stephen Hawking Az idő
rövid története című könyve jelentette.
„Bámulatos módon egy 13-14 éves
gyerek számára is szemléletesen írta le
a modern fizika csodáit. Olyan dolgo-
kon kezdtem el gondolkodni, hogy
vajon mi lehet egy fekete lyuk felszínén
vagy hogyan lehet időutazni” – árulta el
a 18 éves gimnazista. Egy évre rá már
előadásokat tartott „Fekete lyukak és
az űrutazás” címmel felsőbb évesek-
nek. A csillagászat és a kozmológia ér-
dekelte leginkább, majd újabb könyve-
ket olvasott, és érdeklődése lassan a ré-

szerző: z. a.

A végéhez közeledik a Széche-
nyi István Egyetem projektje,
mely a tehetséggondozó műhe-
lyek fejlesztését, valamint az in-
tézmény nemzetközi vérkerin-
gésbe való intenzívebb bekap-
csolását célozza. Múlt heti cik-
künk folytatásaként a Regioná-
lis Gazdaságtudományi Doktori
Iskola altémavezetőjét, Som-
lyódyné dr. Pfeil Editet kérdez-
tük a további eredményekről.

A tanulmányutakon felül a hallgatók
számos nemzetközi és hazai konferen-
cián is részt vettek. „Azzal a feltétellel tá-
mogattuk ezt, hogy ők is tartsanak elő-
adást, megismertetve így a kutatásukat
és egyetemünket” – mondta el Som-
lyódyné dr. Pfeil Edit. Győrben is szer-
veztek hat konferenciát, például Orosz
és Kínai Befektetők Magyarországon
címmel. Ezek a tudományos esemé-
nyek komoly lépést jelentenek az egye-
tem presztízsének emelésében. A kon-
ferenciákra több vendégelőadó is érke-

Tudományos kapcsolatok
a Széchenyi-egyetemen

zett, például Anconából, Londonból, a
nyári egyetemmel egybekötött, a helyi
fejlesztés témáját körbejáró konferenci-
ára pedig spanyol és lengyel professzo-
rok is jönnek júniusban. „Az adott szak-
terület legfontosabb képviselői fordul-
nak meg Győrben” – összegezte a té-
mavezető. A rendezvényekhez külön-
böző kiadványok is készülnek, melyek jó
publikálási lehetőséget kínálnak a dok-
toranduszoknak. „Az oktatókat pedig a
projekt által is ösztönözni tudjuk, hogy
új tananyagot, szakmai anyagot dolgoz-
zanak ki. Szakkönyvírásra támogató
szerződéseket tudtunk velük kötni” – tá-
jékoztatott Somlyódyné dr. Pfeil Edit.
Hozzátette, összességében a projekt
célja, hogy a hallgatók kapcsolatokat lé-
tesítsenek a hazai és a nemzetközi tudo-
mányos szférával, külföldi kutatói bázi-
sokkal, és nyomon kövessék a tudo -
mányáguk fejlődését.

Az unió és a magyar állam finanszí-
rozásában megvalósuló projektben a
doktori iskola valamennyi oktatója és
hallgatója részt vesz valamely módon.
A pályázat a TÁMOP-4.2.2/B konst-
rukció keretében valósul meg.

A fizika bűvöletében
szecske-, kvantum- és atomfizika felé
fordult. Az elmúlt években lehetősége
volt résztvenni a Magyar Tudományos
Akadémia szervezésében létrejött Nyá -
ri Iskolában, ahol bepillantást nyert a
kutatók mindennapi munkájába.

Múlt nyáron került a Mobilis Interak-
tív Kiállítási Központba először gyakor-
nokként, szeptembertől pedig de-
monstrátorként dolgozik. „Ez két olyan
dolgot ötvöz, ami az utóbbi időben a le-
ginkább érdekel: a fizikát mint kutatási
és fejlesztési területet, valamint a taní-
tást”. A demonstrátorok feladata, hogy
a természettudományokat szerethetővé,
érdekessé tegyék az óvodástól a nyug-
díjaskorig. „A Mobilis szakmai és kom-
munikációs területeken is lehetőséget
adott a fejlődésre. Továbbtanulás előtt
állok, fizika, illetve fizika-informatika ta-
nári szakra jelentkeztem”. Panka szerint
azért érdemes ma egy lánynak, fiatal
nőnek fizikával, természettudományok-
kal, műszaki kérdésekkel foglalkozni,
mert kiváló lehetőségeket adnak a to-
vábbtanulásban, később az elhelyezke-
désben is. Minden országban szükség
van a fiatal, krea tív műszaki érdeklődésű
fiatalokra, nyelvtudással és némi motivá-
cióval nagyon messze el lehet jutni, szak-
mai és földrajzi értelemben is.

„Rendezvényünkre olyan kuta-
tás-fejlesztési tevékenységet foly -
tató vállalkozások, innovátorok,
egyé ni feltalálók, oktatók és diá-
kok jelentkezhettek, akik akár
már termékben formát öltött újítá-
sokkal rendelkeznek, vagy éppen
innovatív ötletekkel bírnak” –
mondta lapunknak Tahin János, az
innovációs kiállítás szervezője. 

Április 10-én a Széchenyi István Egye-
tem aulája ad otthont a IV. Nyugat-du-
nántúli Regionális Innovációs Kiállítás és
Találmányi Vásárnak. A kiállítást szakmai
program is kíséri, amelynek célja, hogy a
kiállítók hasznos információkkal gazda-
godjanak, valamint közelebb kerüljenek
az elérhető finanszírozási forrásokhoz,
melyek hozzájárulhatnak az innovatív ter-
mék piacra dobásához. A szervezők
nagy hangsúlyt fektetnek a mentorálási
lehetőségek biztosítására is, illetve a
szakmai kapcsolatteremtés által indítják
el a feltalálókat a megvalósíthatóság felé. 

Ahogy minden évben, idén is egy
szakmai zsűri díjazza a leginnovatívabb
találmány ötletgazdáját, a látogatóként
résztvevők pedig szavazhatnak a nekik
leginkább tetsző újításokra. 

Az innovációs kiállítás minden
résztvevőnek nyilvánosságot ígér, és
lehetőséget teremthet akár egyéni tá-
mogatások elnyerésére is. 

„Szervezőként úgy gondolom, hogy
alapvetően a legtöbb újító szellem az
egyetemekhez, a hallgatókhoz köthető,
ami évről évre meg is mutatkozik a kiál-
lításon bemutatott, az egyetemi projek-
tekhez kapcsolható, hallgatók által fel-
karolt termékekben és szolgáltatások-
ban. A rendezvény helyszíne méltán te-
remt befogadó közeget az újítások
megismerésére és értékelésére” – tette
hozzá Tahin János. 

A rendezvény az Európai Unió és a
magyar állam támogatásával valósul
meg a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-
2012-0056 azonosító számú projekt
keretében. (x)
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szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Április eleje van, immunrendszerünk le-
gyengült, vitaminraktárunk kiürült, tartalé-
kaink elfogytak. Nyakunkon a tavaszi fá-
radtság, ami ellen védekeznünk kell.  

Vannak színek, amelyek kedvezően hatnak kedélyálla-
potunkra, a vörös, a rózsaszín és a sárga kifejezetten
jókedvűvé, tevékennyé teszi az embert. A hölgyek
könnyű helyzetben vannak, bizonyára találnak ruha-
tárukban élénk darabokat, kiegészítőket. Ha frissítjük
a készletet, válasszuk a zöldet vagy a narancs árnyala-
tait, idén ezek a vidám, tavaszi divatszínek. 

Reggelire együnk joghurtot, zabpelyhet, banánt.
Napközben jókedvre deríthet, ha tésztafélét, rizst,
krumplit, fügét, datolyát fogyasztunk. Próbáljuk úgy
összeállítani étrendünket, hogy annak egyharmada

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„Nem lehet azt mondani, hogy
a boldogtalan vagy a beteljesült
szerelem, az élethosszig tartó,
harmonikus házasság vagy épp
a szenvedés generál jobb műve-
ket. Szélsőséges történetek
pedig nincsenek, csupán em-
berek vannak” – mondta Nyáry
Krisztián győri előadásán. 

Nyáry Krisztiánt, az Így szerettek ők
című könyv szerzőjét múltja az iroda-
lomtörténethez köti, tanári pályája és
egy véletlennek mondható internetes
képtalálat vezette el őt a magyar írók,
költők szerelmes etűdjeinek megírá-
sához. „A síeléshez kerestem informá-
ciókat a neten, amikor rábukkantam
egy fotóra, amelyen a Radnóti házas-
pár egy sípályán áll. Ez egy nagyon
szuggesztív kép, szépek és fiatalok
rajta, de közben ismerjük azt a tragé-
diát, ami velük történt.” Krisztiánt any-
nyira megfogta ez az 1930-as évek-
ben készült fénykép, hogy úgy érezte,
meg kell osztania barátaival, majd két-
három mondat kíséretében ezt meg is
tette az egyik közösségi oldalon. Egy
hónap sem telt el, és már „iparsze-
rűen”, de mégis hobbiként, szórakoz-
tatási céllal foglalkozott művészeink
magánéletével, de idővel olvasás-
népszerűsítő hatást is szült ez a már-
már mohó buzgalom. 

„Petőfi Sándor a legjobb példa arra,
hogy egy hús-vér embert miképp
emelnek bálvánnyá, elfelejtve azt, hogy
költeményeivel és a maga 26 évével –

„Lélekben örökre Lilla maradt”
mai nyelven mondva – ő is egy srác
volt. Ugyanaz a bizonytalanság, ha kell,
csapodárság munkálkodott benne is,
mint akármilyen más huszonéves fia-
talemberben. „A puszták romlatlan
vadvirágaként” él a köztudatban, de
mégis ő volt az egyike a leginkább ta-
nult és tudatos szerzőinknek.” 

Nyáry Krisztiánt elmondása szerint
a rengeteg pozitív visszajelzés mellett
kritikák is érik, méghozzá több szem-
pontból is. „Kezdetben érdekes vita
folyt arról, hogy az én nézőpontom túl-
ságosan férfiközpontú, a férfi fősze-
replők a történeteimben mindig jól jár-
nak, míg a nők kevésbé. Ha nem is az

én megfogalmazásom miatt, de való-
ban férfifölényű kapcsolatok születtek
azokban az időkben, mert így műkö-
dött a világ. Egy másik vélemény sze-
rint pedig szándékosan csökkenteni
akartam a legnagyobb magyarnak,
Széchenyi Istvánnak az érdemeit a
róla írt etűdöm által. Széchenyi egyér-
telműen leírta a naplójában, hogy
minden nagyobb történelmi tettét – a
Lánchídtól az Akadémiáig – egyetlen
nő kedvéért vitte véghez. Azt szerette
volna, hogy a nő lássa, érte bármire
képes. Az én olvasatomban ez jottá-
nyit sem vesz el Széchenyi nagyságá-
ból, sőt, még emberibbé teszi. Mind-
egy, hogy mi volt a motivációja, mégis
csak azt tette, amit, és később szerel-
mének bizonyítása nélkül is megta-
lálta a saját útját” – idézi fel Krisztián. 

Két tragikus sorsú nőt is közelebb
hozott hozzánk az est végére Nyáry
Krisztián: Petőfi Júliáját, aki „eldobta
az özvegyi fátyolt”, és Csokonai Lillá-
ját, aki soha sem lett a költő felesége.
„Szendrey Júlia a fent idézett sornak,
illetve a meg nem értő közvélemény-
nek köszönheti kálváriáját, ami figyel-
men kívül hagyta azt, hogy egyedül
indult útnak férje keresésére, és
1850-ig hitte, az ő Petőfije él. Vajda
Julianna Csokonai halála után szem-
besült csak azzal, hogy ő volt a költő
múzsája, akit Lillának nevezett. Hát-
ralévő életét abban a szerepben élte,
amelyet Csokonai álmodott meg
neki. Kétszer ment férjhez, de lélek-
ben örökre Lilla maradt. Annyira,
hogy a férje a sírjára is ezt íratta:
„Csokonai Lillája” – tudtuk meg az
Így szerettek ők szerzőjétől. 

A tavaszi fáradtság megelőzhető 
friss növényi összetevőből, egyharmada főtt zöldségek-
ből, egyharmada állati eredetű alapanyagokból álljon.

Sok vasra van szükségünk, a nők többsége
ugyanis vashiányos. Erre jó a tojássárgája, a zab, a
teljes kiőrlésű liszt, a bab, a borsó, a spárga, a paraj,
a spenót, a sóska, a brokkoli, a nyers cékla, a fok-
hagyma, a mogyoró, a dió, a napraforgómag, a pisz-
tácia, a tökmag, a máj, a vörös hús, a vörös bogyós
gyümölcslé és a vörösbor. Naponta ajánlott a több
csésze zöld tea. Igazi hangulatjavító lehet esténként
egy-két deci bor.

A heti kétszeri szauna és szolárium is visszaad-
hatja jó kedélyünket. Ha süt a nap, ebédidőben te-
gyünk egy sétát, hétvégén túrázzunk. Sétáljunk,
gyalogoljunk, biciklizzünk hetente többször, leg-
alább húsz percig. A borsmentának, a citromnak,
az eukaliptusznak, a rozmaringnak szintén éltető il-
lata, hatása van. Használjuk ezeket a növényeket il-
lóolajos mécsesbe, aromalámpába.



a nyirokáramlást is. Az ultrahangos
zsírbontás alkalmával a készülékfej
mozgatásával és annak a felmelege-
désével felgyorsul a nyirokáramlás,
valamint a sejtanyagcsere. A salak-
anyag-kimosó hatás folytán az ultra-
hang a cellulit eltüntetésének és a
fogyasztásnak a leghatásosabb
módszere. Mivel az erek kitágulnak,
és a sejtmembránok is áteresztőbbé
válnak, könnyebben jutnak el az al-
kalmazott természetes növényi
anyagok a sejtekbe, így nagyobb ha-
tékonysággal lehet őket használni.

Ezenkívül az ultrahang hatására a
zsírszöveti sejtburok szétpattan, a
zsír elfolyik, az üres sejtburok pedig
hatásosabban megtámasztja a laza
kötőszövetet. 

Málovics Bertold azt javasolja,
hogy a páciens a kezelést követő 2-
3 napig egyáltalán ne vigyen be cuk-
rot és szénhidrátot a szervezetébe és
azt követően is csak alacsonyabb
mennyiségben. Az edző a mediter-
rán diétát ajánlja, amit edzéssel kell
kiegészíteni.

szerző: gy. p. 
fotó: marcali gábor

Az étkezés során bevitt táplálék meny-
nyisége a mai ember mozgáskultúrá-
jával nincs összhangban. Nőknél kü-
lönlegesen gyakori a gyermekáldást
követően a kigömbölyödött has,
csípő, fenék, a megereszkedett felkar.
Az ezeken a helyeken felhalmozódó
zsírtömegtől nagyon nehéz megsza-
badulni. Megoldást jelenthet az ultra-
hangos zsírbontás, mely nem fo-
gyasztó kezelés, hanem a test kontúr-

jának javítása, mely elsősorban cen-
tikben mérhető. Alkalmanként 2-3 cm
térfogatcsökkenés érhető el –
mondja Málovics Bertold edző.

A szakember kifejtette, az ultra-
hangos készülék az elektromos frek-
venciát mechanikus rezgésekké ala-
kítja át. Amikor a fejet ráhelyezik a
kezelendő felületre, a szövetek ré-
szecskéi ide-oda mozgásukkal hőt
termelnek. A hő és a masszázs ha-
tása javítja a sejtek anyagcseréjét és
anyagfelvevő képességét, valamint
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szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Tavasszal megújul a természet,
de ahhoz, hogy az éledő, friss
energiákat a magunk javára
fordítsuk, rendet kell tennünk
a lakásunkban, különösen ott-
honunk zöld területein. Kere-
csényi Éva feng shui-szakér-
tőnket ezúttal arról kérdeztük,
hogyan rendezzük be erkélyün-
ket, teraszunkat, kertünket, ha
megjön a jó idő. 

A jó idő beköszöntével egyre több időt
töltünk a szabadban, jólesik akár a te-
raszon, akár a kertben üldögélni, és él-
vezni a korai napsugarakat. Nem
mindegy azonban, hogy milyen tár-
gyakkal, növényekkel vesszük körül
magunkat. Kerecsényi Éva szerint
minden tárgy sugároz magából vala-
milyen energiát, ezért ügyelnünk kell
arra, hogy a környezetünkben lévő
dolgok csak pozitív érzéseket kelthes-
senek bennünk. 

A feng shui erőteljesen szorgal-
mazza a kerek, pozsgás levelű nö-
vényeket, mert azokat a pénz jelké-
pének tartja. Érdemes akár a tera-
szon, akár a kertben majomfát és
kúszó filodendront tartani. Nem vé-
letlenül kedvelt növény Kínában a
bazsarózsa vagy pünkösdi rózsa.
Ennek a kert, a terasz délnyugati
csücskében van a legjobb helye. Jó
hatással van az emberi kapcsola-
tokra, az érzelmekre, a szerelemre.
Ha egész nyáron szeretnénk él-

Feng shui a teraszon
és a kertben

vezni ezt a jótékony hatást, ültethe-
tünk begóniát is. 

Különleges növény a szilvafa, a
bambusz, az orchidea és a krizan tém.
A szilvafa a tisztaságot, a hosszú
életet szimbolizálja, ezért északon van
a legszerencsésebb helyen. A feng
shui a bambuszt és az orchideát az
öregkor barátainak tekinti, hiszen el-
űzik a rossz szellemeket és jelképezik
a hosszú életet. Keleten, dél-keleten
kell elültetni ezeket. Nagy szerencsét
jelez a nárcisz és a magnóliafa. A kert
elején megelégedettséget, boldogsá-
got, a kert végébe ültetve gazdagsá-
got hozhat az ott lakóknak. Minden
gyümölcsfa jótékony a feng shui sze-
rint, de a kínaiak az őszibarackot tart-
ják a legnagyobb becsben, az örök
élet jelképeként.

Kerecsényi Éva azt is elmondta,
hogy a feng shui nem kedveli a tüskés,
hegyes levelű fajokat, például a kak-
tuszféléket. A rózsát ennek ellenére
nem kell száműznünk, a ház bejáratá-
hoz közel, a kerti kapuhoz ültetve
megvéd bennünket a betörőktől. Se-
gíti a ház védelmét, virágai gyönyör-
ködtetik a szemet és vonzzák a csít.
Magának a kertnek a székforma az
ideális alakja. A szakértő szerint ezt
úgy érhetjük el, ha ház mögött valami-
lyen biztonságot adó építmény, a
szomszéd ház fala vagy magasra növő
fasor áll. Jobbról-balról alacsonyab-
ban növő bokrokat telepítsünk, a ház
előtt hagyjunk szabad teret, ahol ösz-
szegyűlhet, koncentrálódhat a jó ener-
gia. Mindezt egy erkélyen is megvaló-
síthatjuk, kicsiben.

Ultrahangos zsírbontás
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HIRDETÉS KONCERT

szerző: z. a.
fotó: gy. p.

„Tervezek több új dalt is, már
dolgozunk rajta, karácsony
előtt pedig szimfonikus zene-
karral fogok koncertezni” –
árulta el Kecskés Tibor, azaz
Kefir, aki április 12-én, azaz jövő
pénteken 17 órától lesz vendége
a Győr+ Rádió Sztár Plusz című
műsorának. Az élő adásban
Szar va András műsorszerkesztő
mindenről kifaggatja, és termé-
szetesen a kameránk is jelen
lesz, a beszélgetést később a
Győr+ TV is leadja.

Három éve jelent meg utoljára
nagylemezed. Mi foglalkoztat
mostanában?

Nagylemezt biztosan nem fogok
készíteni, azt már szinte senki nem ad
ki, de idénre tervezek több új dalt is,
már dolgozunk rajta, karácsony előtt
pedig szimfonikus zenekarral fogok
koncertezni. Nagyon akusztikus párti
vagyok. A zene két irányba ment: vagy
digitális vagy élő, én szeretném to-
vábbra is az élő vonalat képviselni.

Kefir szimfonikus koncertje
Egyébként semmi nem változott,
ugyanúgy zenélek tovább, szeren-
csére továbbra is vannak felkéréseim,
minden hétvégén megyünk vala-
merre, a fő csapásvonal még mindig
a zene.

Néhány hete Győrben is fel-
léptél. Hogy érezted magad?

Egyre kevesebb éjszakai szórako-
zóhelyre kapunk meghívást, amit nem
értek. Ez a győri buli is megmutatta,
hogy erre igény van. Sokan voltak, a
közönségnek tetszett az élő zene.

A közelmúltban vásároltál
Thaiföldön egy lakást. Mennyit
leszel távol?

Egy évben egyszer utazom oda
nyaralni, egyébként kiadom. Nagyon
őszinte leszek, elsősorban azért vásá-
roltam, mert közszereplőként kedvez-

ményt kaptam rá, és én leszek a lakó-
park arca, reklámozni fogom a laká -
sokat. Egyébként is jó áron kaphatók
Thaiföldön lakások, kitűnő befektetés.

Hét éve vagy együtt a barát-
nőddel, szerinted is hoz válto-
zást ez az esztendő, mint ahogy
sokan tartják?

Idén lesz hetedik éve. Mint min-
den kapcsolatban, nálunk is vannak
problémák, mi is arra fogjuk, hogy a
hetedik esztendőbe léptünk. De nagy
veszekedés nem volt még, jól megva-

gyunk. Egyébként
ilyen szempontból ba-
bonások vagyunk
mindketten.

Többször érdek-
lődtek a rajongóid,
hogy lesz-e végre
esküvő. Lesz?

Egyszer biztosan
megnősülök, de a kö-

zeljövőben nem tervezem. Házasság-
párti vagyok, nagy esküvőt fogok tar-
tani. Gyereket is úgy szeretnék, ha
már nős leszek. De egyelőre fiatalnak
érzem magam, és dolgozni akarok
ilyen intenzitással még egy darabig a
családalapítás előtt.

Egyszer biztosan
megnősülök, de
nem a közeljövőben
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VÁGTA HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: fenesi bianka

Megvannak az első nevezők, akik
biztosan ott lesznek az idei Kisalföld
Vágtán, melyet a pünkösdi hétvégén,
május 17–19-én tartanak a győr-gyir-
móti Rodeo Ranchen. A regionális
elődöntő első három helyezettje jut
tovább a Nemzeti Vágtára. A verse-
nyeken kívül még számos futam szí-
nesíti a programot, és mint azt a múlt
héten megírtuk, lovas találkozóra is
várják a lovak szerelmeseit stílustól,
szakágtól és lakhelytől függetlenül.

Elsőként nevezett az idei Kisalföld Vágtára Ba-
umann Adrienn lovával, Topázzal – tudtuk meg
Tóth Szilárd főszervezőtől. A sikeres páros Hé-
dervárt képviseli, a vágta közönsége pedig már
jól ismerheti őket: tavaly ők nyerték a regionális
futamot, így nevezési díj nélkül jutottak a fővá-
rosi döntőre, a Nemzeti Vágtára. Topáznak
egyébként a májusi lesz az utolsó versenye, jö-
vőre más feladatok elé állítja tulajdonosa, sze-
retnék ugyanis, ha utódja születne.

A Kisalföld Vágta szervezői Nyúl nevezé-
sét is megkapták már, a település színeiben
Bán Dóra pattan Kalevala nyergébe. A páros-
nak szintén sikerült tavaly továbbjutni. „Nem

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete alapján

„Kitaibel Pál Környezetvédelmi
Emlékérem” díj

adományozható – évente legfeljebb egy elismerésre javasolt részére –
annak a természetes, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr város környezetvé-
delméért kimagasló munkát végez. 

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV polgármestere, Győr
MJV önkormányzati képviselői, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb
szerve döntése alapján, valamint párt győri szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb 2013. április 26-ig
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályához
Fűke Péter főosztályvezető részére (9021 Győr, Városház tér 1.).

A megadott határidőig a benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az el-
ismerésre javasolt személy nevét vagy megnevezését, születési vagy ala-
pítási helyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét. Az elismerésre java-
solt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének is-
mertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

A díjat Győr Megyei Jogú Város polgármestere adományozza a Város-
stratégiai Bizottság javaslata alapján a 2013. június 5-i környezetvédelmi
világnap alkalmából rendezett ünnepségen.

Felhívás

A Kisalföld Vágta első nevezői
Kalevaláé volt a legjobb versenyidő, viszont
nagyon jól rajtol, és ez sokat számít. Nem
mindig az a ló nyer, amelyik a leggyorsabb” –
tette hozzá Tóth Szilárd.

Természetesen idén is nevez a vágtára
Gyirmót: a lovas Horváth András, a Rodeo
Team lovas-kaszkadőre, lova pedig Bájos.

Győrszemere is jelezte már a részvételét, a
községet Tóth Balázs képviseli, aki egy amerikai
félvér lóval indul, Krekkel. Az állatot westernló-
nak vásárolták, de kiderült, hihetetlen fürge.
A páros jól összeszokott, szeretik egymást, így
rendkívüli teljesítményre képesek.

A tavalyi második helyezett, a Nemzeti
Vágtán középdöntőbe jutó Győrság is indul,
a települést Sárfi Éva képviseli Roy-jal.

Tóth Szilárd elmondta, eddig két település
nevezett a régió határain túlról: a Békés me-
gyei Mezőkovácsházáról Molnár Krisztina
Sydney nevű lovával és a Komárom-Eszter-
gom megyei Keréktelekiről Szabó Tímea a
Kétely nevet viselő lóval.

A vágtára május 13-ig várják a szervezők
a jelentkezéseket. Természetesen nem csak
a hivatalos versenyszámokra: lesznek például
western versenyszámok és hagyományőrző
elemek is, melyekre mindenki nevezhet.

A rendezvény idén lovastalálkozóval is gaz-
dagodik, melyre több száz lovast várnak stí-
lustól, szakágtól és lakhelytől függetlenül.
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Porsche Inter Autó Hungaria Kft. Porsche Győr Škoda telephely 9024 Győr, Mécs László u. 3.
Telefon: 96/515-032, 515-045 www.porschegyor.hu

kép és szöveg: nagy viktor

A Škoda sikermodellje az Octavia.
Már a ’60-as években is az volt,
míg meg nem jelentek a farmoto-
ros típusok, aztán 1996-ban ismét
hódító útjára indult. Most megka-
parintottuk a friss, 2013-as cseh
családi kocsit. Nagyobb, szebb,
jobb és nem drágább elődjénél.
Röviden ezt tudja az új Octavia.

Láttam már korábban sajtófotókon a
nemrég bemutatott modellt, és már
akkor megfogott letisztult formavilága.
Élőben – a tesztautó metálbarna színével
– is meggyőző jelenség. Semmi extrava-
gáns formai megoldás, meghökkentő
részlet, viszont harmonikus összképpel
és várhatóan kevéssé öregedő dizájnnal
rukkoltak elő a Škodánál. Emlékeztet a ki-
sebb Rapidra az autó, de felnőttesebb, és
ha beülünk, egyértelműen érezhető a ka-
tegóriakülönbség. A kompakt osztályt
képviseli az Octavia, de annak határait fe-
szegetve. Közel 4,66 méteres hosszával
és kategóriaelső, 590 literes (!) csomag-
terével akár eggyel nagyobb konkuren-
sekkel is versenyezhetne.

A beltér egyszerű, de minőségi kivi-
telű. A próbajárgány Elegance, magas
felszereltségű, fekete színű kárpittal és
műszerfallal. Komor a szín, de kárpótol a

Teszt: Škoda Octavia 1,4 TSI Elegance

Egyszerűen tökéletes

puha, habosított felület a pult tetején, a
bőrhatású könyöklők és a „zongoralakk"
középkonzol betét. Az elektronikai kü-
tyükkel telerakott változat sem követel
gomberdőt, ennek ellenére a kormányra
jutottak görgők és kapcsolók is – menü-
rendszert váltogatva mindent tudunk ke-
zelni a volánról. A fedélzeti számítógép
még olyanokat is jelez, hogy a klimatizá-
lás mennyi üzemanyagot emészt fel. A
hűtés-fűtés kétoldali hőfokszabályzású
és minden szokásosat tud. A központi
nagy kijelző érintős, sőt, a kezünket köze-
lítve már érzékeli szándé-
kunkat, és részletesen
mutatja a funkciókat – jö-
vőbe mutató részlet.
Ezen a képernyőn kijelez-
tethetünk mindent, és
még olyan beállításokat
is elvégezhetünk, mint
hogy például mennyire
legyen intenzív a klíma
szellőztetése. Itt láthatjuk a rádió és min-
den médiaforrás adatait, így a CD-n,
USB-n vagy SD-kártyán mint adathor-
dozókon tárolt zenéinket.

A térérzet kiváló, elöl normál, a hátsó
sorban óriási hely van, egyedül a széles-
ség korlátozott, tehát négy főnek igazán
kényelmes, de magyarországi távolsá-
gokra öten is utazhatnak a négykerekű-
ben. És akkor térjünk rá a csomagtérre.

Arra a térre, amiben már
korábban is első volt az
Octavia. Most 590 literes,
amit egy óriási, a hátsó
ablakkal együtt nyíló ötödik ajtón át kö-
zelíthetünk meg. Ugyan egy küszöbön
át kell jutnunk bepakoláskor, de a literek
nem hazudtolják meg magukat. Mély,
széles és hosszú a raktér, egy kéthetes
nyaralás pakkját is elnyeli – ránézésre.
Ha pedig csak apróságokat viszünk,
sok okosság segít: kampók szatyrok-
nak, opciós háló rögzítők, és két mű-

anyag elem, amit tépőzárral a padló bár-
mely pontjára rögzíthetünk. Az utas-
térbe is jutott tárolóötlet, például az ital-
tartóba illeszkedő telefon vagy MP3-le-
játszót befogadó gumírozott adapter,
vagy a gyári szemeteszsáktartó, ami az
méretes ajtózsebekbe pattintható. Még
meddig lehet fokozni az olcsó, de prak-
tikus ötleteket? Várjuk a májusban meg-
jelenő kombit…

Mély, széles és hosszú
a raktér, egy kéthetes

nyaralás pakkját is
elnyeli

A bevezető áron négymillió forint
alatt induló ötajtós, 86 lóerős 1,2 lite-
res turbós benzines a belépő a klubba.
Érdemesebb választani a hétszázezer-
rel drágább egynégyest, ami 140 ló -
erős. Ilyen a tesztautó – magas felsze-
reltséggel 5,1 millió forintért –, ami
meggyőzően teljesít. Csodás a hatse-
bességes váltó, finoman járnak a pedá-
lok, kényelemre hangolt a futómű, de
azért biztonságos, nem imbolygós ha-
tású. Meglepően csendes az utastér,
visszafogott a szélzaj még autópályán
is, és mindezek mellé dinamikus és
visszafogott fogyasztású a motor. Ha-
todikban 2500-as fordulaton viszi a
130 km/h-t, ami nagyon gazdaságos,
és miután 1800 körül már érkezik a
nyomaték, nem is kell pörgetni 3500
fölé gyorsításkor sem. Vegyesben, töb-
bek között a start-stop rendszernek és
a váltást segítő piktogramoknak hála,
kis odafigyeléssel alig 7 literrel is beéri
a kis benzines turbómotor – ezért ideá -
lis átlagos futásteljesítményű, családi
autónak. És akkor hogy viselkedhet az
1,6 literes dízel erőforrással? A gyár 4
literes fogyasztást ígér, tehát az lehet a
cégek álma.
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SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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www.gyorplusz.hu

Feledékeny doktor

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 szerencsés megfejtő 2 fő
részére szóló  ajándékszelvényt nyerhet a Sobri Jóska Kalandparkba. Címünk:
Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@ gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk (március 1.) megfejtése:
„Még hogy bálnakonzerv, maximum makréla.” Nyertes: Bolla Gyula (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL, PIAC

kép és szöveg: tóth lászló 

Az első idei erőpróbán, a húsvéti
csapadékhullás és olvadás ide-
jén jól vizsgázott Győr egyesí-
tett, szennyvizet és csapadékvi-
zet elvezető rendszere – tudtuk
meg Zalka Csabától, a Pannon-
Víz Zrt. ágazatvezetőjétől.

Húsvét vasárnap a kora hajnali óráktól
záporszivattyúval továbbították a vizet
a győri szennyvíztisztítóba, s a reggeli
órákban már a záporkiömlőket is
megnyitották a Pannon-Víz szakem-
berei. Zalka Csaba elmondta, hogy a
záporkiömlőkön több mint 50 ezer
köbméter csapadékvíz távozott, teher-
mentesítve a rendszert, elérve, hogy
a térszint alatti helyiségek, pincék szá-
razon maradjanak. Az ágazatvezető
azt szeretné, ha ez továbbra is így
lenne, ezért arra kéri olvasóinkat, vizs-
gálják vagy vizsgáltassák felül a pincé-
ben, az utcaszint alatt húzódó csator-
navezetékeket. Egy kis odafigyeléssel
megelőzhető a baj.

Az egyre nagyobb záporok idején
az utcai csatorna színültig megtelik, a
hatalmas mennyiségű csapadékvizet

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában megkezdődött a köz-
területeken, a zöldterületeken lévő falevél összegyűj-
tése és elszállítása Győrben. A tavaszi lombgyűjtés ott
aktuális, ahol a fás szárú növények és cserjék a levelüket
késő ősszel vagy télen hullajtották le. A lombot jelenleg
Adyvárosban és Marcalváros I. városrészekben gereb-
lyézik, majd következik Nádorváros, Gyárváros, Marcal-
város II., Szabadhegy és Győrszentiván. A tervek szerint
két-három hétig tartó munkában összesen mintegy
harminc fő vesz részt. A falevelet a Győr-Szol a likócsi
komposztálóüzembe szállítja hasznosításra.

kép és szöveg: nagy csaba

Saját termesztésű almáját kínálja a
vásárcsarnokban Kuti Ferenc csa-
ládi gazdálkodó, őstermelő. Mén-
főcsanaki kertjében négyszáz al-
mafa található – mondta el Kuti Fe-
renc, aki immár huszonhárom éve
van jelen a vásártéren. Hozzátette,
napjainkban az almatermesztés is
felgyorsult, mostanság elvárható,
hogy az almafák minél hamarabb
termőre forduljanak. Ezzel együtt a
vásárlók nyitottak az új fajták meg-
kóstolására. A kínálatban jelenleg

Tavaszi lombgyűjtés

Almát a vásárcsarnokból

Python bôrruházati szaküzlet 
Gyôr, ETO Park, fszt. 

Nyitva: h–p.: 10–20, v.: 9–18 óráig!
Tel.: 06-70/589-2993

5.000 Ft értékû kupon.
Érvényes: 2013. április 18-ig.

Szeleppel az esők ellen  
csak egy kis idő múlva tudja elvezetni
a rendszer. Ilyenkor elég, ha az utca-
szint alatti csatornacsöveken egy rés,
szerelési hiba vagy tömítetlenség van,
s máris dől ki belőle a szennyes lé,
amely elárasztja a pincét. Legutóbb

egy rosszul rögzített tisztítónyílás vá-
gódott le, s percek alatt feltelt szenny-
vízzel egy számítógépterem. A fede-
lek, tisztítónyílások rögzítését cél-
szerű ellenőrizni, érdemes akár utólag
is rögzíteni vagy leterhelni azokat.

A térszint alatti helyiségek elöntése
megelőzhető, ha a pince csatornave-
zetékébe visszacsapószelepet építe-
nek be. Ez a kis szerkezet 15-20 ezer
forintért beszerezhető és teljes bizton-
ságot ad. A beszereléshez érdemes
szakember tanácsát kérni. Legjobb,
ha csak a pince csatornacsövére sze-
relik fel, mert így a ház magasabb
szintjein a zápor idején is használha-
tók a kézmosók, vécék. Fürödhetnek,
zuhanyozhatnak a fenti lakók, minden
rendben lefolyik, csak a pince szenny-
vízvezetéke záródik el rövid időre.

A visszacsapószelep a házi
szennyvízhálózat része, az ingatlan
tulajdonosa építteti be, karbantartá-
sáról, tisztításáról is ő gondoskodik.
A jogszabály szerint „az építmény
csatornahálózatát úgy kell megvaló-
sítani, hogy az építménybe szennyvíz-
vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne
keletkezzék”.A Pannon-Víz Zrt. szak-
emberei  előzetes egyeztetés után
akár a helyszínen is tanácsot adnak a
visszacsapószelep helyének jó kivá-
lasztásához. Az egyeztetésre a
96/522-658-as telefonszámon vagy
az iktato@pannon-viz.hu e-mail
címen lehet jelentkezni.

jonatán és idared almafajták szere-
pelnek. Az alma vitamin- és ásvá-
nyianyag-tartalma jelentős, az em-
beri szervezetre gyakorolt jótékony
hatása miatt a népi gyógyászat is
felhasználja.

Kuti Ferenc standjánál az almán
túl kaphatunk többek között burgo-
nyát, céklát, sárgarépát, hagymát,
káposztát és babot.

Vitaminkosár
Jonatán 260 Ft/kg
Idared 260 Ft/kg
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APRÓ HIRDETÉS

ADÁS-VÉTEL

Búzafűlé bio tönköly-
búzából, fagyasztva, házhoz
szállítással, őstermelőtől
megrendelhető. Egy zacskó
28 kocka, 4.100 ml. Érd.:
30/9699-689.

SZOLGÁLTATÁS

Hívjon bizalommal, tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom: tárolóját, garázsát kitaka-
rítom. Stuka Tibor: 30/217-0848.

Szobafestést, mázo-
lást, gipszkartonozást és
külső szigetelést vállalunk elfo-
gadható áron, garanciával: 06-
20/6298-769.

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

Tetőjavítás, átrakás, la-
postető-szigetelés és homlokzatja-
vítás és -festés. 30/376-2712. 

EGYÉB

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft),
Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés.  Tel.: 20/951-0235

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, képes-
lapokat, pénzeket, pénzgyűjte-
ményeket, plaketteket, kitünteté-
seket, könyveket, egyéb régi-

séget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 20/947-3928.  

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

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

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

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

Fehérnemű-, harisnya-
és zokniszaküzlet az egész csa-
lád számára! Magyar minőség
elérhető áron. Győr-Marcalvá-
ros II., Örkény u. 9. (a Tescónál,
az OTP mögött)  

ÜZLET

Győr, Kálvária utcában 120 m2-
es iroda hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 4 szobás, 156 m2-es,

egyedi fűtéses (gázkazán), hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50-60 m2-es, 2-4
szobás, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Újvá-
ros városrész kizárva (hirdetés -
szám: 321). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Adyvárosi,  2 szobás, 52 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 +
fél szobás,  40-50 m2-es,  hatá-
rozott, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. Sziget, Újváros,
Bán A. u. kizárva (hirdetési szám:
322). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás bérleményre. Újváros,
Gyárváros kivételével (hirdetési
szám: 323). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Szigeti, 1 szobás, 33 m2-es, táv-
fűtéses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, 40-50 m2-es, határozott,
határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Tartozás megfizetését
300 Ft-ig vállalná (hirdetési
szám: 325). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

József Attila-ltp.-i, 2 szobás, 49
m2-es, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses, parkettás,
műanyag  ablakos, redőnyös la-
kást cserélne 1 + 2 fél vagy 2,5
szobás, erkélyes, 50-55 m2-es la-
kásra  értékkülönbözettel (hirde-
tési szám: 283). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 1 + fél szobás, 36
m2-es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást külső
szigeteléssel és költségmegosz-
tós fűtéssel cserélne 2 szobás

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

belvárosi, nádorvárosi, adyvá-
rosi, szabadhegyi vagy marcal-
városi bérleményre (hirdetési
szám: 284) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Belvárosi, 1+2 fél szobás, 63 m2-
es, gáz központi fűtésű, különálló
konyhával rendelkező, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 – 1+fél szobás, 36-42
m2-es bérleményre Újváros és
Sziget kivételével (hirdetési
szám: 285). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

INGATLAN

Pázmándfalu-hegyal-
ján 52 nm-es, felújításra szoruló
családi ház 3.900 nm telken sok
gyümölcsfával, eladó. 3.500.000
Ft. 06-20/471-8575

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230. 

Győrött, Halász utcá-
ban 800 m2 terület eladó!
Irány ár: 550.000 Ft. Érdeklődni:
96/319-468

ÉPÍTŐANYAG

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

MARCAL ÉTTEREM Győr, Déry T. u. 11/a
Tel: 96/431-330 • www.marcal-etterem.hu  • www.marcal-vendeglo.hu

3-fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Információ és helyfoglalás: 96/431-330

Magyarnóta- és operettest
április 13-án 19 órakor

Fellépnek: 
Kosáry Judit és
Sebestyén Tamás, 
Szórádi Árpád
előadóművész
kíséretével.

A belépőjegy ára
vacsorával együtt:

2.500 Ft/fő

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

Április 12-én, este 7 órától

SEBESTYÉN
BORVACSORA!

Kiváló ételek,
finom italok,
kedvező árak.

Jöjjön el Ön is hozzánk!

Gyôr-Révfaluban, a Tábor utcában 6 éve épült, modern
társasházban igényesen kialakított, tágas, napfényes,
tetôtéri, 106 m2-es lakás (konyha+nappali, étkezô, 2 szoba,
fürdô, WC, elôszoba) riasztóval, klímával, beépített
gépesített konyhával, beépített szekrényekkel eladó. 

Ára: 26.900.000 Ft

Érd.: 20/927-8678

ÉVESEK
LETTÜNK! 5

2013. április 8. és április 13. között minden kedves
vásárlónkat 5% kedvezménnyel ajándékozzuk meg.

Az akció idôtartama alatt mindennap meglepetéssel kedveskedünk.

Bio ABC és Büfé
Gyôr, Árpád út 32. (Megyeháza alatt) 96/310-310

Folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk
kedves régi és új vásárlóinkat. Friss bio

zöldség-gyümölcs és gabona, bio pékáru, glutén-
és cukormentes termékek, natúrkozmetikumok,

frissen facsart levek.

A hirdetés felmutatóját egy 1 dl frissen facsart
bio zöldséglével ajándékozzuk meg, mely

üzletünk büféjében fogyasztható el.
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szerző: lakner gábor
fotó: audi eto

Megismétlődik a tavalyi pár-
harc a női kézilabda Bajnokok
Ligája elődöntőjében, a közép-
szakasz után ismét találkozik
egymással a Győri Audi ETO KC
és az Oltchim Valcea. A csapa-
tok ezúttal öt nap alatt lejátsz-
szák a két mérkőzést. Remélhe-
tőleg ahogy tavaly, úgy idén is a
győri lányok jutnak be sorozat
fináléjába. 

Ismét Románián át vezet az út a Baj-
nokok Ligája döntőjébe, az előző évi
sorozathoz hasonlóan az Oltchim Val-
ceát kell legyőznie a Győri Audi ETO-
nak, hogy közelebb kerüljön céljai el-
éréséhez. Mivel a magyar bajnok cso-
portgyőztesként jutott tovább az elő-

döntőbe, a zöld-fehérek idegenben
kezdik a párharcot. Érdekesség, hogy
egyik csapat sem saját csarnokában
rendezi meg a találkozókat, hiszen a
szombati mérkőzést Bukarestben,
míg a csütörtöki visszavágót Veszp-
rémben játsszák le. A Polyvalent
Sportcsarnok és a Veszprém Aréna
egyaránt ötezer néző befogadására al-
kalmas, a párharc mindkét mérkőzé-
sét telt ház előtt játsszák, így a kiváló
hangulat borítékolható. Bukarestben
is szépszámú magyar tábor buzdítja
majd a győrieket, az előzetes számok
alapján mintegy kétszáz zöld-fehér
szimpatizáns fog szurkolni a vendég-
szektorban. 

A két mérkőzés között mindössze
négy nap szünet jut a csapatoknak, a
hétközi visszavágó oka, hogy a talál-
kozó eredeti időpontjában foglalt volt
a Veszprém Aréna. A csütörtöki játék-

napot az Európai Kézilabda Szövet-
ség (EHF) előzetes jóváhagyásával je-
lölték ki a győriek. A Valcea azonnal
tiltakozott a döntés ellen, mivel a klub
érvelése szerint hét közben keve-
sebb román szurkoló tudja elkísérni
csapatát Veszprémbe. A szövetség-
nél azonban süket fülekre talált a ké-
résük. Az EHF szerint fontos, hogy
minél több néző tekinthesse meg a
helyszínen a BL-elődöntő mérkőzé-

seit, így – bár megértette a Valcea
problémáját – megerősítette eredeti
döntését. Ambros Martin, a Győri
Audi ETO KC vezetőedzője szerint
nem jelenthet problémát csapatának,
hogy öt nap alatt le kell játszani az
odavágót és a visszavágót is. 

„A bajnoki elődöntőt nem felkészü-
lésnek szántuk a Bajnokok Ligája elő-
döntőjére, keddig csak a Vác elleni
mérkőzésre koncentráltunk. Szerdától
persze már a Valcea ellen készülünk,
kemény mérkőzésre számítok idegen-
ben és a visszavágón is” – mondta la-
punknak Ambros Martin. „Az ellenfél
jól erősített nyáron, és bár szezon köz-
ben voltak nehézségeik, úgy tűnik, túl-
léptek ezeken, és jó formában várnak
minket. Úgy vélem, a bukaresti mérkő-
zés lesz a legnehezebb, amivel ebben
a szezonban szembekerülünk. Termé-
szetesen idegenbe is győzni megyünk,

nem szeretnénk számolgatni vagy tar-
talékolni, a párharc mindkét mérkőzé-
sén győztesen akarjuk elhagyni a pá-
lyát. Tudom, hogy a magyar és a
román csapatok találkozói mindig fel-
fokozott hangulattal járnak, de felké-
szültünk erre is. Hozzászoktunk már,
hogy hét közben és hétvégén is pá-
lyára lépünk, nem jelent különösebb
nehézséget, hogy öt nap alatt két talál-
kozón kell helytállnunk.”

Ez történt tavaly
Az Audi ETO csoportgyőztesként tavaly is idegenben kezdett, akkor a
román együttes saját csarnokában, Valceában fogadta a zöld-fehéreket.
Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar bajnok már az első mérkőzésen lépés-
előnybe kerül, hiszen az első félidőben parádésan játszott Karl Erik Böhn
együttese, amely a szünetben 17–13-ra vezetett. A második játékrész-
ben azonban teljesen szétesett a győriek játéka, a Valcea előbb kiegyen-
lített, majd a vezetést is átvette. Már hét góllal is vezettek a románok,
ebből a végére hármat sikerült lefaragni, így 35–31 lett a végeredmény
a hazaiak javára. A veszprémi visszavágón rendkívül elszántan lépett pá-
lyára a győri csapat, és húsz perc alatt ledolgozta az idegenben össze-
szedett négygólos hátrányt. A szünetben 19–12-re vezetett az Audi ETO,
összesítésben ekkor már hárommal a zöld-fehérek álltak jobban. Fordu-
lás után ismét volt egy kisebb megingása a győrieknek, a 12 gólig jutó
Görbicz Anita vezérletével azonban felülemelkedtek ezen. Az Audi ETO
végül 31–23-ra győzött, összesítésben négy góllal bizonyult jobbnak el-
lenfelénél, és bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.

Biztató formában
A Győri Audi ETO KC pénteken
Debrecenben zárta a bajnoki
alapszakaszt, ahol a zöld-fehé-
rek 30–24-re győztek. A haza -
i ak bátran játszottak és végig
tartották a lépést az ETO-val,
így a vártnál nehezebben szüle-
tett meg a vendégsiker. A győ-
riek 21 győzelemmel és egy
döntetlennel veretlenül végez-
tek az alapszakasz élén, vasár-
napra pedig az is kiderült, hogy
az elődöntőben a Váccal találko-
zik az együttes. A párharc első
mérkőzését kedden már le is ját-
szották a Magvassyban, ame-
lyen a bajnoki címvédő kiütötte
ellenfelét. A motiváltan és kon-
centráltan kézilabdázó győri lá-
nyok 19–6-os félidőt követően
39–16-ra nyertek. A váciak 10–
0-ás hazai vezetésnél, a 17.
percben lőtték első góljukat, és
a folytatásban sem tudtak mit
kezdeni a győri hengerrel. A má-
sodik mérkőzést a tervek szerint
április 16-án, kedden rendezik.

Az elődöntők időpontjai
Az első mérkőzést április 6-án, szombaton magyar idő szerint 17 órakor
játsszák a bukaresti Polyvalent Sportcsarnokban. A visszavágót öt nap-
pal később, április 11-én, csütörtökön 19 órakor rendezik a Veszprém
Arénában. A Digi Sport 1 mindkét mérkőzést élőben közvetíti. 

Megismétli
önmagát
a történelem?



AJÁNLJUK
ÁPRILIS 5., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol–Széchenyi Egye-
tem–Tiszaújváros (bajnoki mérkő-
zés, egyetemi csarnok)

ÁPRILIS 6., SZOMBAT
Szabadidősport
12.30 XVIII. Győrújbaráti krosszfu-
tás (futóverseny, győrújbaráti gyer-
mektábor)

Férfi kosárlabda
15.00 Győr-Szol–Széchenyi Egye-
tem–Mezőberény (bajnoki mérkő-
zés, egyetemi csarnok)

Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–
DVTK-Miskolc (bajnoki elődöntő,
egyetemi csarnok)

ÁPRILIS 11., CSÜTÖRTÖK
Női kézilabda
19.00 Győri Audi ETO KC–Oltchim
Valcea (Bajnokok Ligája-elődöntő,
Veszprém Aréna)
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MOZAIK SPORT

Olimpiatörténeti vetélkedőt
rendeznek április 11-én a Bercsé-
nyi Miklós-középiskolában. A ver-
seny célja, hogy a középiskolás kor-
osztály figyelmét ráirányítsa az
olimpiák szellemiségére és a ma-
gyar élsport eredményeire. A há-
romfős csapatokat sportot szerető
és az olimpiák története iránt érdek-
lődő tanulók alkotják. 

A kajak-kenu is bekerülhet a
2017-es győri rendezésű Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
programjába Patrick Hickey, az
Európai Olimpiai Bizottság (EOB)
elnöke szerint.

„Hamarosan magam is megte-
kintem majd, hogy Győrben három
folyó találkozik, így megfelelő EOB-
konszenzus esetén látványos
kajak-kenu-versenyeket lehetne
ott lebonyolítani az EYOF kereté-
ben” – mondta budapesti sajtótá-
jékoztatóján az Ír Olimpiai Bizott-
ság vezetője, hozzátéve, a remek
rendezés garanciája, hogy Magyar-
országon rendre magas színvonalú
sporteseményekre kerül sor, más-
részt Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) elnöke egy-
ben a város polgármestere is.

A 2015-ben Bakuban debütáló
Európai Játékokról szólva az EOB-

Második, pótselejtezőt érő helyen végzett Európa-baj-
noki selejtezőcsoportjában a magyar futsalválogatott. A
párharc két mérkőzésen dől el, a győztes ott lehet a jövő
évi kontinensviadalon. A magyar csapatban négy győri
játékos – Balázs Zoltán, Dróth Zoltán, Harnisch Ákos és
Lódi Tamás – lépett pályára, és mindegyikük húzóem-
bere volt a válogatottnak. A mieink a nyitányon 4–3-ra
nyertek Montenegró ellen, Dróth mesterhármast lőtt, a
győztes gól pedig Lódi nevéhez fűződik. A finnek 5–2-
es legyőzéséből Dróth és Harnisch két-két góllal vette
ki részét, az olaszoktól elszenvedett 9–1-es vereség al-
kalmával pedig Dróth szerezte a becsületgólt. A váloga-
tott szünetet követően folytatódik a bajnoki rájátszás, a
Rába ETO lapzártánk után a Haladást fogadta, hétfőn
19 órakor pedig Szegeden lép pályára. 

A Győri ETO FC egymást követő tizen-
kilencedik bajnoki mérkőzésén is ve-
retlen maradt, miután húsvétvasár-
nap hazai pályán 2–0-ra legyőzte a
DVTK együttesét. A listavezető zöld-
fehérek a játék minden elemében el-
lenfelük fölé nőttek, és két bombagól-
lal megérdemelten gyűjtötték be a
három pontot. Az első félidőben
Varga Roland távoli lövése, míg a má-
sodik játékrészben Völgyi Dániel sza-
badrúgása talált utat a vendégek ka-
pujába. A mérkőzés krónikájához tar-
tozik, hogy Pátkai Mátét sérülés miatt
le kellett cserélni, a válogatott közép-
pályás játéka kérdéses a hétvégi for-
dulóban, amikor is Pécsen szerepel az
ETO. A pénteken 19 órakor kezdődő
mérkőzést a Duna Televízió élőben
közvetíti. 

Lapot húznak a tizenkilencre
„Próbáltuk feltérképezni a Diósgyőr

játékát, hogy milyen módon tudunk
gólokat szerezni. Minden meccs más
és más, de ma este mindkét csapat
győzelemre játszott – sok ilyen mérkő-
zésre lenne szükség. Gratulálok a csa-
patomnak, amely végig magabizto-
san és fegyelmezetten játszott, így azt
hiszem, megérdemelten nyertünk” –
értékelt Pintér Attila vezetőedző a Di-
ósgyőr elleni találkozót követően. 

A góllövőlistát négy játékos vezeti
holtversenyben. Köztük van Varga Ro-
land, aki a Diósgyőr ellen szerezte első
tavaszi találatát, így már ő is 11 gólnál
tart a szezonban. A támadó elmondta, a
lelkének nagyon kellett ez a találat, és
bízik abban, hogy hasonlóan sokat tud
majd segíteni a csapat eredményessé-
gén, mint ahogy ez ősszel is sikerült.

Második lett a futsalválogatott

Bekerülhet a kajak-kenu

A feledhető Európa-bajnoki sze-
replést követően rögtön javítottak
a Patent Győri LK sportlövői, akik
nagyszerűen szerepeltek a keszt-
helyi futócéllövő légfegyveres or-
szágos bajnokságon. A remek for-
mában lévő Sike József duplázott,
két számban is aranyérmes lett,
Boros László egy ezüstéremmel,
ifj. Laczik Zsolt pedig egy bronz -
éremmel gazdagodott. Érdekes-
ség, hogy a győri klub két csapatot
indított, az egyikben a vezetőedző,
Laczik Zsolt is lőállásba állt. A Pa-
tent Győri LK két csapatbajnoki
aranyérmet és egy bronzérmet
nyert, a sikerekből az említetteken
kívül még Dávid Balázs és Spár-
nicz Ádám vette ki a részét. 

vezető kifejtette, hogy a többi föld-
rész után végre Európa is „megkapja
a saját játékait”, házigazdaként pedig
a jövőben olyan városok jöhetnek
szóba, amelyeknek „túl nagy feladat”
lenne egy olimpia lebonyolítása. A
2019-es Európai Játékok kapcsán
máris négy város jelezte, hogy szíve-
sen otthont adna az eseménynek.

Gyulai Márton, a Magyar Atléti-
kai Szövetség főtitkárának a kérdé-
sére válaszolva Patrick Hickey kö-
zölte, folyamatos tárgyalások foly-
nak arról, hogy az atlétika is felkerül-
jön az Európai Játékok program-
jára, ezt egyelőre a sportolók sűrű
nyári menetrendje gátolja. Patrick
Hickey a birkózás helyzetéről el-
mondta, a sportág nemzetközi szö-
vetségének új vezetése komoly lob-
bitevékenységet folytat, hogy a bir-
kózás ne kerüljön ki a 2020-as játé-
kok műsorából. 

Sike József
duplázott
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A kéthetes bajnoki szünetet követően alaposan bele-
húz a Győr-Szol–Széchenyi Egyetem férfi kosárlab-
dacsapata, amely hétvégén kétszer is pályára lép az
egyetemi csarnokban. Kozma Tamás együttese pén-
teken 19 órakor a Tiszaújváros csapatát fogadja, majd
szombaton 15.00 órakor a Mezőberény gárdája láto-
gat Győrbe az NB I/B-s bajnokság 9–20. helyért foly-
tatott rájátszásában. Az egyetemiek remekül kezdték
meg az alapszakasz utáni sorozatot, hiszen előbb
Nagykőrösön győztek extrém körülmények között,
majd a DEAC együttesét is felülmúlták hazai pályán.

Nagyot lépett a feljutás
felé a SZESE Győr férfi
kézilabdacsapata, amely
közvetlen riválisának ott-
honában aratott kiüté-
ses győzelmet. Az egye-
temiek a Komló otthoná-
ban nyertek 34–24-re,
ezzel megszilárdították
első helyüket a tábláza-
ton. A hazaiak nem iga-
zán találták a jó győri vé-
dekezés ellenszerét, így
a SZESE fokozatosan
meglépett ellenfelétől.
Látszott, hogy a győriek
a két pontért utaztak

A HAT-AGRO UNI Győr csapata meg-
kezdi szereplését a női kosárlabda-
bajnokság rájátszásában, a címvédő
pedig rögtön az elődöntőben kapcso-
lódik be a küzdelembe. A zöld-fehérek
ellenfele a ZTE-t két találkozón bú-
csúztató DVTK–Miskolc lesz, a pár-
harc két győztes mérkőzésig tart. Az
első felvonást szombaton 18 órakor
rendezik az egyetemi csarnokban, a
második mérkőzést kedden 18.15
órakor játsszák Miskolcon. Amennyi-
ben szükséges, a harmadik találkozó
április 12-én, pénteken 18 órakor kez-
dődik az egyetemi csarnokban. Fűzy
Ákos vezetőedző igyekezett kihasz-
nálni a Magyar Kupa négyes döntője
óta eltelt bajnoki szünetet és beépí-
teni a játékba a két, szezon közben
igazolt légióst. A formálódó győriek
célja természetesen a továbbjutás, le-
hetőleg már két mérkőzésen. 

Múlt héten 28. alkalommal
rendezték meg Győrben a Ba-
lázs-kupa nemzetközi kézi-
labda utánpótlástornát. Idén
hét országból érkeztek csapa-
tok városunkba, négy korosz-
tályban összesen 83 együttes
mérte össze tudását. Az ese-
ménynek hét helyszíne volt, ját-
szottak mérkőzéseket a Mag-
vassyban, a győrújbaráti és az
egyetemi csarnokban, vala-
mint a Bercsényi-, a Kovács

Megkezdte az edzéseket Győrött Douchev-Janics Natasa, aki a jö-
vőben a Graboplast Győri VSE csapatát erősíti. A háromszoros olim-
piai bajnok kajakos először kedden délután szállt vízre a Mosoni-
Dunán, ezt követően nyilatkozott a sajtó képviselőinek. 

„A férjem máshol akart edzősködni, és mivel szerettük volna
együtt tartani a családot, ezért követtem őt Szerbiába. Azóta rájöt-
tünk, hogy nagyot hibáztunk, de bízom benne, hogy Győrött sikeres
folytatás vár rám. Megértem, hogy a szurkolók csalódtak bennem,
és azt is tudom, hogy lesznek, akik soha nem bocsátanak meg
nekem. Ugyanakkor remélem, hogy a többség továbbra is büszke
lesz az eredményeimre. Jó közegbe kerültem, ami szükséges ahhoz,
hogy megfelelően teljesítsek” – fogalmazott a portugáliai edzőtábor-
ból jó formában hazatért kajakos.

Kadler Gusztávtól, az egyesület szakosztályvezetőjétől meg-
tudtuk, Douchev-Janics Natasa a jövőben Tokár Krisztián irányí-
tásával dolgozik, férje, Andrian Douchev pedig szaktanácsadó-
ként vesz részt a felkészítésében. Az olimpiai bajnokkal a 2016-
os riói olimpiáig állapodtak meg. 

Janics edzésben

Kezdődik
az elődöntő

Kettős mérkőzés

Kiütötték a riválist
Komlóra, és mindent
meg is tettek ennek
megszerzéséért, hatá-
rozottan védekeztek és
a labdaszerzésekből
könnyű gólokat értek el.
A mérkőzés korán el-
dőlt, a győri győzelmet a
hajrában már semmi
nem veszélyeztette. „Kö -
zeledünk a célunkhoz,
hogy ismét a legmaga-
sabb osztályban szere-
peljen a győri férfi kézi-
labda” – mond ta a mér-
kőzés után Deáki István
vezetőedző. XXVIII. Balázs-kupa

Margit-, a Krúdy- és a Pattan-
tyús-iskola tornatermében. A
programot közönségtalálkozó
is színesítette, amelyen az
Audi ETO és a SZESE játéko-
sai vettek részt.

A korcsoportok győztesei.
Lány A: Hypo NÖ. Fiú A: XVI.
Ker. KMSE. Lány B: Ikervár–
ETO. Fiú B: Váci KSE. Lány C:
Ikervár–ETO. Fiú C: Kőkúti
Tata. Lány D: Haladás VSE. Fiú
D: Kőkúti Tata. 
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Edzőként úgy érzem, néha nyomozóvá is kell
válnom ahhoz, hogy kiderítsem, vendégem-
nél miért nem indul el az áhított fogyás. Jobb
esetben mégis elindul, csak az illető nem tud
róla. Panaszkodik, hogy ő hiába edz heti 3 al-
kalommal, az a fránya mérleg csak nem
mutat kevesebbet, sőt, esetleg többet is 1-2
kilogrammal. Már majdnem megsajnálom az
illetőt, mikor rákérdezek, hogy esetleg cm-
ben vett-e észre csökkenést, amelyre legtöbb
esetben igen a válasz. Heuréka! Sikerült! 

Ugyebár az izom fajsúlyosabb, mint a zsír.
Azt meg nem várhatjuk el, hogy egy kis izomtö-
meg-növekedés nélkül megússzuk a rendsze-
res sportolással vegyített fogyókúrát. Az adja a
formát, mármint az izom és nem a zsír. A zsír,
mint láthatjuk, gömb alakra törekszik. Akinek
nagyobb a zsírszázaléka, közelebb jár a kevésbé
áhított gömb alakhoz. Zsír le, izom fel. A súlyunk
úgy sincs a homlokunkra írva, senki nem látja. 

Az alakváltozásunk viszont más számára is
szembetűnő. Egyezzünk meg: a mérleg az
első hetekben inkább az ellenségünk lehet,
mint a barátunk. Nem éppen együttműködő,
s ez elveheti a kedvünket. Én azt javaslom,
hogy ezért egy laza mozdulattal kerüljük ki.

Ha ténylegesen nem sikerül elindítanunk
a fogyást – pedig a szemem láttára keményen
küzd a vendégem az edzőteremben –, akkor
a táplálkozással lehet csak a probléma. Én is
csak arra támaszkodhatok, amit elmond, el
kellene hinnem, de nem lehetek a nap 24 órá-
jában mellette. Egyszerű számolgatás az
egész. Ha eddig nem sportolt az illető és
most elkezdte, viszont a sport által leadott ka-
lóriamennyiséget is visszaeszi, akkor ott va-
gyunk, ahol a part szakad. Sok notórius fo-
gyókúrázó alábecsüli a napi táplálékbevitel
kalóriaértékét. Egyszerűen, felületesen elszá-
molják magukat. 

Például az is jelentős gondot okozhat, ha
valaki hét közben szigorúan betartja a diétát,
ezért hét végén kiéhezve jól megjutalmazza
magát, hogy utána bűntudattal indítsa újra a
hetet. Egy másik variáció, ha az egész napos
éhezést este pótoljuk be. A nappali éhezés ki-
üríti a glikogénraktárakat, túlzott éhséget
okoz, ennek eredménye az esti túlevés. Az
esti tévézős, ezáltal figyelemelterelő nasizás
a legrosszabb, ember legyen a talpán, aki azt
a kalóriamennyiséget össze tudja adogatni –
álmosan. Ha viszont tényleg változtattunk
életmódunkon, rendszeresen sportolunk, ko-
molyan diétázunk és még sincs eredménye,
nagyon kis százalékban előfordulhat hormon-
probléma, amely orvosi segítséggel rendbe
hozható. 

Kránitz Bernadett
személyi edző, Speedfit

A Gyárvárosi Horgász Egyesület tizedik alkalommal
rendezte meg az Iparcsatornán a Húsvét-kupa el-
nevezésű horgászversenyt. A március utolsó szom-
batján megtartott verseny az elhúzódó téli időjárás
miatt hűvös időben zajlott. A Húsvét-kupára össze-
sen harmincnyolcan neveztek be, rendkívül öröm-
teli, egyben országos szinten is példamutató, hogy
tizennyolc gyermek mellett tizenhat felnőtt és négy
hölgy vett részt a megmérettetésen. A 14 év alatti
gyermekek és a hölgyek nevezési díját a szervező
horgászegyesület átvállalta.

Az Iparcsatorna pontyai és dévérei a hideg vízben
nem ettek, jobb eredmény eléréséhez a küszöket kel-

Tizennyolc iskolából ötszáznál is több tanuló
részvételével rendezte meg Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Sportügyi Osz-
tálya a Győr-Szol Zrt. és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem rekreációs szakos hallgatóinak
közreműködésével a Diákolimpia városi mezei
futás döntőjét. A Magyar Vilmos Uszoda melletti
töltésen hat korcsoportban, 900, 1800 és 2.700
méteres versenyszámokban álltak rajthoz az in-
dulók. Az I. korcsoportban Bálint Barnabás és
Pápai Hanna, a II. korcsoportban Markó Péter és
Zatykó Luca, a III. korcsoportban Nagy Dominik
és Lendvai Luca, a IV. korcsoportban Lendvai
András és Katona Boglárka végzett az élen. 

Félezren futottak

Miért
nem sikerül
fogynom?

Kick-box. Hazai környezetben is jól szerepelt az Unicentrál Bulls csapata, az amatőr muaythai
szabályok alapján megrendezett versenyen a következő sportolók arattak győzelmet: Balázs
Péter, Nardelotti Zoltán, Pardavi Dávid, Mednyánszki Ádám, Kovács Ervin és Horváth László.
Felkészítő edzők: Csányi János, Vlasich Róbert, Grónai Sándor és Puter János. 

Jubileumi horgász Húsvét-kupa

lett nagyobb számban megfogni. A snecik mellett
akadt horogra bodorka és sügér is. A mérlegelés jó-
kedvben, vidámságban és régen nem látott gyermek-
zsivajban zajlott. A legkisebbek korosztályát Szele
Gergő nyerte meg, mögötte Szele Dániel és Vári And-
rás végzett. A hölgyek versenyében a Csapó Istvánné,
Kovács Mária, Kádár Beatrix végeredmény alakult ki.
A felnőttek mezőnyében ifj. Bedő Pál lett az első, má-
sodik helyen Csapó István végzett, míg a dobogó har-
madik fokára Molnár Bálint állhatott fel. Az eredmény-
hirdetés során a rendezők minden horgásznak húsvéti
meglepetéssel kedveskedtek, emellett a helyezettek
serleget is kaptak. 

Hazai pályán remekeltek
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KOS
Hangulatuk nagyon ingadozó. Gondolják
végig, kinek mit mondanak. Munkájukban, hivata-
los ügyeikben tegyenek meg mindent, ez nagyon
sikeres időszak. Használják ki energiáikat.

BIKA
Pihenjenek egy kicsit és a háttérből fi-
gyeljék az eseményeket. Többet kellene lelkükkel,
külsejükkel foglalkozniuk, csak olyan tevékenysé-
get válasszanak, ami örömet szerez. 

IKREK
Elfoglaltak, annyi mindent kell elintéz-
niük. Ezt még élvezik is egy kicsit, de figyeljenek
oda, nehogy túlhajszolják magukat. Párjukkal fog-
lalkozzanak kicsit többet.

RÁK
Kerüljék a felesleges konfliktusokat, de
álljanak ki magukért. Nagyon érzékenyek, és ez
most nem válik hasznukra. Párjukkal szervezze-
nek közös programokat.

OROSZLÁN
Nagyon bírják a sok tennivalót, szinte
mindent el tudnak intézni, amit csak akarnak. Osz-
szák meg ezt  párjukkal, családjukkal is, vonják be
őket terveikbe, különben sértődés lesz a vége. 

SZŰZ
Idegesek a héten, többet szeretnének pi-
henni. Kimaradnának a többi ember ideges roha-
násából, de ezt nem tudják megtenni. De a hét vé-
gére szervezzenek programot párjukkal.

MÉRLEG
A felesleges rosszat ne feledjék elengedni
a lelkükből, életükből. Foglalkozzanak  új terveik-
kel, újuljanak meg testileg, lelkileg. Amin tudnak,
változtassanak.

SKORPIÓ
Végre erejükhöz mért feladatot kapnak.
Most mindenhez van erejük, még egy új munka,
új feladatok elkezdéséhez is. Írják össze terveiket,
vágyaikat és azt is, mit kell ezekért tenniük.

NYILAS
Boldogok lehetnek, a sikersorozat folyta-
tódik életükben. Használják ki minden  lehetősé-
güket. Párjukkal legyenek többet, találjanak ki ér-
dekes, új közös célokat és programokat.

BAK
Elfáradnak a héten, de nem nagyon pihen-
hetnek. Szerencse, hogy családjuk, párjuk önök
mellett áll, merítsenek erőt ebből a támogatásból.
Ne adják fel, ez még nem a pihenés ideje.

VÍZÖNTŐ
Nagyon sikeresek, tegyenek meg mindent,
hogy ezt fenn is tudják tartani. Megalapozhatják
ezzel jövőjüket. Ne foglalkozzanak az irigykedők-
kel, csak saját útjukkal foglalkozzanak.

HALAK
Családjukkal, párjukkal foglalkozzanak. Mun -
kájukban nem árt egy kis szünetet tartaniuk. Ha tud-
nak, utazzanak el párjukkal egy hosszú hétvégére,
vagy pihenjenek többet családjuk társaságában.

Horoszkóp
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Csíkos állatok sokaságával találkozhat-
nak az idén azok, akik az állatkertbe lá-
togatnak. A zebrák, emucsibék és tigri-
sek mellett a látogatók másik nagy ked-
vence, egy csíkos tapírkölyök is napvilá-
got látott. Míg a kistigris a belvárosi
Füles Bástyában, a tigrisóvodában lakik,
a kistapírt az állatkertben látogathatják
meg az érdeklődők. 

Ez a kis dél-amerikai csíkos emlős
népes családba született. Anyja, Man-
dula fiatalon költözött a találkozások vá-
rosába, Győrbe, ahol több mint 10 éve
tölti napjait. Eleinte az állatkert egyetlen
tapírja volt, de nem kellett sokat várnia
és megérkezett párjául Mogyoró, a tapír-
fiú. Ahogy azt mondani szokták, szere-
lem volt első látásra a két tapír között. A
tapírok vemhességi ideje 390–410 nap
között van, így tudtuk, ha az első párzás
sikeres volt, hamarosan kölyöktapír ér-
kezésére számíthatunk. Első kölykük

Az állatkertben a csíkos a divat:
kistapír született

2007 őszén a falevelek
hullásával érkezett: egy
apró, csíkos, életerős fiúta-
pír látta meg a napvilágot. Ő volt Gesz-
tenye, Mandula első kölyke, aztán őt kö-
vette a többi kölyök. Dió, majd 2010 ta-
vaszán pedig Szotyi következett. Utánuk
egy kislány, Pisztácia is megszületett. 

Az idén egyik elsőként világra jött ál-
latkerti kölyök Mogyoró és Mandula ötö-
dik kicsinye lett. A kölyök pár órán belül
lábra állt és miután megtömte hasát,
anyja mellett egy hatalmasat szunyókált.
Őt gondozói Kókusznak keresztelték. A
kicsi anyjával kettesben tölti a napjait.
Még a tapírházban látható, reméljük, ha-
marosan a kifutót is felfedezheti. Man-
dula nagyon gondos anya, szépen neveli
kölykét. Párja, Mogyoró és a nagyobb
testvér, Szotyi is érdeklődik a legkisebb
családtag iránt, láthatóan alig várják a
napot, hogy a kifutón játszhassanak. A
tapírok napi foglalatosságai közé tarto-
zik a fürdés és dagonyázás is, amely a

rövid szőrrel borított bőrük védelmét
szolgálja, többek között a külső parazi-
ták ellen. 

Kókusz ma még csíkos, pár hónap
elteltével viszont csíkjai eltűnnek és
anyjához hasonló színezetű lesz. 

Mindenkit szeretettel vár a győri ál-
latkert!

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

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye letGyőr, Liezen-
Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn, kedden
és csütörtökön 16 órától más nap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénteken 14 órától 7
órá ig. Munka szü ne  ti és ünnepnapokon az ügye-
let folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 0–24
óráig: 96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat a
96/50-50-50-es szá mon munkanapokon
7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pénteken 8–16,
csütörtökön 20 óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14 óráig. A
pénztár 30 perccel előbb zár. Fax: 96/505-
099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. Tel.:
96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-086-os ingye-
nes zöld számon. Ügy fél szolgálat: 96/522-
630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30, pén-
teken 7.30– 13.30 óráig.


