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4. oldal Módosult azoknak a
hátralékoknak, díjelmaradások-
nak a köre, melyeket a magán-
személyektől behajthat az adóhi-
vatal. Horváth Szabolcsot, a NAV
megyei igazgatóját kérdeztük.

9. oldal Az ország egyik legjobb
gimnáziuma a Révai – hangsúlyozta
beszédében Áder János, aki maga is
az intézmény falai között tanult. A is-
kola fennállásának 225. évfordulóját
ünnepelték.

Hazai pálya
Bővebben a 3. oldalon

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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forinttal csökkent a benzin, 3 forinttal pedig a gázolaj
literenkénti ára. A benzin országos átlagára ezzel 423
forintra, a gázolajé pedig 431 forintra csökkent. A
kutak között akár 20 forintos különbséget is tapasztal-
hatnak az autósok.

8 20 kis- és középvállalkozó is ott volt a nagyvállalatok
mellett a Győri Állásbörzén, melyet idén először a
Széchenyi István Egyetem és a megyei kormányhi-
vatal munkaügyi központja közösen szervezett.

NAPRÓL NAPRA

Április 5.

Április 6.

Április 7.

Április 8.

Április 9.

Április 10.

Április 11.

Hamis. Pénzhamisítás kísérlete miatt in-
dult nyomozás két férfi ellen, akik hamis
tízezressel akartak fizetni egy falatozóban.

Koncert. A világ öt legjobb dobosa kö-
zött számon tartott amerikai Bobby Ron-
dinelli adott koncertet a Richter Terem-
ben a Nemzetközi Ütősfesztiválon.

Elfogás. Budapesten fogtak el egy
39 éves férfit, akit üzletszerűen elköve-
tett csalás miatt elfogatóparanccsal
körözött a győri rendőrség.

Ár. Megyénk több útján feloldották az
ár-, illetve belvízhelyzet miatt koráb-
ban bevezetett korlátozást.

Szünet. Informatikai karbantartás miatt
az ország valamennyi okmányirodájában
szünetelt az ügyfélfogadás.

Baleset. Ketten meghaltak, ketten
pedig megsérültek egy balesetben az
1-es úton Győr határában.

Irodanyitó. Bázisirodát nyitott Győrben
az Abas Magyarország. Innen szeretnék
az egész észak-dunántúli régiót ellátni.

Többnyire a műhelyben
találtam. Köpenyben,
mert a munkának is
megadta a módját.
Nem sajnálta az időt,
utánaolvasott egy-egy
történeti korszaknak,
érdekelte, melyik tár-
gyat kik, mikor és ho-
gyan használták. Képes
volt szótlanul, akár órá-
kig szinte megszállot-
tan dolgozni, de a rádió
mindig szólt mellette.
Mestere volt a szakmá-
jának, aki a legfurmá-
nyosabb technikai kép-
letet is megoldja.
„Apuuuu!” – süvöltöt-
tem a műhely mélyére
és tudtam, ha szól a
rádió, őt is valahol a kö-
zelben találom. „Apu” –
kérném szépen, csen-
desen – már hiába…

Pedig mennyi min-
dent kérdeznék még…
Csak keveset tudok az
ötvenes évek nélkülözé-
séről, amikor sokszor
napraforgóolajba már-
togatott kenyér volt a
vacsora, s hogy a mar-
garinos sercni már ün-
nepi éteknek számított.
Hogy a templomi eskü-
vője az állásába került, s
ott maradt minden nél-
kül. Hogy a tanulás, a
szak ma mekkora kin-
cset, hajtóerőt jelentett
– mégiscsak látszott
egy kicsi fény az alagút

Imába foglalt búcsú
szú lenne a sor. Kiállítá-
sok, bemutatók, nyári
programok, s a Pannon-
Víz állandó, valamint
„utazó” kiállítása tanús-
kodik arról a folyamatos
munkáról, amelynek
eredményeként ma lá-
togatók ezrei csodálhat-
ják meg a régmúlt mes-
terembereinek precíz,
pontos és esztétikus al-
kotásait, bepillanthat-
nak saját múltjuk hét-
köznapjaiba, gyönyör-
ködhetnek a használati
tárgyakban. 

„Egy gyűjtő, amikor
kiállít, mindig szeretne
adni valamit embertár-
sainak” – ez az, ami min-
den tárgyról visszaka-
csint, ez ma a Harcsás-
gyűjtemény üzenete.

Keresem, kereslek a
műhelyben, hiába. A
szerszámok, a nehéz
öntöttvas tárgyak ko-
nokul hallgatnak,
mintha csak téged, a
gazdájukat várnák.
Nehéz fölfogni, kimon-
dani meg lehetetlen,
hogy édesapám, Har-
csás László, a falikutak
gyógyítója immár az
égi műhelybe költözött:
ott javít, gyűjt, restaurál
és talán készül a követ-
kező kiállításra, ame-
lyen egyszer mind-
mind ott leszünk…

Harcsás Judit

Harcsás László emlékére
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Harcsás László aranykoszorús vízvezeték-
szerelő mester elhunyt. Országos hírű falikútgyűjteményének gondozásával és
további bemutatásával kívánunk tisztelegni az idős mester emlékének.
Pannon-Víz Zrt.

végén. Mert technikus-
ként, víz-, gáz- és közpon-
tifűtés-szerelőként száz
meg ezer család életének
részévé vált az iparos, aki
az évek, évtizedek alatt
mestere lett a szakmájá-
nak. Aranykoszorús
 mes tere. Valahol biztos ez
az alázat jelentett az életé -

ben iránytűt és talált rá az
öntöttvas tárgyak gyűj-
tése, a restaurálásuk iránti
érdeklődés, a falikutak
„gyógyítása”. Emlékszem:
száz meg száz kilométere-
ket utazott a falikutakért:
régiekért és újakért. Meg-
különböztetett tisztelettel
csodálta a régmúlt hasz-
nálati tárgyainak egy-egy
míves darabját, hozzákép-
zelte az egykori használó
ízlésvilágát. Schima Ban-
diét például, akinek szek-
rényét jóformán a szemét-
ből, darabokban szedte
össze. A falikutak között is
lettek családi kedvencek:
a hattyús, a cseresznyés,
a gyöngyvirágos és hosz-

Egészség-piac
Április 20-án 10–14 óra között a Petőfi művelődési házban, valamint
13–18 óra között Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastélyban folytatódnak
az egészségügyi szűrések, vizsgálatok. Program: www.gyor.hu.

Nyertes
Múlt heti játékunk nyertesei Egyháziné Dávid Dóra és Kulcsár
Nárcisz. A szerencsések Töreky Zsuzsi Aranykapu című mondó-
káskönyvét vehetik át. Érdeklődni a 96/511-620-as számon lehet.

Az élet írta
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára
pályázatot hirdet „Az élet írta – Ez megtörtént velem” címmel. Pályázni
április 19-ig lehet 1–4. osztályos korcsoportban egy A/4-es oldal terje-
delmű elbeszéléssel, illetve 5–8. osztályos korcsoportban három A/4-es
oldal terjedelmű novellával. A műveket a könyvtár címére (9023 Győr,
Herman Ottó u.  22.) kell eljuttatni. Egy jeligével ellátott borítékban
mellékelni kell  a pályázó nevét, címét, telefonszámát, iskoláját.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Az idézet Révai Miklóstól
származik, a nyelvtudós
költőtől, aki 225 évvel ez-
előtt indította útjára a
Győri Királyi Nemzeti
Főbb Rajzoló Iskolát, a mai
Révai-gimnázium elődjét.
Hogy a kezdetet mennyire
lehet aprónak nevezni,
nem tudom, de hogy va-
lami igazán nagy kereke-
dett belőle, az biztos. A
Révai ugyanis nem csupán
egy iskola. A Révai törté-
nelmünk egy szelete,
amely számtalan tudóst,
politikust, művészt és
sportolót adott hazánknak.
Révais diáknak lenni nem
négy évig tartó állapot, az
egy egész életre szól – tart-
ják a volt révaisok, talán az
ott szövődő igaz barátsá-
gok, talán a szellem mel-
lett a lélekre is ható neve-
lés, talán a közös értékrend
okán. A Révai olyan intéz-
mény, amely nem csak az
ott tanulóknak, de minden
győrinek jelent valamit. Az
iskola sikereire, az ország
gimnáziumai között kiví-
vott pozíciójára, diákjai-
nak eredményeire együtt
vagyunk büszkék. És meg
kell említeni, együtt szur-
koltunk az internet népé -
nek, hogy összegyűljön az
egymillió lájk a Révai-bál
Facebook-oldalára, mert
ebben az esetben – szemé-
lyes ígérete szerint – Hor-
váth Péter igazgató levá-
gatta volna fogalommá vált
szakállát. Az akció tipikus
révais, kreatív ötlet volt,
ami sokat elárul az intéz-
mény hangulatáról és szel-
lemiségéről, ám valljuk be,
az igazgató úr nagyot nem
kockáztatott. Az egymillió
irreális elvárásnak bizo-
nyult. De ne aggódjunk, jö-
vőre is lesz Révai-bál, és
mint tudjuk, minden nagy-
nak apró a kezdete…
Papp Zsolt

„Minden
nagynak apró
a kezdete” 

szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

A Kiskútra tervezett multifunk-
ciós csarnok a jelenlegi Mag-
vassy-sportcsarnokkal együtt
a térség egyik legkomplexebb
létesítménye lehet. A tervek
szerint már a jövő évi női kézi-
labda Európa-bajnokság győri
mérkőzéseit is ötezren élvez-
hetik élőben.

Lapunk hasábjain már beszámoltunk
róla, Borkai Zsolt polgármester a mi-
niszterelnökkel folytatott egyeztetése-
ket annak érdekében, hogy a multi-
funkciós csarnok megvalósulhasson.
A polgármester úgy fogalmazott,
Győr kiemelkedő sportélete, csapata-
ink és versenyzőink eredményei, vala-
mint a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál megrendezése is érde-
messé teszi városunkat arra, hogy
megvalósuljon a győriek által régóta
várt fejlesztés.

Borkai Zsolt lapunknak elmondta,
bár az elmúlt évek során több győri
helyszín is felmerült, Kiskúton nagy
hagyományai vannak a sportnak,
ezért az a legideálisabb hely a csar-
nok számára. Hozzátette, ráadásul a
Magvassy-csarnokkal egybeépítve
egy olyan komplex létesítmény jön
létre, amely valóban minden igényt ki-

elégít. A régi épület felújítása is meg-
történik, így az új csarnok támasz-
kodni tud a Magvassy infrastruktúrá-
jára, öltözőire is. Az új létesítményben
a mozgatható lelátók segítségével a
nagy érdeklődésre számot tartó mér-
kőzéseket akár ötezer ember is lát-
hatja, de a hétköznapokon a pályát
szekcionálva három, a Magvassy pá-
lyájával együtt egyszerre négy ed-
zést is tarthatnak benne. A koncep-
ciót és a költségvetés-tervezetet a
város hamarosan benyújtja, a kor-
mány pedig június 1-jén dönthet a fi-
nanszírozásról.

Bolla Péter kabinet-
főnök kérdésünkre ki-
fejtette, a korábban
megvizsgált helyszí-
nek esetében vagy a
lakóházak közelsége,
vagy a sportélettől
való távolság volt a
probléma. Kiskút ese-
tében azonban sikerült
egy olyan koncepciót kidolgozni,
amely lehetővé teszi, hogy az új csar-
nokot három különböző irányból is
meg lehetne közelíteni, illetve el le-
hetne hagyni azt a rendezvények
után. Emellett egy ezer-ezerkétszáz
férőhelyes parkolót is terveznek,
ezzel már a Magvassy melletti terület
valóban a legideálisabb helyszínnek
bizonyul, ahol a sportesemények

mellett koncertek és egyéb rendez-
vények is tarthatók.

A kormány pozitív döntése esetén
a tervek szerint az új létesítmény a
jövő év őszére elkészülne, így otthont
adhatna a 2014-es magyar–horvát
közös rendezésű női kézilabda Eu-
rópa-bajnokság győri mérkőzéseinek.
A multifunkciós csarnok és a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz
kapcsolódó fejlesztések révén váro-
sunk bármilyen nemzetközi sportese-
mény lebonyolítására alkalmassá vál-
hat, Veszprém helyett például valóban
hazai pályán játszhatná esetlegesen

újabb Bajnokok Ligája-elődöntőjét és
döntőjét a győri női kézilabdacsapat.
A csarnok a sportrendezvények mel-
lett nagykoncertek, vásárok és a tár-
sadalmi élet legkülönbözőbb rendez-
vényeinek is helyet biztosíthatna.

A képen látható látványterv Győr
új sportlétesítményét, a Kiskútra
tervezett multifunkciós csarnokot
ábrázolja.

Ötezren szurkolhatnak majd
a multifunkciós csarnokban

Minden igényt
kielégítő

komplexum épül
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ADÓSSÁGKEZELÉS  ZUGSZEMÉT

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

Közel száz köbméter illegálisan lerakott hulladékot
szállított el csütörtökön a Győr-Szol Zrt. Újvárosból, a
Tűz utca, Iszkápa köz, Liget utca környékéről. Bár a
közterületen, illegálisan lerakott hulladék ügyében el-
járást lefolytatni és szankciót alkalmazni a közterület-
felügyelet jogosult, a szolgáltatónak rendszeresen ad
munkát az idődről időre felgyülemlő zugszemét elszál-
lítása. Felderítését a közszolgáltató, valamint a közte-
rület-felügyelet és mezei őrszolgálat közösen végzi.  

Annak ellenére, hogy a Győr-Szol Zrt. külön erre
a célra biztosított járattal a hét minden napján –
szombaton és vasárnap is – takarítja a hulladék-
gyűjtő szigeteket és környéküket, emellett munka-
társai heti rendszerességgel, kézi erővel műanyag
zsákba gyűjtve szedik össze az illegálisan elhelye-
zett darabos hulladékot, a közterületekről hetente

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Ez év januárjától némileg módo-
sult azoknak a hátralékoknak, díj -
elmaradásoknak a köre, melye-
ket a magánszemélyektől behajt-
hat a Nemzeti Adó-  és Vámhiva-
tal, amennyiben a közszolgáltató
vagy egyéb, a számlát kibocsátó
szervezet eredménytelenül szó-
lítja fel a kötelezetteket teljesí-
tésre. Horváth Szabolcsot, a NAV
Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatóját kérdeztük.

Miben változott a NAV szerepe a
közüzemi tartozások behajtá-
sára vonatkozóan?

A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény hatályba lépése hozta
az egyik változást – válaszolta a megyei
igazgató. – Ennek előírása alapján
2013-tól kezdődően a NAV hajtja be a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
igénybevevő személyt terhelő díjhátra-
lékot, illetve a hozzá kapcsolódó kése-
delmi kamatot és behajtási költséget,
mint adók módjára behajtandó köztar-
tozást.  Ezenkívül más közüzemi tarto-
zások (gáz, villany, víz számla) behaj-
tása nem a NAV feladata. 

Ez azt jelenti, hogy a hatóság
más eszközöket is alkalmazhat a
hátralékok behajtására, mint a
szolgáltatók?

A NAV a végrehajtási eljárások
során mindazon eszközöket igénybe

Az adóhatóság is eljárhat
a köztartozókkal szemben

veheti, melyet a bírósági végrehajtás-
ról szóló törvény, illetve az adózás
rendjéről szóló törvény biztosít a szá-
mára. A NAV-nak végrehajtási eljárás-
ban lehetősége van bármely adózó
összes tartozása erejéig valamennyi
pénzintézetnél kezelt számlája ellen
hatósági átutalási megbízást (inkasz-
szót) benyújtani, magánszemélyek
esetében a munkáltatója, kifizetője
felé jövedelemletiltást kiadni. Intézke-
désként lefoglalhatja a közhiteles nyil-
vántartásokból (pl. gépjármű), vagy a
helyszíni eljáráson az adós ingó va-
gyontárgyait és a tulajdonában lévő
ingatlanokra pedig végrehajtást je -
gyezhet be. Utóbbira remélhetőleg
nem kerül majd sor, hiszen ez nagyon
nagy – több százezer forintos – szám-
laelmaradást feltételezne.

Melyek azok a lakossági köte-
lezettségek, melyek nem adók,
de a NAV hatásköre azok befize-
tését kikényszeríteni?

A NAV a törvényi szabályok alapján
az adók mellett elsősorban a gazdasági
társaságok és egyéb szervezetek adók
módjára behajtandó köztartozásait
hajtja be. A magánszemélyek köztarto-
zásából a NAV csak akkor szed be, ha
azt a törvény kifejezetten kimondja. Ilyen
köztartozás többek között: hulladékgaz-
dálkodási díj, diákhitel-tartozás, kamarai
hozzájárulás, lakáskasszák lakáscélú ál-
lami támogatása, visszafizetendő lakás-
támogatás, visszafizetendő energiatá-
mogatás, földhivatali eljárási díj vagy
éppen a közérdekű védekezés költsége.

A tavalyi évben mekkora ösz-
szeget és milyen tételeket haj-
tott be a NAV megyei igazgató-
sága, amelyek nem tartoznak az
adók körébe?

Az elmúlt évben a NAV Győr-
Moson-Sopron Megyei Adóigazgató-
sága a megyében az adók módjára
behajtandó köztartozások közül 41
különböző jogcímen összesen 71,5
millió forintot hajtott be gazdálkodók-
tól, egyéb szerveze-
tektől és magán-
személyektől. 

Az év első
három hónapjá-
ban hány eset-
ben kellett eljá-
rást indítani köz-
üzemi tartozá-
sok ügyében?

Idén a hulladék-
gazdálkodási díj be-
hajtása érdekében
az adóigazgató-
ságra közszolgálta-
tóktól megkeresés
még nem érkezett.
Ugyanis a díjbesze-
dés elsődlegesen továbbra is a szol-
gáltató feladata, adóhivatali közremű-
ködést akkor indokolt igénybe venni,
ha a saját eszközei kimerültek. A „sze-
métdíj” beszedése egyébként is csak
az idei évtől esedékes elmaradásokra
vonatkozik.

Mi a helyzet a kereskedelmi
és iparkamarának fizetendő

5.000 forintos regisztrációs dí-
jakkal?  

A kamarai hozzájárulás is a behaj-
tandó köztartozások körébe került. Ez
azt jelenti, hogy amint a kamarák átkül-
dik a nem fizetők adatait, az adóhatóság
adók módjára behajtandó köztartozás-
ként köteles azt behajtani. Fontos tudni,
hogy a végrehajtásnak is költsége van,
ennek megtérítését jogszabály írja elő.
Ez a költség minden esetben 5.000 fo-

rint. Legyen szó akár több millió forintos
adótartozásról vagy éppen erről az
5.000 forintról, az adósnak –  jelen eset-
ben a kamarai hozzájárulás befizetését
elmulasztó vállalkozásnak – ezzel a költ-
séggel is számolni kell. Mindezek elke-
rülése érdekében célszerű a kamarai
hozzájárulást önként megfizetni az arra
illetőséggel rendelkező kamarának.

Felszámolták a zugszeméttelepet 

több tonna illegálisan lerakott hulladék gyűlik össze.
Csak 2012-ben összesen több mint 800 tonna
(813.167 kg) zugszemetet szedett össze és szállí-
tott el a város különböző területeiről a Győr-Szol Zrt.

A csütörtöki akcióban két platós jármű, egy rako-
dógép segítette a kézi erővel dolgozó csapat munká-
ját. A közszolgáltató munkatársai jórészt háztartási
szemetet szállítottak el a területről, de akadt itt kido-
bott bútor, lom, gumiabroncs is. A teherautókra rakott
anyag összetétele alapján feltételezhető, hogy annak
nagy részét a környékbeliek rakták le, viszonylag rövid
idő alatt zugszemétteleppé téve a zöldterületet.

A rendszeresen összegyűlő, illegálisan lerakott
hulladék nem csak zavarja a szabályokat betartó la-
kókat, szennyezi a környezetet, de jelentős többlet-
költséget is ró a szolgáltatóra: a Győr-Szol Zrt. éves
szinten tízmillió forintot meghaladó összeget kény-
telen költeni a zugszemét elszállítására, a terület
megtisztítására.

A liget utca környékének megtisztítását köve-
tően újabb akciót tervez a szolgáltató: hamarosan
sor kerül a Bécsi út környékén felhalmozott illegális
hulladék elszállítására. 
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Együttműködés 
az ipari parkban

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

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Úgy láttam, a több mint száz letelepe-
dett cég lehetőségeihez mérten ke-
véssé használja ki a földrajzi közelség-
ből adódó előnyöket, s ha találnak is
közös pontokat, az együttműködés
gyakran csupán időleges – egyebek
mellett ezzel indokolta Görög Tibor, a
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezető igazgatója annak a fórum-
nak a megszervezését, melyet a héten
tartottak a város gazdasági központ-
jában. Az ipari park vállalkozásainak
vezetőit, munkatársait a házigazda kö-
szöntötte és elmondta: az együttmű-
ködési fórum célja, hogy lehetőséget
adjon az itt tevékenykedő cégek be-
mutatására, megismertetésére, újra
felfedezésére, a kapun belül meglévő
lehetőségek jobb kihasználására, az
új letelepedőknek a park üzleti vérke-
ringésébe történő bekapcsolódására.

A sorozatként tervezett találkozó
első rendezvényén többek között ismer-

tette tevékenységét a Benta-Dex Keres-
kedelmi és Gyártó Kft.,a DUTRADE Zrt.,
a FE-BOBO Bt., és beszámolt gyártó te-
vékenységéről, valamint az ország több
pontján futó aktuális projektjeiről a
West Hungária Bau Építő Kft.

A szintén jelen lévő, építőanyagok
kereskedelmével foglalkozó Lambda
Systeme Kft. kirendeltségvezetője,
Dankó Attila elmondta: bár cégük
több mint tíz éve az ipari park cégkö-
zösségének tagja, hasznosnak tartja
az üzleti kapcsolatok felfrissítését, és
lát lehetőséget a kapun belüli együtt-
működés erősítésére. Hozzátette: ko-
rábban is felhasználták már telephe-
lyük, üzemcsarnokuk építésénél a vál-
lalkozások a cég termékeit, akár úgy

is, hogy a megbízó nem tudta, hogy a
kivitelező honnan rendelte az árut. A
fórumot ezért is jó kezdeményezés-
nek tartja a kapcsolatok elmélyítésére.

Hasonlóan vélekedett Székely
László, a TIPA Vezérléstechnikai Kft.
ügyvezetője. – Itt, a fórum előtt sike-
rült beszélnem az egyik vállalkozás ve-
zetőjével, akivel úgy tűnik, sikerül üz-
leti kapcsolatot kialakítani – újságolta.
– Fontosnak és üdvözlendőnek tar-
tom, hogy az Ipari Park Kft. vállalja ezt
a közvetítői, moderálói szerepet, mert
az egymás közötti kapcsolatok erősí-
tésében még vannak tartalékok, és
ezt a profitorientált vállalkozások biz-
tosan szeretnék kihasználni.

Budavári László, az Innonet Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az Európai
Unió a jövőben ösztönözni szeretné az
ipari parkokat és az innovációs köz-
pontokat fejlesztések megvalósítá-
sára, a szolgáltatások bővítésére, és
ennek érdekében a következő költség-
vetési ciklusban jelentős forrásokat

biztosít az elképzelések megvalósítá-
sára, akár közös projektek finanszíro-
zására is.

A fórum második felében kötetlen
eszmecsere folyt a vállalkozások képvi-
selői között, és hamarosan kiderült: szá-
mos területen nyílik együttműködési le-
hetőség a letelepedett vállalkozások kö-
zött, nem csupán az itt előállított termé-
kek és szolgáltatások felhasználása,
hanem a tapasztalatok, üzleti kapcsola-
tok közvetítése területén is.

Az első alkalommal megszervezett
együttműködési fórumot sikeresnek
ítélte az ipari park kft. ügyvezető igaz-
gatója, így a szervezők és a résztvevők
megegyeztek abban, hogy hamaro-
san újabb hasonló fórumot tartanak.



szerző: papp zsolt
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A belváros keleti, illetve Révfalu déli ré-
szét szemlélve a kellemes lakókörnye-
zet még kellemesebbé válását figyel-
hettük meg az elmúlt években. A Kos-
suth híd szélesítésével biztonságo-
sabbá vált a közlekedés, a Dózsa rak-
part, a Damjanich utca, az Ady Endre
utca egyirányúsítása is az itt élők érde-
keit szolgálta. A Damjanich utca pla-
tánfáit a szakemberek hároméves
program keretében fiatalították meg.
A településrészen több köztéri alkotás
is megújult, és egy új is készült, a Ta-
lálkozások emlékmű, amely Győrt
mint a találkozások városát szimboli-
zálja. A belvárosi oldalon a történelmi
városrész teljes megújulását láthatjuk,
ahol csak az elmúlt időszakban olyan
változások történtek a Széchenyi tér
rehabilitációja óta, mint a Jedlik
Ányos utca és több környező sétáló-
utca megújítása, a Frigyláda-szobor
felújítása vagy a szódaszökőkút elké-
szítése. A Dunakapu tér felújítása és a
belvárosi utcák rehabilitációjának foly-
tatása révén hamarosan új fényében
tündökölhet a történelmi városmag.

Alasztics Ildikó tanár, a győri gim-
náziumokért felelős 1. Számú Gazda-
sági Működtető Központ igazgatója
1998-ban költözött családjával a bel-
városból Révfaluba. Mint mondja,
hamar megtapasztalta az itt élők iden-
titástudatát, összetartó gondolkodás-
módját. „Az első, amit megtanítottak
nekem, hogy az itt élők nem révfalu-
siak, hanem révfaluiak, a Kossuth híd
nem révfalusi, hanem révfalui híd, és
sorolhatnám. Éppen emiatt az erős
identitástudat miatt volt fontos a lako-

A város, ahol élünk

A folyó két oldalán
soknak az a tábla, amely a híd lábánál
hirdeti: itt kezdődik Révfalu városrész.”
Alasztics Ildikó, bár nem itt született,
úgy tartja, aki ide költözik, az többé
nem akar máshol lakni, mert a külön-
leges, egyedi hangulatú városrészben
igazi otthonra talál. „Az elmúlt évek fej-
lesztései, a patinás Damjanich utcai
fák rendbe tétele, a Találkozások szo-
bor felállítása és a forgalmi változtatá-
sok a lakókörnyezet javát szolgálják,
és – ha jól tudom – a bevásárlási lehe-
tőségek bővülése sem várat magára
sokáig. Örömteli a számomra, hogy
bár városrészünk folyamatosan fejlő-
dik, az egyedülálló révfalui hangulat
megmarad.”

A győri Tőke Péter Miklós tanár,
képzőművész, író, a Hanyistók, A sze-
rencsés aranyász, A veszélyes idősík
és más közkedvelt művek szerzője
gyermekkorától fogva a
belvárosban él, több bel-
városi házban, többek kö-
zött az Aranyhajó cégérről
ismert épületben is lakott.
„Itt nőttem fel, itt követtük
el gyermekkori csínyein-
ket, fociztunk a Széchenyi
téren vagy melegedtünk a
Szabadsajtó úti pék ke-
mencéje előtt. Ezek a gyermekkori él-
mények több munkámhoz is ihletet
adtak, a vízpartok és a kacskaringós
kis utcák hangulata több novellám-
ban és regényemben is visszaköszön.
Itt alkottam, itt leltem barátokra, rövi-
den: minden ide köt.” Tőke Péter
több mint két évtizede a Batthyány
téren lakik, így figyelemmel követte
annak változását is. „Emlékszem, ak-
koriban a park elhagyott, rossz álla-
potban volt. Az elmúlt húsz évben

azonban óriási fejlődésen ment ke-
resztül, igazi közösségi élet költözött
ide a játszótérrel, a KRESZ-parkkal,
vagy épp a történelmi emlékhellyel. A
töretlen fejlődés azonban nem csak
a parkra, de az egész belvárosra igaz,
ezért csak azt mondhatom, máshol el
sem tudnám képzelni az életemet!”
Az író azt is elárulta, gyermekkorában
egy számos regionális úszóversenyt
megnyert váltóban együtt szerepelt
Somogyi Tivadarral.

Dr. Somogyi Tivadar, a terület ön-
kormányzati képviselője a belváros-
ban nőtt fel, itt végezte iskoláit, az
egyetem után egy adyvárosi kitérőt
követően 1974 óta ismét belvárosi
lakos. „Ennyi év távlatából elmondha-
tom, ismerem a belváros minden
zegét, zugát, és – talán nem szerény-
telenség – engem is ismernek a bel-

városiak. Ez köszönhető egyrészt
annak, hogy itt nőttem fel, másrészt
hogy orvosi munkám során sok em-
berrel kerültem kapcsolatba, harmad-
részt pedig, mert húsz éve képvise-
lem a belvárosi embereket a városi
közgyűlésben. 2010 óta Révfalu déli
része is hozzám tartozik. Ez a terület
sem ismeretlen számomra, de termé-
szetesen az itteni viszonyokat jobban
meg kellett ismernem, hiszen egy
kertvárosi övezetben mások az em-

berek problémái, mint a belvárosban.”
A képviselő büszke a történelmi város-
rész ütemes fejlődésére. Mint mondja,
a Széchenyi tér felújítása óta számos
sétálóutca újult meg, és az előttünk
álló időszakban a Dunakapu tér mel-
lett újabb utcák komplex felújítása vár-
ható. Tervei szerint a jövőben a szín-
ház előtti II. János Pál tér is sorra kerül,
ezzel válhat teljessé a néhány éve
megkezdett átfogó belvárosi rehabili-
tációs program. „Az Aranyhajó cégér
felújítása, a szódaszökőkút felállítása,
vagy az utcákat díszítő – városunkhoz
kötődő neves személyiségek mozaik-
képei teszik még hangulatosabbá a
városközpontot, ahol csak az idén
120 fát ültettünk el. A csempeképek
kihelyezése hamarosan Gárdonyi
Géza portréjával folytatódik.” Révfalu-
ban a jelentős mértékű temetőfelújí-
tás mellett már eddig is több közleke-
dési beruházás történt, és ez a prog-
ram még nem ért a végéhez, a Szö-
vetség utca új nyomvonalának kiala-
kítása következik. Az itt élők régi
vágya, hogy javuljon a városrész üzle-
tekkel való ellátottsága. Ez a prob-
léma is megoldódhat a közeljövőben
két új élelmiszer-áruház megépítésé-
vel. „Célom, hogy mind a belváros,
mind pedig Révfalu lakói valódi ott-
honuknak érezzék városrészüket,
ezért a nagyberuházások mellett a ki-
sebb, a lakókörnyezet élhetőségének
további javítását szolgáló fejlesztése-
ket is fontosnak tartom. A Mosoni-
Duna két oldalán Győr talán két leg-
szebb területe helyezkedik el a törté-
nelmi városmaggal és családi házas
övezettel. Büszke vagyok, hogy ezen
területek fejlődéséért dolgozhatom
az itt élőkkel karöltve.”

Ismerem
a belváros minden

zegét, zugát

6 / + / 2013. április 12.



2013. április 12.   / + / 7

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat nem csak a
nagyberuházásokra, de a lakó-
környezetek minőségének javí-
tására is nagy gondot fordít,
ezért az idén több mint félmilli-
árd forintot költenek a lakóutcák
megújítására – mondta Fekete
Dávid alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő, amikor beje-
lentette, hogy megkezdődött az
újvárosi Sütő és Tél utcák teljes
felújítása. Az előbbi 26 millió,
míg az utóbbi 13 millió forintból
újul meg.

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Gyűlnek az aláírások a rezsicsök-
kentés érdekében. Győrben eddig
több mint 7.500 ember támo-
gatta névvel a Fidesz kezdemé-
nyezését. Városunk két parlamenti
körzetében összesen 30 ezer alá-
írást akarnak összegyűjteni. Si -
mon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, a Fidesz győri alelnöke, az 1-
es számú választókerület vezetője
lapunknak elmondta: a külföldi tu-
lajdonú energiacégek éveken át
óriási profitot termeltek. 2011-
ben például 31 milliárd forint volt
az áramszolgáltató vállalatok
haszna.

A jelenlegi kormány az em-
berek érdekében 10 százalékos
rezsicsökkentést hajtott végre.
Az áram- és gázszolgáltató

Gyűlnek az aláírások
cégek azonban a bírósághoz for-
dultak a rezsicsökkentés meg-
akadályozása érdekében. A Fi-
desz ezért kezdett tá-
mogató aláírásgyűj-
tésbe Magyarország
nem hagyja magát!
címmel – hangsú-
lyozta Simon Róbert
Balázs. Győrben
három héttel ezelőtt
kezdték meg a gyűj-
tést az utcai standok-
nál, s a párt aktivistái
személyesen is felke-
resik a lakókat.  A hét -
ezer-ötszázadik alá-
írásra dr. Somogyi Ti-
vadart, a hétezer-öt-
százegyedikre Fekete Dávid alpol-
gármestereket kérték fel. A Ba-
ross úti csónakos szobor, a Király
utcai Fidesz-iroda és a vasúti alul-

járó mellett szombaton délelőttön-
ként a Herman Ottó utcai vásár-
csarnoknál, s az adyvárosi, illetve

a marcalvárosi lakótelepek nagy-
áruházainak közelében tudják alá-
írni az íveket. Az aláírásgyűjtés hat
héten át folytatódik. 

Program a hatékony hivatalokért 

Útfelújítások Újvárosban
Prédl Antal, Győr Megyei Jo -

gú Város Útkezelő Szervezeté-
nek vezetője elmondta, a Sütő
utca teljes renováláson fog át-
esni, hiszen a rossz állapotú,
agyonfoltozott, megfelelő alap
nélküli burkolatot teljes egészé-
ben kicserélik. Az új útalap és
aszfaltszőnyeg mellett új járdá-
kat is építenek. A Tél utcában
már folynak a munkálatok, ahol
szintén teljes felújítás történik. A
munka üteme itt a megemelke-
dett talajvíz miatt lassult, hiszen
az a mélyépítési munkáknál
több technológiai folyamatot
akadályoz.

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor

A múlt héten érkezett Győrbe az
a roadshow, amely a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium
Szervezetfejlesztési Programját
hivatott népszerűsíteni. A projekt
a központi közigazgatási intéz-
mények és az önkormányzatok
számára kínál pályázati lehetősé-
get. A rendelkezésre álló négy-
milliárd forintnak a szervezetek
hatékony működését, a gazdasá-
gos és eredményes ügyintézést,
végső soron az ügyfelek elége-
dettségét kell szolgálnia. A kon-

ferenciát Rétvári Bence miniszter
nyitotta meg. Elmondta, a ma-
gyar közigazgatás rendszere
ötven éve nem látott átalakulá-
son esett át az elmúlt hónapok-
ban. Az önkormányzatoknak az
új feladatokhoz igazodva olyan
belső szervezeti rendszert kell ki-
alakítaniuk, amely a lehető leg-
jobb hatásfokkal üzemel.

Simon Róbert Balázs alpol-
gármester hozzátette, a gazdasá-
gilag erős önkormányzatoknak is
komoly segítséget jelenthet, ha
belső működésüket külső forrá-
sokból, pályázati pénzek felhasz-
nálásával újíthatják meg.

KÖZÉLET HIRDETÉS
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Abban az esztendőben, amikor a
híres francia író-filozófus, Voltaire
szíve utolsót dobbant, amikor Cook
kapitány felfedezte a Hawaii-szigete-
ket, és amikor az amerikai független-
ségi háború a fordulópontjához érke-
zett, egy – a mai napig méltán híres –
állami iskola építésébe kezdtek váro-
sunkban. Az 1778-ban alapított Győri
Királyi Nemzeti Főbb Iskola jogutódja,
a Révai Miklós Gimnázium a középis-
kolák országos rangsorában rendre
az élvonalban végez. Ehhez azonban
szilárd és összetartozó iskolai közös-
ség megteremtésére volt szükség. 

Csütörtökön szünnap
Az iskola a tantárgyi oktatáson túl

mindig is az erkölcsi, esztétikai, testi és
világnézeti nevelés színtere volt. A Mária
Terézia királynő által 1777-ben kihirde-
tett Ratio Educationis rendelkezése értel-
mében az elemi oktatást kötelezővé tet-
ték és kiszakították az egyház kebeléből.
A Győri Királyi Nemzeti Főbb Iskola a mai
Liszt Ferenc utca 6. szám alatt kezdte
meg működését. Ide érkezett 10 évvel
később a híres nyelvtudós, Révai Miklós.
Ő aztán felismerve a lehetőséget, új isko-
lát teremtett, amelyben a királyi rendelet
szellemében jelentős szerepet szánt a
(szak)rajz tanításának. Ugyanakkor nagy
gondot fordított a nemzeti érzés ápolá-
sára is, ezért ragaszkodott a magyar nyel-
ven történő oktatáshoz. 

Az 1848/49-es szabadságharc leve-
rése után az intézet 1853-ban alreálisko-
lává fejlődött, hogy kiszolgálhassa az ipa-
ros-kereskedő város jogos igényeit. Ak-
koriban minden napot misehallgatással
kezdtek a nebulók. Már amikor iskolában
voltak, ugyanis a csütörtök akkoriban
szünnapnak számított. A tanulmányi elő-
menetel mellett fontos megítélés alá tar-
tozott az erkölcsös magaviselet, melyet a
példástól a nem törvényszerűig, a figye-
lem, melyet a feszülttől a szórakozottig, és
a szorgalom, melyet az ernyedetlentől a
semmiig értékeltek. Az időközben főreál-
iskolává minősített intézmény 1893-ban
költözhetett mai helyére, a Honvéd li-
getbe, egy új és korszerű épületbe. 

A tanulók erkölcseire szigorúan
ügyeltek. Még szüleik társaságában
sem látogathatták a kocsmákat, kávé-
házakat, de még a cukrászdákat sem.
Különösen, ha azok a „sok rosszra
csábító korzón”, azaz a mai Baross ut-
cában álltak. Azonnali kicsapatás várt

A győri alma mater
Kétszázhuszonöt éves a Révai-gimnázium

a dohányzáson vagy kártyázáson ka-
pottakra. Ugyanakkor a test edzettsé-
gét szem előtt tartva, lehetőséget biz-
tosítottak a torna, az atlétika, a vívás,
a tenisz, és télen a korcsolyázás mű-
velésére is. Itt kezdte meg működését
az ország első csónakázóköre. 

Intők, rovók, fegyelmik
1921-ben vette fel az intézmény az

alapító, Révai Miklós nevét. Ezek azon-
ban keserű évek, évtizedek voltak. A
vesztes első világháborút követő rövid
kommunista diktatúra és a trianoni

békediktátum, később pedig a gazda-
sági világválság okozta általános elé-
gedetlenséget kihasználva a kormány
mind jobban közeledett a világhódító
terveket dédelgető náci Németor-
szághoz. 

Közben a Hóman Bálint nevéhez
fűződő iskolareform következtében a
győri reáliskola 1939-től gimnázium-
ként működött tovább, amely a közfel-
fogásnak megfelelően a vallásos, ha-
zafias és katonai nevelést helyezte elő-
térbe. Minden osztályteremben kifüg-
gesztették a csonka Magyarország
térképét, és a reggeli imába kötelező
volt beilleszteni a „…hiszek Magyaror-
szág feltámadásában” – taktust. 

A diákok társadalmi életét még az
addiginál is keményebben szabályoz-
ták. A fiúknak szigorúan tiltották a lá-
nyok kísérgetését, az „időrabló udvar-
lást”. Étkezés céljából az iskola terüle-
tére csakis kenyeret engedtek bevinni,
mert a hús, gyümölcs és egyéb, a folyo-
són elejtett ételmaradék balesetveszé-
lyesnek számított volna. Ugyanígy a hó-
golyózás is télvíz idején. Ügyeltek arra is,
hogy a diákok az illemhelyeket csakis
rendeltetésszerűen használják, ott ne
társalogjanak, és ne is táplálkozzanak.
Ugyanakkor a dohányzást – szülői en-

gedéllyel – 15 éves kor után megenged-
ték. A házi feladat elmulasztása viszont
„bűnös lapulásnak” számított. Az órá-
kon való nevetgélést, súgást, a tanárok-
kal való feleselést intővel „jutalmazták”.
Óráról való hiányzás csak olyan alapos
indokkal történhetett, mint például a
lég oltalmi szolgálat vagy a „náthaláz”. 

„Szocialista erkölcs”
1945-ben – már sokadszor – újra

nagy változások történtek az oktatás
szerkezetében: megszűnt a nyolcosz-
tályos gimnáziumi forma, és jellemzővé
vált a diákok származásuk miatti pozitív
diszkriminálása. A cserkészmozgalmat
1948-tól a középiskolákban a Dolgozó

Ifjúság Szövetsége (DISZ), 1956 után
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)
– váltotta fel. A latin helyett az orosz
nyelv oktatása lett a kötelező, és termé-
szetesen az új ideológiai elvek alapján
nevelték a fiatalokat. A kommunista ve-
zetés célja az volt, hogy teljesen ellenőr-
zése alá vonhassa az oktatást, és a fia-
talokat a „népi demokratikus rendszer”
híveivé nevelje. A tanároknak rendsze-
res marxista-leninista továbbképzése-
ken kellett részt venniük. Az addigi ha-
zafias nevelést nacionalistának minősí-
tették, ehelyett a „szocialista erkölcs” el-

sajátítása vált elsődleges céllá. Az isko-
lai élet teljes átpolitizálása csak az 1989-
es rendszerváltás után szűnt meg. 

225 év nagy idő. A Révai – és jog-
elődjei – padjait olyan jeles tanítványok
koptatták, mint Batthyány Lajos, az első
független magyar kormány miniszterel-
nöke, Liezen-Mayer Sándor világhírű
festőművész, vagy éppen a regnáló köz-
társasági elnök: Áder János. Különböző
életpályák, abban azonban mindany-
nyian összetartoznak, hogy közös isko-
lájuk nagyban hozzájárult erkölcsi fel-
emelkedésükhöz, hogy országuknak
hasznos és értékes tagjai lehessenek.
Ahogy Révai Miklós írta: „Minden nagy-
nak apró a kezdete”.
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szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Kiváló mérnököket, orvosokat,
tudósokat, művészeket és
sportolókat adott az országnak
a győri Révai Miklós Gimná-
zium, melyet az ország legjobb
gimnáziumának nevezett be-
szédében Áder János köztársa-
sági elnök, aki maga is az intéz-
mény falai között tanult. Vasár-
nap ünnepelték az oktatási in-
tézmény fennállásának 225. év-
fordulóját.

A Révai Miklós Gimnáziumban meg-
követelt lecke nemcsak a tanórára ké-
szített fel, hanem emberségből is min-
tát adott diákjainak. Az itt eltöltött
évek életre szóló élményt adtak, vala-
mint felvérteztek tapasztalatokkal –
mondta az intézmény fennállásának
225. évfordulóján Áder János, aki 40
évvel ezelőtt kezdte meg tanulmányait
az iskolában. A köztársasági elnök az
ország egyik legjobb gimnáziumának
nevezte a Révait, ahonnan számos ki-
váló mérnök, orvos, tudós, művész és
sportoló került ki.

Áder János: Az egyik legjobb gimnázium a Révai
„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.”

Petőfi Sándort idézte az ünnepségen
Borkai Zsolt polgármester. Majd rámu-
tatott, a Révai-gimnázium kiállta az idő
próbáját, s az ország legszínvonala-
sabb gimnáziumai közé küzdötte fel
magát. Hozzátette, fontos az intézmény
tehetségfelkaroló tevékenysége, hiszen
ezek a fiatalok építik a jövőben tovább
városunkat. Borkai Zsolt beszéde

végén a város ezüst emlékérmét ado-
mányozta a gimnáziumnak.

Dr. Dudits Dénes, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alelnöke szerint
nagy lehetőség a révais indíttatás. A
Széchenyi-díjas professzor több mint
50 évvel ezelőtt lépte át először a gim-
názium küszöbét. Itt tanulta meg, min-
dig többet tegyünk, mint amit kötele-
zően elvárnak tőlünk – mondta.

Azért jöttünk, hogy emlékezzünk
az alapítóra, a tanítókra és az itt tanult
diákokra – mondta Horváth Péter. Az
igazgató méltatta a nyelvész munkás-
ságát, majd felidézte tevékenységét
meghatározó elvét, miszerint értékes
dolgokat csak kemény munkával
lehet elérni. Szerinte Révai Miklós
ezért is büszke lenne arra az útra, amit
az intézmény bejárt.

Horváth Péter az ünnepség kere-
tén belül átadta a Révai-emlékérme-
ket a kimagasló eredményt elért ta-
nulóknak.

A jubileumi ünnepségen az is-
kola diákjai ízelítőt adtak tehetsé-
gükből, prózai, énekes és táncos
bemutatókkal színesítették az emlé-
kező pillanatokat.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

„A Vaskakas Bábszínház húsz
évének legnagyobb szabású
produkciója lesz a Vas Laci” –
mondta Tengely Gábor rendező,
akit arról is kérdeztünk, miért
halasztották el egy héttel, ápri-
lis 21-re a bemutatót. A Vaska-
kas Bábszínház új darabjának
alapja a Benedek Elek gyűjte-
ményében is megtalálható,
azonos című magyar népmese.

Az egész darabot újra kellett
gondolni szereplőhiány miatt.
Sikerült megoldani a váratlan
helyzetet?

Igen, Ragán Edit játssza el Rácz
Panni szerepét is, mert Panni megbete-
gedett. Teljesen át kell szervezni az elő-
adást, amelyben kilenc színész látja el
16 munkáját, minden bábot hárman
mozgatnak. Ez iszonyú nagy feladat. Az
ilyen váratlan helyzetekből sokféle
adódhat egy színház életében, szeren-
csére nagyon felkészült, rugalmas csa-
pat a Vaskakas. Mindent megteszünk
az előadásért, ez a plusz egy hét hasz-
nos lesz a produkcióra nézve, még kifor-
rottabb előadással találkoznak a nézők.

Gyerekkori kedvence a Vas
Laci. Miért?

A mesei elemek iszonyú érdekes hal-
maza a Vas Laci: akciódús és megtalál-
ható benne minden olyan mesei toposz,
ami általában a népmesékben fellel-
hető: például sárkányok, családi dráma,
legkisebb fiú, szerelmi szál, átváltozás.
Talán a sodró lendület miatt kedveltem
már pici koromban is. Ez a lendület
most, a 21. században különösen hasz-
nos, pörgősebb a gyerekek gondolko-
dása, mint a miénk volt. A darab izgal-
mas, végig leköti őket. Ugyanakkor egy-
szerű és lineáris vonalú a cselekmény, a

Szuperhős a Vaskakasban
legkisebbek is tudják követni. Nagyon
fontos, hogy a gyerek találkozzon olyan
dolgokkal, amik félelmetesek, és az is,
hogy a bábszínház vagy a mese adjon
erre megoldást. Jelen esetben van sár-
kányunk és boszorkányunk, Vas Laci
pedig minden gonoszt legyőz. Bor-
zasztó fontos dolog átélni a félelmet,
majd annak megszüntetését.

A félelem legyőzésén túl mit
tanulhatnak még a gyerekek Vas
Lacitól?

Ez egy igazi szuperhős-történet,
erős analógiát mutat Vas Laci meséje
például Pókember és Batman sztori-
jával, de a magyar kultúra gyökereiből
merít. A főhős olyan esendő, hibázni
tudó emberi lény, aki kifejleszt magá-
ban képességeket, amivel legyőzi az
akadályokat. Muszáj, hogy kitartást
tanuljanak a gyerekek, és hogy legyen
előttük minta. Laci jellemfejlődésen
megy át a darab folyamán: egy fara-
gatlan srácból normális férfi válik.

Tehát egy széles vásznú, nagy
kalandra számíthatunk.

A Vaskakas Bábszínház húsz évének
legnagyobb szabású produkciója lesz
szerintem. A történetet a látvány is erősíti,
próbáltuk ötvözni a bábok világában az
ősi magyar kultúrát a mostani képregé-

nyek világával. Egyáltalán nem állnak
olyan messze egymástól ezek, mint
ahogy elsőre hangzik. Az előadásban
megőriztük a rusztikus formákat, de mo-
dern anyagok jelennek meg a báboknál.
A díszlet pedig egy óriási vasszerkezet,
amivel hihetetlen dolgokat tudunk meg-
csinálni. Szerettük volna megtartani a
mesélés aktusát, ami kiveszni látszik az
éle tünkből, így az előadásnak a felnőtt
Vas Laci a narrátora, ő meséli el nekünk
a történetét. Benedek Elek elképesztően
szép és világos szövegéből sok öröklő-
dött át az előadásba, keveset változtat-
tunk az eredeti mesén, egy meglepően
izgalmas eredmény született.

A tervezett Vas Laci-bemutató
helyett most vasárnap Pályi
János tradicionális vásári báb-
játékát, a Vitéz László című da-
rabot láthatják a nézők.

Kantharosz-
rekord
szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Meghaladja az eddigi rekordot, az 5,1
millió forintot az idei, immár negyedik
Kantharosz-gála bevétele, a belépője-
gyekből és a licitekből 7 millió 50 ezer
forint gyűlt össze. A szervező civil szer-
vezetek teljesíteni tudják a kiválasztott
alapítványok kéréseit – közölte Tagai
István, az Európai Borlovagrend első
legátja a jótékonysági rendezvény
kapcsán.

Az esten neves borászok és egy pá-
linkárium kereskedelmi forgalomban
nem kapható italai kerültek kalapács
alá, a nedűkre névtelenül is lehetett li-
citálni. Ebben a Győr-Szol–Széchenyi
Egyetem kosárcsapat tagjai segítet-
ték az árverezőket. 

A bevétel nagy része hamarosan
nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó
intézményekhez kerül, az összegből a
Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri
Egyesületét, a Fekete István Általános
Iskola konduktív programját, a „Mit te-
hetnék érted?” Autista Otthon Alapít-
ványt, valamint a Győr-Újvárosi Gye-
rekekért Alapítványt támogatják. Az
idén először a gálának közönségdí-
jasa is lett. A támogatást kért, de a pá-
lyázaton nem nyert szervezetek közül
138 szavazattal a Gézengúz Alapít-
ványt választották ki a gála résztvevői,
amely 300 ezer forintot kap.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Surján László, az Európai Parla-
ment alelnöke néhány napja
Győrben járt, bemutatta a
Charta XXI. elnevezésű megbé-
kélési és együttműködési moz-
galmat, továbbá megnyitotta a
múzeumházi Hidak Európa
népei között című kiállítást.

A Charta XXI. célja e századi megoldást
találni egy múlt századi problémára, a
Trianon okozta szétszakítottságra, szét-
töredezettségre. Nem országok,
hanem emberek összefogására törek-
szünk – mondta Surján László a sajtó-
tájékoztatón. A politikus hangsúlyozta,
a mozgalom nem a történelmi Magyar-
országot, a világháborúk előtti viszo-
nyokat kívánja visszaállítani, hanem
emberi kapcsolatokat, hidakat kíván
építeni Európa népei között.

A képviselő szerint nemzeti érde-
künk az együttműködés, hiszen az
unióban egymaga egyik közép-euró-
pai nemzet sem érhet el jelentős ered-
ményeket, míg közösen komoly erőt
tudnak felmutatni. A mozgalom nem
kíván párttá alakulni, aki céljaival

szerző: földvári gabriella 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kara a jövő hét elején rendezi
meg az idei hallgatói napokat. Az április 15-
én, hétfőn kezdődő, háromnapos program-
sorozat részeként fröccskészítő rekordkí-
sérlet is vár a hallgatókra. 

A hallgatói napok nyitányaként a fiatalok egy idő-
kapszula elhelyezésével ünneplik a Cuha kollé-
gium huszadik születésnapját, majd az Apáczai-

egyetért, azt vállalhatja, hogy barát-
sággal néz a szomszéd népekre, nyi-
tott más kultúrája iránt, s ezzel hitet
tesz a normalitás mellett. A Kárpát-
medencében és a Duna-vidéken élők
közül az elmúlt két és fél évben négy -
ezernél többen csatlakoztak a mozga-
lomhoz. A győri szimpatizánsok a
www.chartaxxi.eu internetcím mellett
személyesen, a Múzeumházban is je-
lentkezhetnek. 

A Hidak Európai Népei között című
kiállítást elsőként Brüsszelben mutat-
ták be, majd Fülek és Győr követke-
zett. A tárlat olyan személyek előtt tisz-
teleg, akik a Pannon térség népei kö-
zött képeztek hidat. Ilyen volt többek
mellett Szent István, Szent László,
Apor Vilmos, Szent Erzsébet, Kapiszt-
rán Szent János, Szent Márton, Salka-
házi Sára, Bogdánffy Szilárd, Munk
Tamás, Szent Hedvig, Szent Margit,
Márton Áron és Batthyány-Stratt-
mann László. A megnyitón elhangzott,
hogy sajnálatos módon hiányzik a sor-
ból, a tárlatról Kalinowski József
(1835–1907), a térség kiemelkedő
személyisége, aki a győri karmeliták-
nál tanult, s a századvégen avatta bol-
doggá, majd szentté II. János Pál. A ki-
állítás május 8-ig látogatható.  
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KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM
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MŰSZERES MÉRÉSEK (NAT akkr.)
(Légszennyezettség, zaj, rezgés, klíma, fény, víz, talaj stb.)

Rekordkísérlet: óriás macifröccs készül
kar és a Széchenyi-egyetem két-két kollégiumá-
nak csapatai mérik össze tudásukat egy sokarcú
vetélkedőn. A nap csúcspontja egy rekordkísérlet
lesz, a tervek szerint kétszázliternyi óriás maci-
fröccs készül a Famulus Kft. támogatásával. Az
első nap estéjének hip-hop partiján a Sub Bass
Monster, Majka feat Curtis és a győri Jam Balaya
gondoskodik a hangulatról. 

A második napon, kedden gulyásfőző verseny
zajlik majd, a bográcsokat a Bridge udvarán állítják
fel a csapatok, a zsűri tagja Szőke Zoltán és R. Kár-
páti Péter lesz. A napot hennafestéssel, karikatúra-

készítéssel, jóslással, sátoros vízipipálással és ve-
télkedőkkel múlathatják el a hallgatók, az este fellé-
pői a Kozmix, a Fáraó, az Autorun és a Magical Gra-
vity lesznek.

A harmadik napon megpihenhetnek, a Subway
terasz lazulós délutánján heverhetik ki fáradalmai-
kat a hallgatók. Ez egyben felkészülés is az utolsó
estére, melynek koncertjei 16 órakor kezdődnek.
Fellép a Caffé Bambini, a Triász, a The Postcards és
a stand-up comedy két kiválósága, Rekop György
és Bellus István. A bulit valamikor késő éjjel a rezi-
dens dj, Bárány Attila zárja. 

Hidak
Európa
népei
között  
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HIRDETÉS  PROJEKT

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az intézmény tudományos, kutatás-fejlesz-
tési és innovációs eredményeinek megis-
mertetésére két projekt indult a Széchenyi-
egyetemen. A projektek legfontosabb célja,
hogy az intézményben létrejött tudományos,
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékeny-
ségek eredményeit megismerje a tudomá-
nyos közösség, a szélesebb értelemben vett
közvélemény, ezen belül kiemelten a gazda-
sági szektor és a továbbtanulás előtt álló fia -
talok minél szélesebb köre.

A „TudásSZEtt – Tudomány- és tudásdisszeminációs
tevékenységek a Széchenyi István Egyetemen” című
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0056 kódszámú
projekt az intézmény 2010 és 2011 között megvalósí-
tott „SZiENCE4YOU – Tudás- és tudomány disszemi-
náció a Széchenyi István Egyetemen” című projektjé-
nek eredményeire épül, azok továbbfejlesztését cé-
lozza. Egyik legfontosabb célja, hogy erősödjön, foko-
zódjon az egyetem sikereinek elismertsége, valamint
a helyi társadalom, kiemelten a továbbtanulás előtt álló
fiatalok érdeklődése a tudományok iránt, illetve hasz-
nosuljanak az egyetemi kutatók, oktatók által elért tu-
dományos eredmények.

A kutatói életformát népszerűsítik
a Széchenyi-egyetem új projektjei

„A járműipari tudományos eredmények megismerte-
tése és a tudományos utánpótlás biztosításának elő-
segítése a Széchenyi István Egyetemen” projekt célja
olyan tevékenységek generálása és támogatása, me-
lyek az intézményben folyó járműipari kutatások tudo-
mányos eredményeit mutatják be tudományos és
szakmai körökben, elősegítve a nemzetközi elismert-
séget, a kutatói életforma népszerűségét. Bemutatják
többek között a járműipar területén létrejött egyetemi
öntevékeny körök munkáját és eredményeit, ezzel is
meghozva a kedvet az ilyen tevékenységben való rész-
vételre. Emellett ösztönözni szeretnék a járműipar iránt
érdeklődő diákokat az ezen a területen való továbbta-
nulásra. A projektben nagy szerepet kap a fiatal kuta-
tók eredményeinek publikálása és elismerése. De ki -
emelten kezeli a kutató nők elismerését, hiszen renge-
teg tehetséges hölgy kutató dolgozik a szakmában,
akik közül sokan nem kapják meg a kellő elismerést.
Különösen igaz ez a járműiparhoz kapcsolódó szak-
mákban, ezért szeretnék a projekt keretében eredmé-
nyeiket publikálni, elismertetni.
A 2015. február végéig tartó projekt kiemelten hozzá-
járul az intézmény tudományos tevékenységének nép-
szerűsítéséhez, nemzetközi tudományos disszeminá-
ciójához és nemzetközi elismertségéhez. Az egyetem
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0055 azonosító szá -
mú projektjét az Európai Unió és a magyar állam közel
138 millió forinttal támogatja.

A kapcsolódó szakmai tevékenységek a 2009. és
2011. között megvalósított infrastrukturális beruhá-
zások tartalomszolgáltatási hátterének továbbfejlesz-
tését célozzák. Az egyetem  és konzorciumi partnere,
az Universitas-Győr Nonprofit Kft. is az egyetemi inf-
rastruktúrát használja majd a rendezvényekhez, és a
projektből elkészülő demonstrációs eszközök, illetve
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ is helyet adnak
a projektnek. Utóbbi lesz a helyszíne a fejlesztés
során megvalósuló egyes tevékenységeknek, például
a Junior egyetemnek, illetve itt mutatják be a tudo-
mányos eredményeket, járművek fizikai elveit de-
monstráló anyagokat, kísérleti eszközöket.
A 2015. január végén záruló projektet az Európai
Unió és a magyar állam több mint 140 millió forint-
tal támogatja.
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EGYETEM, ÁTRIUM HIRDETÉS

A 11 európai ország részvételével,
európai uniós támogatással megva-
lósuló ATRIUM projekt célja, hogy a
XX. század építészeti örökségének
kulturális és történelmi vonatkozá-
sait, illetve a kortárs építészeti érté-
keket bemutassa a nagyközönség
számára. 

A győri önkormányzat fontosnak
tartja a múlt építészeti értékeinek vé-
delmét és bemutatását, így bemutat-
kozási lehetőséget kínál a téma iránt
érdeklődő tehetséges alkotóknak a
projekt kereteiben megvalósuló krea-
tív pályázaton való részvételre.

A pályázati kiírás célja, hogy elő-
segítse, erősítse a projekt eredmé-
nyeit megjelenítő tematikus kulturá-
lis útvonal és turisztikai termék létre-
hozását. A részvétel az alábbi kate-
góriákban lehetséges: kisméretű
belsőépítészeti kiegészítők külön-
böző anyagokból, pl. üveg, gyanta,
fa, bronz, kerámia, plexiüveg, ruhá-
zati termékek és kiegészítők, lakbe-
rendezési termékek, divatékszerek,
grafikai és papíripari termékek, vala-
mint táblajátékok, kártyajátékok.

A pályamű prototípusát április 24-
én 12 óráig kell eljuttatni az olasz ve-
zető partnerhez az Association RCD
Piazzale della Vittoria 1. 47121-Forli’
Italy címre.

A pályázaton nyertes alkotások
többek között a júniusban az olaszor-
szági Forliban megnyíló vándorkiállí-
tás, majd az „Atrium” Egyesület szék-
helyén tartandó állandó kiállítás ré-
szei lesznek.

Az értékelő bizottság a több
szempontból – jellemző, minőség,
eredetiség és a verseny témájához
való kapcsolódás – legjobb pályáza-
tot fogja díjazni. A nyertesek részt ve-
hetnek a fenti vándorkiállítás nyitó
rendezvényén és az ATRIUM projekt
júniusban Forliban tartandó projekt-
záró találkozójának egyéb esemé-
nyein, melynek a teljes utazási, vala-
mint a kétnapos olaszországi tartóz-
kodás szállás- és ellátási költsége a
szervezőt terheli.

Bővebb információ és a teljes pá-
lyázati felhívás a http://innovacio.
gyor.hu/cikklista/atrium.html webol-
dalon található. (X)

Aktívabbak a tudományos életben
szező: z. a.

Cikksorozatunkban a Széchenyi
István Egyetem tehetséggon-
dozó műhelyeinek fejlesztését,
valamint a nemzetközi vérkerin-
gésbe való intenzívebb bekap-
csolódását célzó kétéves projek-
tet mutatjuk be, amely júniusban
ér véget. E heti cikkünkben az
Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola eredményeiről kérdeztük
dr. Smuk Péter altémavezetőt.

„A kutatómunka ösztönzése érdekében
a doktoranduszokkal is támogatói szer-
ződéseket kötöttünk, akik az oktatók
mellett számos kutatási eredményt
produkáltak, aktívabbak lettek a tudo-
mányos életben” – tájékoztatott dr.
Smuk Péter. Ezen eredmények terjesz-
tése is megtörtént, konferenciákat
szerveztek minden félévben és számos
kiadvány is megjelent a pályázatnak kö-
szönhetően. Az oktatóknak és hallga-
tóknak lehetőségük nyílt az Európai
Unió és a magyar állam finanszírozásá-
ban megvalósuló projekt által külföldi
konferenciákon, tanulmányutakon is
részt venni. Így eljutottak például Újvi-
dékre, Varsóba, a közeljövőben Brüsz-

szelbe készülnek. „A kutatóink kiküldé-
sében és a vendégprofesszorok foga-
dásában is jelentős eredményeket ér-
tünk el. Célkitűzésünk volt továbbá
együttműködési megállapodások létre-
hozása. A győri jogi kar és doktori is-
kola a közép-európai régióban látja a

nemzetközi hálózatok építésének lehe-
tőségét. Létrejöttek kapcsolatok cseh,
lengyel, szerb egyetemekkel, a pozso-
nyi jogi karral pedig még folynak a tár-
gyalások. A TÁMOP-4.2.2/B konstruk-
ció keretében sikerült megduplázni a
kari és nemzetközi kapcsolatok számát.”

A doktori iskola másik fő célja a
karon belüli tehetséggondozási tevé-

Kreatív
pályázat

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) győri szervezete országjáró,
200. jubileumi kerekasztal-beszélgeté-
sét Győrben tartja május 7-én, kedden
este 6 órától a Győri Nemzeti Színház-
ban (Czuczor Gergely utca 7.) A ren-
dezvény címe:
Mit? Miért? Hogyan?
Magyarország jobban teljesít…

Meghívott vendégek: 
ORBÁN VIKTOR
miniszterelnök
HARRACH PÉTER,
a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) parlamenti frakcióvezetője 
MRÁZ ÁGOSTON
politológus, a Nézőpont Intézet vezér-
igazgatója

A kerekasztal-beszélgetést Lanczendor-
fer Erzsébet, a KÉSZ gyŐri tiszteletbeli el-
nöke, a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) országgyűlési képviselŐje vezeti.

kenységek, a TDK-mozgalom, a szak-
kollégium és a doktori iskola összehan-
golása, illetve más karokkal is megva-
lósult számos program.

Infrastrukturális fejlesztéseket is
végre tudtak hajtani a projekt kereté-
ben: beszereztek például multifunkcio-

nális nyomtatógépet, hardvereszközö-
ket, laptopokat. „Előfizettünk egy on-
line adatbázisra, amely hozzáférést biz-
tosított nyugat-európai könyvtári adat-
bázisokhoz. Ez ma már elengedhetet-
len a kutatómunkához. A lehetőségnek
rövid és hosszú távon is meg lesznek a
kutatási eredményei” – számolt be a
témavezető.

KÉSZ
kerekasztal
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

A MEDITÁCIÓS
KLUB Van élet a
halál után? című
foglalkozására várja
az érdeklődőket áp-
rilis 19-én 17 órától
a kereskedelmi és
iparkamarába.

MŰEMLÉKI VILÁGNAP. Győr
két legszebb barokk műemlék épü-
letét, az Esterházy-palotát és az
Apátúr-házat mutatja be két neves
szakember, dr. Winkler Gábor egye-
temi tanár és Foltányi Miklós építész
április 18-án 16 órától. 

ABSZURD HUMOR. A Dino
Színpad, vagyis Dani Brigitta,
Kövecses Éva és Zsugonits
Tamás új produkciójával lép a
Págisz ÁMK közönsége elé ápri-
lis 19-én 19 órakor.

ZENEKUCKÓ. Játék a dalok szár-
nyán címmel zenei képességeket,
mozgást, képzeletet, kifejezőkészsé-
get fejlesztő, hangszerekkel kísért
kézműves foglalkozással várja a gye-
rekeket április 14-én 10 órától a Ká-
lóczy tér 15. szám alatti Filo-Pont.

A KERÁMIA
TITKAI. Fülöp
Szabolcs tart tár-
latvezetést a
Kreszta-házban,
Kovács Margit ál-
landó kiállításán
április 16-án, fél
öttől. A program
a „Ha kedd, akkor
Rómer Múzeum”
sorozat állomása.  

A BALKÁN ÉKSZER-
DOBOZA. Nagy Vilmos
földrajztanár tart elő-
adást Bosznia-Hercego-
vina, Dalmácia és Monte-
negró csodálatos tájairól
április 17-én fél hattól a
Bezerédj-kastélyban.  

VARGA ZSOLT Barangolás a művészetek világában című
fotókiállítása április 15-én 18 órakor nyílik a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. A Győri Fotóklub tagjának képei április
8-ig tekinthetők meg. 

NÉMETH HAJ-
NAL AURÓRA tart
tárlatvezetést a Ma-
gyar Ispitában saját,
Pompei 2.0 című ki-
állításán április 13-
án 15 órától. A kö-
zönségtalálkozón
fellép Völner Eszter
operaénekesnő és
Stummer Márton
gitárművész. 

ÚJVÁROSI ES TÉK.
Kussoltat a sors cím-
mel Pálfy Margit Lati-
novits Zoltánra emlé-
kező műsorát láthatja
az Újvárosi Művelő-
dési Ház közönsége
április 13-án 18 órától. 

RÉVAIS IRODALMÁROK. Április 19-én 17 órától Hercsel Adél publicista és Juhász
Attila, az iskola tanára idézi meg a Révai szépíróit a gimnázium dísztermében. A diákok
17 egykori és mai szerző műveiből olvasnak fel.

A KISFALUDY KÁVÉHÁZEgy
csésze múzsa sorozatának első
vendége Szina Kinga Kisfaludy-
díjas színművésznő lesz április 19-
én 17 órakor. A Hray Idától Deáig
című esten a múlt esztendő Taps-
díjas művésznőjével Hámor Vil-
mos író-újságíró beszélget. 

STŐHR GRÉTA
vegán szakács, gaszt-
roblogger, életmód-ta-
nácsadó, a „Gréta kony-
hája” televíziós maga-
zinműsor szerkesztője
és háziasszonya április
19-én fél öttől kóstoló-
val egybekötött könyv-
bemutatót tart a Bio
ABC és büfében (Győr,
Árpád u. 32.), majd áp-
rilis 20-án és 21-én fő-
zőtanfolyamra várja az
érdeklődőket.  Je lent -
ke zés: vega villam@
gmail.com.

AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL
tart előadást dr. Puskás Katalin
gyermekpszichológus áp rilis 15-
én, fél hattól a Gyermekek Házá-
ban. Előzetes jelentkezés a
96/518-032-es telefonon vagy az
info@gyhgyor.hu címen.

B U R I Á N
GYÖRGY fotókiállí-
tását Ungvári István
színművész nyitja
meg március 17-én
17 órakor a Kozi
Drink bárban, a Vá-
rosház tér 3. szám
alatt. Közreműkö-
dik Rácz Katalin író
és Stein János köl -
tő. A fotók má jus 5-
ig láthatók.

BÖJTE CSABA ferences rendi szerzetes tart
előadást április 19-én 18 órától a KÉSZ szerve-
zésében a NYME Apáczai Csere János Karának
dísztermében, a Liszt Ferenc u. 42. szám alatt.  
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ÁPRILIS 13., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 A mi erdőnk
07:00 Híradó
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Boxutca - Forma-1 magazin
07:45 Forma-1 Kínai Nagydíj -

Időmérő edzés
09:15 Pecatúra
09:45 Noé barátai
10:15 Úticélok 
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa 
12:35 Forma-1 Kínai Nagydíj -

Időmérő edzés
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 Hat nap, hét éjszaka 
21:55 A végső visszaszámlálás 
23:35 Ákos - Arénakoncert 
00:35 Gyilkos ígéretek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Mint a mesében 
11:30 XXI. század -

a legendák velünk élnek 
12:05 Házon kívül 
12:35 Míg a halál el nem választ 

13:10 Az utazó 
14:15 A zöld íjász 
15:20 A hős legendája 
16:20 Láncreakció 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Reszkessetek, betörők! 3. 
21:30 Én és én meg az Irén 
23:50 A jó német 
01:55 Kaméleon 

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 Doktorok 
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 2. 
21:35 A triffidek napja 
23:20 A triffidek napja 
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Kalandjárat 

05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:30 Magyarország 2000 - 

Családi krónikák 
07:00 Öt kontinens 
07:30 Pannon expressz 
08:00 Kerekek és lépések 
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében 
09:40 Akadálytalanul 
10:10 Székely kapu 
10:40 Veszélyeztetett állatok
11:10 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 A papiros története 
12:35 Ízőrzők: Ecseny 
13:10 Az égigérő paszuly
14:30 Táncvarázs 
15:25 Önök kérték! 
16:20 Gábor diák 
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 Katyn 
23:10 Dunasport
23:25 MüpArt - Palya Bea - Duók 

ÁPRILIS 12., 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 P'amende
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:20 Gyerekjáték az internet 
14:35 Történetek a nagyvilágból 
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 Boxutca Extra
20:07 Időjárás-jelentés
20:15 Bazi rossz Valentin-nap 
21:45 Az Este
22:20 Szeretettel Hollywoodból 
22:50 Forma-1 Kínai Nagydíj -

Szabadedzés
00:30 Híradó
00:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:30 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 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Az egység 
00:30 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra 
01:15 Ments meg! 

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 
19:55 Családi Titkok
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Horrorra akadva 3. 
23:10 Jog/Ászok 
00:10 Update Konyha 
00:15 Tények Este
00:50 Astro-Világ Éjjel
01:55 Horrorra akadva 3. 
03:10 Alexandra Pódium 

06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Akadálytalanul 
09:50 Hazajáró 
10:20 Szerelmes földrajz 
10:50 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 NB 2 (Ness Hungary)

labdarúgó-mérkőzés
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Téli sport 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:15 Montalbano felügyelő 
22:15 Montalbano felügyelő 
23:05 Kultikon 
23:25 Koncertek az A38 hajón 

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

Fesztivál Győr 
20:00 Beszélgetés Jókai Annával 
21:25 Híradó
21:55 Konkrét 
22:05 Pomodoro 
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:25 Beszélgetés Jókai Annával 
23:50 Híradó
00:20 BCTV 
00:50 Telemarketing 
01:50 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 Beszélgetés Jókai Annával 
11:25 BCTV 
11:55 Telemarketing 
12:55 Képújság
15:30 BCTV 
16:00 Telemarketing 
17:00 Rába ETO – Gödöllő NB1-es

futsal bajnoki rájátszás
mérkőzés 

18:20 Konkrét 
18:30 Győr+ Sport 
19:25 Ráta 
19:55 Konkrét 
20:05 Vény nélkül
20:20 Konkrét 
20:30 Győr+ Sport 
21:25 Ráta 
21:55 Konkrét 
22:05 Vény nélkül 
22:20 BCTV 
22:50 Telemarketing 
23:50 Képújság

GYŐR+ TV

M1, április 12., péntek, 20:15

Bazi rossz Valentin-nap
Amerikai romantikus vígjáték

A manhattani virágbolt-tulajdonos, Gene-
vieve Gernier sajátos és szigorú randisza-
bályokat követ: összesen öt alkalommal ta-
lálkozik egy férfival, hogy elkerülje az eset-
leg kialakuló kötődést, s így a csalódást és
a fájdalmat. Amikor jóképű, kedves Greg
Gatlin megveszi a közeli éttermet, azonnal megtetszenek
egymásnak. Találkozni kezdenek, és az ötödik randevú
után Genevieve úgy érzi, mégsem jó a maga kreálta szabály.
Lehet, hogy felül kéne írnia szerelmi filozófiáját?

Duna Televízió, április 13., szombat, 16:20 

Gábor diák
Magyar operafilm

A budai várat a törökök tartják megszállás alatt. A nagyha-
talmú Ali pasa Gül baba lányát, a szép Leilát akarja feleség-
nek a háremébe. Addig is elzárva őrizteti, és csak a csodála-
tos rózsakertben sétálhat a lány. Ide mene-
kül üldözői elől Gábor diák és barátja, Ba-
lázs. Gábor és Leila azonnal egymásba sze-
retnek, de Ali elfogatja a két magyart, hogy
kivégeztesse őket. Úgy tűnik, hiába fog
össze a budai polgárság és hiába pusztítja
el szeretett rózsáit Gül baba...

RTL Klub, április 13., szombat, 16:20

Láncreakció
Amerikai akciófilm

Néhány kormányközeli, gaz-
dasági érdekcsoport semmi-
től sem riad vissza, hogy el-
titkoljon egy létfontosságú
felfedezést, egy kiapadhatat-
lan energiaforrást. Hogy üzleti érdekeik ne sérüljenek,
felrobbantják a kutatás helyszínét és megölik a kísérle-
tet vezető tudóst. Két fiatal kutatóra marad a feladat,
hogy a felfedezést megmentse és kiderítse, kinek áll ér-
dekében eltitkolni az új energiaforrást.

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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08:00 Pomodoro 
08:15 KultÓra 
09:10 Konkrét 
09:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:25 Beszélgetés Jókai Annával 
10:50 BCTV 
11:20 Telemarketing 
12:20 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 16., 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 A hangyák mindent tudnak 
14:35 Ízőrzők: Dunavecse 
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 Hölgyek öröme 
22:05 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
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 

18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A mentalista 
22:30 A Grace klinika 
23:30 XXI. század -

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

06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
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 G. I. Joe: A kobra árnyéka
23:45 Esküdt ellenségek:

Los Angeles 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Az egyiptomi tanács 

ÁPRILIS 15., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Gyerekjáték az internet 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 Az Este
22:40 KorTárs 
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:20 Boston Legal - Jogi játszmákért 
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
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 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 Nagypapát kérek karácsonyra! 
03:45 Aktív Extra 

07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Élő egyház
09:55 Isten kezében 
10:30 Hagyaték 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:27 Napirend előtt
12:50 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 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 Nándi 
22:20 Kultikon 
22:35 Sportaréna  
23:05 Századfordító magyarok 
00:00 Koncertek az A38 hajón 

ÁPRILIS 14., VASÁRNAP
M1
05:00 Hajnali gondolatok
05:05 Esély
05:35 Magyar gazda
06:00 Katolikus krónika
06:40 Tanúságtevők
07:05 A Biblia a magyar

képzőművészetben
07:20 Református magazin
07:45 Metodista ifjúsági műsor
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:25 Forma-1 Kínai Nagydíj - Futam
11:00 Budapesti vadon 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Kulisszatitkok 
13:05 Telesport 
13:40 Angi jelenti 
14:10 Haraszthy
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 Az áruló 
23:25 MüpArt classic -

Puccini: Pillangókisasszony 

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

Mi muzsikus lelkek 
12:30 Férfi kézilabda Magyar Kupa 
14:20 A kicsi kocsi újra a régi 

16:20 Piedone, a zsaru 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Sherlock Holmes 
22:30 A szörny 2. 
00:20 Portré 
01:00 Cobra 11 

06:00 Időnyomozó
06:50 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 EgészségMánia 
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 2. 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Múmia -

A Sárkánycsászár sírja 
22:05 Mission: Impossible 
00:10 Téglatesó 
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Napló 

04:30 Hogy volt!? 
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:30 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Gyökerek 
07:25 Századfordító magyarok 
08:15 Világ-nézet
09:10 Isten kezében 
09:40 Napok, évek, századok 
10:35 Nyelvőrző
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás 
11:45 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Ízőrzők: Magyaregregy 
12:55 Ünnepi vacsora 
14:15 Hazajáró 
14:40 Csellengők 
15:10 A Pireneusok a levegőből 
15:40 Hogy volt!? 
16:40 Janika 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
20:55 Dunasport
21:10 Sátántangó 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Győr+ Sport 
10:35 BCTV 
11:05 Telemarketing 
12:05 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Sopron – Győr női kosárlabda

bajnoki döntő 1. meccs 
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 Konkrét  
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Ráta
10:35 Konkrét 
10:45 Vény nélkül
11:00 BCTV
11:30 Telemarketing
12:30 Műsorzárás
16:30 BCTV 
17:00 Telemarketing 
18:00 Pomodoro 
18:15 KultÓra 
19:10 Konkrét 
19:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:25 Beszélgetés Jókai Annával 
20:50 Pomodoro 
21:05 KultÓra 
22:00 Konkrét
22:10 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:15 Beszélgetés Jókai Annával 
23:40 BCTV 
00:10 Telemarketing 
01:10 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Emlékezzünk - Corvus-

Kora Róbert: Holokauszt című
panorámaképe 

16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva... 
19:50 Hírek
19:55 Dunasport
20:05 Kultikon 
20:30 Labdarúgó-mérkőzés -

OTP Bank Liga
22:55 Jó estét, Wallenberg úr! 
00:50 Porrá leszünk 
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ÁPRILIS 18., 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 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Gasztroangyal 
14:45 A tótól az asztalig 
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 Irigy Hónaljmirigy 
21:20 Munkaügyek - IrReality Show 
21:50 Az Este
22:25 Nemzeti Nagyvizit
22:55 A rejtélyes XX. század 
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
12:50 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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:30 A rejtély 

23:35 Brandmánia 
00:15 Reflektor 
00:30 A Grace klinika 
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 
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 Szakítani tudni kell 
23:20 Zűrös szerelmek 
00:20 Update Konyha 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Szakítani tudni kell 
03:30 Segíts magadon! 

ÁPRILIS 17., 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 Ízőrzők: Öskü 
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 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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Szulejmán 
22:40 Házon kívül 
23:15 Reflektor 
23:30 Sivatagi lavina 

04:50 TotalCar 
05:15 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 
23:40 Én is karcsú vagyok 
00:10 Update Konyha 
00:15 Tények Este
00:50 Astro-Világ Éjjel
01:55 Xanadu 
03:30 Babavilág 

07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Virágzó Magyarország 
09:45 Táncvarázs 
10:40 Közlekedés XXI. 
11:10 Vendéglátás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó  
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:45 Néprajzi értékeink 
15:55 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva...  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 A fekete város 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Mesés férfiak kurblival 
22:35 Kultikon 
22:50 Beavatás 
23:10 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 Kitekintő  
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Kitekintő 
21:20 Híradó
21:50 BCTV 
22:20 Telemarketing 
23:20 Képújság

GYŐR+ TV

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

labdarúgó Magyar Kupa
elődöntő 1. meccs 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:45 Beszélgetés

Borkai Zsolt polgármesterrel
20:15 Híradó
20:45 Vény nélkül 
21:00 Beszélgetés

Borkai Zsolt polgármesterrel
21:30 Híradó
22:00 BCTV 
22:30 Telemarketing 
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:00 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Nyelvőrző 
10:00 Határtalanul magyar 
10:30 Pannon expressz 
11:00 A fekete város 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ide nézz a figurára! 
15:35 Univerzum 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Nyolc évszak 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Anna filmje 
22:30 Kultikon 
22:50 MüpArt classic -

Orosz klasszikusok 

Duna Televízió, április 18., csütörtök, 21:15

Anna filmje
Magyar játékfilm

Lehet-e, kell-e gyereket szülni „ide”, ebbe a megváltozott
világba? Ezt a korántsem könnyű kérdést kell megolda-
nia az anyai örömök elé néző Annának és férjének, az író-
nak... Az ország elmúlt évtizedeinek történelme család-
történetként, a házaspár és szüleik múltjaként bontako-
zik ki, ezért minden apró történésnek szerepe van a
végső, a döntő elhatározás meghozatalában...

TV2, április 18., csütörtök, 21:35

Szakítani tudni kell
Amerikai romantikus vígjáték

Quincy Watsont, a feltörekvő írót
egyik nap váratlanul lapátra teszi a
menyasszonya. A férfi elhatározza, hogy további gyötrődés
helyett saját javára fordítja szerelmi bánatát, és nekilát egy
szakítási kézikönyv megírásának. Műve azonnal bestsel-
lerré válik, és a közvélemény csakhamar szakításra szako-
sodott szakértőként tartja számon. De amikor Quincynek
fejébe száll a dicsőség és az unokatestvérét is tanácsokkal
látja el barátnőjével kapcsolatban, rá kell döbbennie, hogy
nem lehet kétszer ugyanarra az olajra lépni.

Duna Televízió, április 17., szerda, 21:15

Mesés férfiak kurblival
Csehszlovák filmszatíra

A mozi hőskorában mutatványo-
sok járták a világot rozoga cir-
kuszkocsijukkal, kifeszített lepe-
dőkön mutogatva az önjelölt ren-
dezők, operatőrök, szereplők né-
hány perces produktumait. Egyikük, Pasparte voltakép-
pen bűvész, kezdetben csak mutatványaihoz indítja be
a kurblis vetítőgépet, mialatt leánya muzsikával kíséri.
Aztán egyszer számos tekercset örököl elhunyt társától,
s a filmekkel együtt árván maradt lányát is. 

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
április 22-tôl és április 29-tôl 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
• ÚJDONSÁG: ingyenes spanyol nyelvi klub április 19-én este

(résztelek a honlapon)

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

Név: .................................................................................................. Tel.: ........................................

E-mail cím: ............................................................................................................................................

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Bár a vártnál később, de végre
beköszöntött a tavasz. Pattanjunk
hát nyeregbe, annál is inkább,
mivel kezdődik a Bringázz a mun-
kába! kampány és jön a hagyo-
mányos kerékpáros felvonulás is.

Győr kerékpárosbarát tele-
pülés. Ennek megfelelően min-
den évben több fejlesztéssel és
programmal találkozhatnak a
biciklisek városunkban. A győri
bringaszezon 2013. április 20-
án kezdődik, ekkor indul
ugyanis a Bringázz a munkába!
kampány, amelynek célja, hogy
népszerűsítse a mindennapi ke-
rékpáros közlekedést. A részt-
vevők közlekedési naplón vezet-
hetik kerekezéseiket, a kam-
pány végén pedig értékes nye-
reményekkel gazdagodhatnak.
Akik részt kívánnak venni az ak-
cióban, azok a http://kerekpa-

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!

Indul
a bringa-
szezon

rosklub.hu oldalon tudhatják
meg a részleteket.

Április 20-án rendezik váro-
sunkban a már hagyományossá
vált kerékpáros felvonulást is. A
táv 12 kilométer. A felvonulást
15.30–16.30 között rendezik, a
rajt a Mobilisnál lesz, míg a cél a
Széchenyi téren. A befutó után
16.30–17.30-ig Hoppáré-kon-
certet, 19 órától pedig Alley Cat
kerékpáros tájékozódási ver-
senyt rendeznek.

A programok májusban is
folytatódnak, 9-én két helyszí-
nen is kerékpáros reggelit tar-
tanak. A két keréken érkezők a
Megyeháza téren és a Nádor
aluljáró nádorvárosi oldalánál
fogyaszthatják el közös regge-
lijüket 6 és 10 óra között.

Műemlékvédelmi világnap
a Látogatóközpontban
A műemlékvédelmi világnapon, április 18-án (csütörtökön) 16 órától egy-
órás INGYENES IDEGENVEZETÉSEN vehetnek részt az érdeklődők. Mihá-
lyi Miklós vezetésével a legjelentősebb győri műemlékekkel ismerkedhet-
nek meg a résztvevők. Találkozó a Látogatóközpontban, az első emeleti
Tourinform Irodában.

A műemlékvédelmi világnap hetében, április 15–20-ig a Látogatóközpont alsó szintjén
működő ajándékboltban 10% KEDVEZMÉNNYEL vásárolhatják meg „I LOVE GYŐR”
feliratú termékeinket.  Játékra invitáljuk önöket! Az alábbi totószelvény megfejtéseit a Tour -
inform Irodában elhelyezett gyűjtődobozba várjuk. Sorsolás: április 18-án 16 órakor.

1. Milyen stílusban épült
a győri városháza?
a. Reneszánsz
b. Román
c. Neobarokk

2. Magyarország hánya-
dik műemlékekben leg-
gazdagabb városa Győr?
a. Huszonharmadik
b. Harmadik
c. Tizenharmadik

3. Hol található a Szent
László-herma?
a. Loyolai Szent Ignác
bencés templom
b. Bazilika
c. Karmelita templom

4. Látogatható-e a Püs-
pökvár tornya?
a. Igen
b. Nem

5. Hol található a Mária-
oszlop?
a. Széchenyi tér
b. Városház tér
c. Bécsi kapu tér



2013. április 12.   / + / 19

VÁGTA HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Az idei Kisalföld Vágtát, a Nem-
zeti Vágta előfutamát több iz-
galmas elem is színesíti: a hiva-
talos versenyfutamokon túl
lesznek westernszámok, hang-
súlyt kap a hagyományőrzés, és
az egész országból, illetve a ha-
táron túlról várnak lovasokat,
hogy egy nagy pünkösdi lovas-
találkozóvá váljon az idei ren-
dezvény a győr-gyirmóti Rodeo
Ranchen május 17–19-én.

„Számos újdonság várható a Kisalföld
Vágtán, külön versenyszámokkal ké-
szültünk a különböző stílusok képvise-

lőinek” – mondta el Tóth Szilárd fő-
szervező. A hagyományőrzők betyár-,
huszár-, karikás ostoros és íjászverse-
nyen mérhetik össze tudásukat. A
westernlovasoknak például trail, cow-

Felpezsdül a kisalföldi
lovas élet

boy race ügyességi-gyorsasági ver-
senyt és westernvágtát rendeznek. A
sebesség szerelmesei a hivatalos
vágta-futamokon túl kamasz, póni és
tarka vágtán állhatnak rajthoz. A fogat-
tal indulók akadályhajtásban, fogat-
vágtán és terep-krossz hajtásban
mérkőzhetnek meg egymással.

„2013 a Kisalföld Vágta életében
mérföldkőnek számít: idén először lo-
vastalálkozót is rendezünk, közös prog-
ramra hívjuk a hazai és a határokon túl
élő lovasokat stílustól, szakágtól füg-
getlenül” – számolt be Tóth Szilárd.
Hozzátette, az ország legismertebb lo-
vastalálkozója az alföldi Nyeregszemle,
most a nyugat-magyarországi régió lo-
vasai is lehetőséget kapnak, hogy
megismerjék egymást, játékos verse-

nyekben kipró-
bálják tudás-
ukat, majd este
a tábortűz mel-
lett megosszák
e g y m á s s a l
lovas élményei-
ket, új bará-

tokra találjanak. „Mutassuk meg, hogy
a Kisalföldön is pezseg a lovas élet, és
képesek vagyunk a közös cél, a lovas
hagyományaink népszerűsítésének ér-
dekében összefogni!”

Legyél te a Kisalföld Sztárja!
Természetesen idén sem maradhat el a tavaly nagy si-
kert aratott Kisalföld Sztárja zenés-táncos tehetség-
kutató a győr-gyirmóti Rodeo Ranchen. A versenyre
bárki jelentkezhet, aki elmúlt 6 éves. „Várunk szólóéne-
keseket, együtteseket, hangszervirtuózokat, profi vagy
amatőr táncosokat, csoportokat, hogy megtaláljuk a
Kisalföld Sztárját!” – hívta fel a figyelmet Tóth Szilárd.
Két kategóriában lehet indulni: 6–14 éves korig várják
a „juniorokat”, 14 éves kortól pedig a nyitott kategóri-
ába kerülnek a fellépők. A nevezési díj szóló fellépő ese-
tén 2.000 forint, együtteseknek 5.000 forint. Az elődön-
tőt a Kisalföld Vágta első napján, május 17-én tartják,
két számmal kell készülni a fellépőknek. A zsűri szava-
zatai alapján továbbjutók a másnapi döntőn mutathat-
ják meg tudásukat az 50.000 forintos ajándékért, il-
letve 200.000 forint fődíjért. Ekkor már a közönség
dönti el, ki nyerje el a Kisalföld Sztárja címet! A vágta
záróestéjén pedig gálát tartanak, ahol a nyertesek is
fellépnek.
A versenyre az info@rodeoranch.hu e-mail
címre várják a jelentkezéseket május 10-ig.

II. GYIRMÓTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

2013. május 1-jén, szerdán
8.00–17.30 óráig 

Helyszín:
ARANYHAL SZABADIDŐKÖZPONT, 

HORGÁSZTAVAK

Jelentkezni a nevezési díj befizetésével lehet
április 26. (péntek) 12 óráig, mely 4000 Ft.

A halászlevet 13 óráig kell a zsűri elé tálalni.
A versenyre nevezni és a részvételi díjat befizetni

a Gyirmóti Művelődési Házban 
9019 Győr, Szent László u. 35-37. sz. alatt lehet.

Jelentkezési határidő április 26. (péntek) 12.00 óra

Információ kérhető: balogh.kati@gyor-ph.hu, e-mail címen,
az 519-920-as telefonszámon, a Gyirmóti Részönkormányzatnál,

az amk@gyor-gyirmot.koznet.hu, e-mail címen,
a 96/449-137-es telefonszámon, a Gyirmóti ÁMK-nál,

vagy az ARANYHAL Szabadidőközpontban
a 96/556-142 telefonszámon.

Délelőtt gyerekprogramok, délután
Németh Rudolf és cigányzenekara,
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László
közreműködésével várja a vendégeket.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

Manapság már a fiataloknál is gyakran
diagnosztizálják modern korunk egyik
leggyakoribb betegségét, az érelme-
szesedést. E megdöbbentő tény arra
enged következtetni, hogy az elmúlt
évtizedekben valami drasztikusan
megváltozott az emberek életmódjá-
ban és étrendjében, ami ezt a veszé-
lyes kórképet népbetegséggé tette.

szerző: dr. horváth zsuzsanna háziorvos,
belgyógyász-diabetológus, dr. visy lászló
ügyeletvezető, dr. muzsay géza ügyvezető
fotó: illusztráció

Az egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosí-
tása elengedhetetlen. Az ügyeleti rendszer feladata az,
hogy a háziorvosok munkaidején túl, valamint hétvé-
gén és ünnepnapokon biztosítsa a sürgősségi ellátást.
Városunkban a felnőtt háziorvosi rendelésen nappal
kettő, éjszaka egy orvos dolgozik egy asszisztensnő-
vel, 130.000 ember ellátását biztosítva. 

Mikor menjünk ügyeletre?
Elsősorban a frissen kialakult betegségek, vagy

a már meglévő betegségek miatti állapot rosszab-
bodása esetén kell az ügyelet segítségét kérni. Az
orvosi ügyelet nem éjszakai háziorvosi rendelés, azt
nem helyettesíti. Idősek vagy krónikus alapbeteg-
ségben szenvedők, pl. vese-, szív-, cukorbetegek
szorosabb megfigyelést igényelnek, mert esetük-
ben állapotrosszabbodás könnyebben léphet fel. Az
ügyeletben történt ellátásról a háziorvosukat a kö-
vetkező munkanapon értesíteni kell.

A szerző, Patrick Holford hasznos ta-
nácsainak köszönhetően szív- és ér-
rendszerünket időben rendbe tehet-
jük, a kialakult tünetek rosszabbodá-
sát pedig megelőzhetjük. A könyv hat-
hatós segítséget nyújt a tudományos
vizsgálatok legújabb eredményeinek
megértésére, a szív- és érrendszeri
problémák étrend alapú kialakulásá-

Mikor keressük fel a gyógyszertárat?
Az egyszerűbb panaszok esetén először vény

nélkül kapható tüneti szereket, lázcsillapítót, orr-
cseppet kell használni, mely szükség esetén a
gyógyszertárból beszerezhető. Egészséges em-
bereken jelentkező hányinger, hányás, hasmenés,
enyhébb hasi fájdalom esetében is először meg
kell próbálni a házi patikában található gyógysze-
reket. Alkohol okozta probléma, krónikus moz-
gásszervi panaszok, régóta fennálló derékfájás,
idegesség, kullancs eltávolítása nem az ügyelet
feladata.  Természetesen ha valakinek az addigi
kezelésre nem múlnak, vagy akár fokozódnak a
panaszai, feltétlenül jelentkez-
zen az ambulancián.

Sürgősségi esetek
Heveny hasi fájdalom ese-

tén, melyet akár epekövesség,
vesekövesség is okozhat, szin-
tén jelentkezni kell az orvosnál.
Fejfájásos panaszok erősödése,
nem múló migrén, heveny szédülés, féloldali vég-
taggyengeség, beszédzavar mindenképpen a sür-
gős ellátáshoz tartozik. Ilyen esetekben vagy mell-
kasi fájdalom, fulladásos panaszok, egyoldali vég-
tagduzzanat esetén először telefonon szóljanak ne-
künk, hogy eldöntsük, mi megyünk ki a helyszínre

vagy inkább a mentőt kell hívni. Magas vérnyomás
miatt kezelt betegek figyelmét felhívjuk, hogy tart-
sanak otthon olyan vérnyomáscsökkentőt, melyet
vérnyomáskiugrás esetén kell alkalmazni.

Telefonos segítség
Fel lehet hívni az ügyeletet bármilyen új keletű

tünet esetén, ami az életet nem veszélyezteti. Sok
esetben, például vérnyomáskiugrás, vércukor-elté-
rések, lázcsillapítás, hasmenés, szorulás, menstruá -
ciós görcs esetén telefonon is tudunk segítséget
nyújtani vagy megkérjük a beteget, hogy jöjjön be
az ügyeletre. Amennyiben indokoltnak tartjuk a pa-

naszok jellege
alapján, illetve
fekvő beteg ese-
tében az ügyele-
tes orvos megy ki
a helyszínre.

Mikor hív-
junk mentőt?

Életveszélyes állapotban, eszméletvesztés, he-
veny vagy fokozódó fulladás, baleset, nagyobb sé-
rülés, nagy mennyiségű vérzés, tudatzavar, heveny
fej-, mellkasi és hasi fájdalom, mérgezés, megindult
szülés esetén a mentőket kell értesíteni a 104-es
telefonszámon.

nak tudatosítására, a szívbarát étrend
felépítésére, a szívbarát életstílus kiala-
kítására. Patrick Holfordnak a táplálko-
zás területén e témában már több
mint 30 kötet fűződik a nevéhez. Vallja,
hogy a folyamatos gyógyszerszedés
helyett a megfelelő táplálkozással szá-
mos probléma elkerülhető, a meglévő
tünetek pedig enyhíthetők.

Olvasni jó!
Mondj nemet a szívbetegségekre!
Étrend alapú program korunk népbetegsége ellen

A hét orvosi témája:

Mikor keressük fel
a felnőtt háziorvosi
ügyeletet?

Friss betegség vagy
állapotromlás miatt

kell az ügyeletet hívni



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A hét kérdése: a tavaszi fáradtságról

Válaszol: Dr. Gál Zoltán belgyógyász, házi-
orvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

A vitamin- és mozgáshiány, a szokatlanul
változékony idő idézi elő a tavaszi fáradtsá-
got. Táplálkozásunk és mozgásigényünk is
újuljon meg, hogy frissek legyünk – taná-
csolja a szakember.

Mi idézi elő a tavaszi fáradságot? 
A vitamin- és mozgáshiány, valamint a szokatlanul
változékony idő. Tavasszal hosszabbodnak a napok,
biológiai óránknak, hormonrendszerünknek is a ta-
vaszi időszámításra kell átállnia. Az átállás nehéz-
sége összefügghet a téli vitaminhiányosabb táplál-
kozással, mozgásszegénységgel, a megváltozott
hangulati élettel és az alvásigénnyel is. 

Őszintén a drogokról

A szokatlanul válto-
zékony idő miként hat az egészségünkre?

A szokatlan időjárás, a gyakori fronthatások
stressznek  teszik ki testünket és lelkünket.  Ez a
stressz egy megterhelő behatás, melyhez egész lé-
nyünkkel alkalmazkodnunk kell. Tudjuk, hogy a meg-
terhelés főleg az immunrendszerünket és lelki alkal-
mazkodó képességünket veszi igénybe. Nem vélet-
lenül gyakori ilyenkor a megfázásos vírusfertőzés, a
fáradtság, a feszültség és a nyomott hangulat. 

Mit tehetünk azért, hogy tavasszal is fris-
sek legyünk? 

Fizikailag-szellemileg aktivizáljuk magunkat. Az idei
hosszú tél után  még jobban várjuk a kikeletet, a termé-
szet, valamint a szellem és a szerelem feltámadását.
Táplálkozásunk is újuljon meg, a téli  disznótoros, süte-
ményes időszak után forduljunk a színes tavaszi, köny-
nyű, vitamindús étkek felé. Szabad levegőn, természet-
ben töltődjünk fel, hiszen a mackó is kibújt már a bar-
langjából, és frissen, fürgén elindult a málnás felé.

Szakemberek egyetértenek
abban, hogy nem elég tiltani a
gyerekeknek a drogozást,
mert ez a módszer nem műkö-
dik. Beszélni azonban nagyon
is kell róla. Az alábbiakban né-
hány tanáccsal szolgálunk a
szülőknek.

Gyorsan reagáljunk 
Ha a tizenévest drogozáson kapjuk,

vagy gyanúja felmerül, a szakemberek
szerint ne várjon a szülő. Van, aki ka-
maszkora elmúltával abbahagyja a
droghasználatot, de kutatások bizonyít-
ják, hogy minél fiatalabb korban kezdi el
valaki, annál nagyobb a valószínűsége,
hogy rászokik.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Az ekcéma kezelése otthon
Ekcéma esetén a legfontosabb az aller-
giás reakció okának megszüntetése. Fon-
tos, hogy az ekcémás beteg ne fürödjön

forró vízben, in-
kább vegyen lan-
gyos zuhanyt,
semleges, illatosí-
tás nélküli szap-
pant és testápolót
használjon. Ke-
rülje a szoros

vagy durva szövésű ruhaneműt. A kiüté-
seket nem szabad vakarni, éjjel is ajánla-
tos kesztyűt viselni, és az izzadással járó
tevékenységeket is kerülni kell. A helyes
étrend, a nem megerőltető mozgás és a
megfelelő mennyiségű alvás segít meg-
őrizni bőre egészséget.

A koleszterinszint változása
Brazil kutatók szerint a tél beálltával
emelkedik a koleszterinszint, tavasszal
pedig újra csök-
ken. Az évszak-
függő koleszte-
rinszint-változá-
soknak számos
lehetséges oka
van. Télen az emberek több kalóriát fo-
gyasztanak, zsírosabban étkeznek, ami
hatással lehet a rossz koleszterin (LDL)
szintjére. Télen kevesebbet mozgunk,
kevesebb napfény ér bennünket, és a
megfázásnak, influenzának is köze
lehet a koleszterinértékekhez.

Kisgyermekkorban
már beszélgessünk róla
Ajánlatos még az előtt elbeszél-

getni a gyerekkel, mielőtt egyáltalán
alkalma lenne drogot használni vagy
alkoholizálni. Az addiktológus azt java-
solja a szülőknek, hogy az első beszél-
getésre a gyerek 8-10 éves korában
kerüljön sor, megelőzve, hogy a kor-
társaktól téves információkat kapjon.

Állítsunk fel
következetes szabályokat! 
A legtöbb tizenéves tudja, hogy a

szülei nem akarják, hogy drogozzon.
Mégis, a legtöbb szülő habozik, hogy
beszéljen-e a problémáról, még mielőtt
az valóban gondot okozna. Ne késle-

kedjünk: a világos és következetes üze-
net megelőzheti a droghasználatot. Ha
a szülők különváltan élnek, fontos, hogy
ebben a kérdésben egyet értsenek, és
ugyanazokat a szabályokat állítsák fel.
Fontos a példamutatás is, a szülő
ugyanis szerepmodellként jelenik meg.

Pozitív családi hozzáállás 
A drogmegelőzésnek nem kell feltétle-

nül elrettentésnek lennie. A gyerekekben
erős a vágy a többiekhez való hasonu-
lásra, és mivel a nyolcadikosok 93 száza-
léka még nem használt semmilyen dro-
got, ők vannak többségben. A kisgyer-
mekkorban kialakult érzelmi kötődés és a
család támogatása kamaszkorban is ha-
tékony védekezés a drogproblémák ellen.

Vizsgálatok bizonyítják, hogy sokkal keve-
sebb gyerek iszik vagy drogozik azokban
a családokban, ahol kisgyermekkortól
kezdve rendszeresen együtt vacsoráznak.

Negatív példákat is
alkalmazhatunk
Bár a szülők elsősorban a jó példák-

ban hisznek, szakemberek szerint nem
szabad félni a rossz bemutatásától sem.
Ismerősök, családtagok körében is rá
lehet mutatni az ivás vagy a droghasználat
kockázataira. Fontos, hogy szégyenkezés,
mellébeszélés vagy túlzott szigorúság nél-
kül beszéljünk a kérdésről. Az a helyes, ha
a szülők a drogproblémát elsősorban
egészségügyi kérdésként kezelik, nem
pedig morális megvetés tárgyaként.
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HIRDETÉS UTAZÁS

szerző: gaál józsef 
fotó: gy. p.

Sopron varázsos belvárosát vagy
éppen Esterházy Fényes Miklós
fertődi barokk kastélyát gyakran
látogatják az egynapos kirándu-
lásokat kedvelő győriek. A válasz-
tás kiváló, de érdemes néha le-
térni a kitaposott főutakról, s vetni
egy pillantást a Fertő tó köré tele-
pült többi falura és városra, a vad-
víz gazdag élővilágára is. 

A hetvenes évek végén bioszféra-rezer-
vátummá nyilvánított Fertő tó Európa
legnagyobb sós vizű tava, legjelentő-
sebb vadvize, amely a környékén talál-
ható településekkel együtt az ezredfor-
duló után került fel az UNESCO világö-
rökségi listájára. A kitüntető cím indok-
lása szerint a tó nyolcezer éve különböző
kultúrák találkozási helye, ahol az emberi
tevékenység és a földrajzi környezet
együtt teremtett meg egy különleges ér-
tékekben gazdag kulturális tájegységet.

Az UNESCO a tó kétharmadát bir-
tokló Ausztriában a Neusiedlersee See -
winkel Nationalpark vizes élőhelyeinek
területét és Rust belvárosát nyilvánította
védetté. Magyar oldalon a világörökség
része lett a Fertő–Hanság Nemzeti Park
Fertő tavi területe, Fertőboz műemléki
központja, a kőfejtőjéről híres Fertőrákos,
továbbá Fertőd és Nagycenk kastélya. A
védőzónát nyolc falu, Balf, Nagycenk, Hi-
degség, Fertőhomok, Hegykő, Fertő-
széplak, Fertőújlak és Sarród alkotja. 

Ez utóbbi falu Kócsagvárában székel
a mi nemzeti parkunk igazgatósága. Aki
a Fertő természeti kincseire, madárvilá-
gára kíváncsi, itt értő kalauzokra talál. A
besenyő halászfalu mintájára felépített
Kócsagvár Közép-Európa legnagyobb
nádfedelű épületegyüttese, amely a ku-
tatókon, szakembereken kívül szívesen

Utazás a Fertő tó körül
fogad természetbarát turistákat is. A
családok előzetes bejelentkezés után
kenutúrán, hajnali madárlesen vehetnek
részt, vagy akár terepjárókkal eredhet-
nek Hany Istók nyomába. 

A Fertő tó Közép-Európa harmadik
legnagyobb állóvize, felülete 300 négy-
zetkilométer, korát 20 ezer évre becsülik.
A rómaiak Lacus Peiso néven ismerték
és feljegyezték teljes kiszáradását. A tó,
amely egyébként a 19. század hatvanas
éveiben is hasonló sorsra jutott, jelenleg
átlagosan fél méter vízmélységű, náda-
sainak szélessége eléri a hat kilométert.

A nádrengeteg, az iszapos pocsolyák és
a nyílt vízfelület sokszínű madárvilág
élettere. Láthatunk itt nagykócsagot, ka-
nalas gémet, búbos vöcsköt és barna ré-
tihéját. A gyékényes nádszegély a bar-
kóscinege, a sitke, a parti zóna a kék-
begy otthona. Nagy szerepe van e terü-
letnek a madárvonulásban is, énekes-
madarak és vetési ludak száz ezrei pihen-
nek meg a Fertőn, de a réti sas, a halász -
sas és a vándorsólyom is gyakori ven-
dég. A gazdag madárvilághoz illő a hal-
állomány is, a tóban jellemzően réti csík,
süllő, garda és csuka él. 

Aki a következő hetekben keresi fel
a Fertő tó valamelyik madárvártáját, lát-
hatja, ahogy pihenőt tartanak a déli tá-
jakról érkező, Európa északi tundráin
költő vízimadarak. Másfajta, kevésbé
zajos látványosságot nyújt a Fertő-
mente, a tó nyugati partjával párhuza-
mosan futó dombsor. E terület jellegze-
tes földtani képződménye a miocénkori
lajtamészkő, amelyet már a római kor-
ban is bányásztak. A fertőrákosi kőfejtő
egyedülálló geológiai, őslénytani és
kultúrtörténeti érték, igazán kár, hogy
egy elhúzódó felújítás miatt idén nem

nyit ki. Elmaradnak a csarnok kiváló
akusztikája miatt híres nyári zenés
estek is, a közönség a magyar partsza-
kasz egyetlen, rákosi strandján vigasz-
talódhat. 

A fertődi és a nagycenki kastély, a
Kócsagvár, a kis falvak helyi műemlékei,
skanzenjei, kiváló éttermei, a Fertő-táj
zavarba ejtően gazdag élővilága megér
egy látogatást. A kirándulás melletti
utolsó érvként írjuk le, hogy a híres sop -
roni borok java is a Fertő-parti ültetvé-
nyek szőlőjéből készül, a tóra néző pin-
cékben kóstolható. 

Családbarát létesítményekkel bővítik a celldömölki Vulkán
Gyógy- és Élményfürdőt. A fejlesztésnek köszönhetően
az élményfürdő új szaunavilággal, gyermekmedencével,
sószobával és sómedencével, egy háromszintű, a fedett
medencetérbe érkező csúszdarendszerrel, valamint újabb
pihenőterekkel és egy nyári bejárattal is bővül.

Megújulnak az öltözők, a büfé és a szabadtéri gyógy-
medencét körülvevő terület is, a fejlesztés emellett tartal-
mazza a fűtés korszerűsítését, lehetővé teszi megújuló
energiák, napelemek felhasználását is.

Bungalló: kis házikó, konyhasa-
rokkal. Építészeti szerkezete miatt
általában a melegebb napokon is
kellemes klímát biztosít lakóinak. 

Vakációs falu: Speciális szállás -
adó komplexum. Több házikó,
bungallók, kemping és egy-két
étterem alkotja.

Családbarát
élményfürdő

Utazási kisszótár

www.robinsontours.hu

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.

Tavaszi virágözön…
Rhododendron virágzás a malonyai arborétumban ....................... máj. 11. ......... 6.000,- Ft/fő
Jeli arborétum – Szombathely – Ják ................................................. máj. 19. ......... 4.900,- Ft/fő
Nárciszünnep Bad Aussee-ben........................................................... jún. 02. ....... 10.200,- Ft/fő
Rózsafesztivál Badenben.................................................................... jún. 09. ......... 5.200,- Ft/fő

Egynapos kirándulások
Plitvicei-tavak – Zágráb...................................................................... máj. 04. ....... 10.200,- Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában ....................................................................... máj. 05. ......... 5.600,- Ft/fő
Kreuzensteini vár – Tulln tavaszi pompában ................................... máj. 18. ......... 5.900,- Ft/fő
Kecskemét – Ópusztaszer (Pünkösdölő) ............................................. máj. 20. ......... 7.900,- Ft/fő
Bled – Skofja Loka – Ljubljana........................................................... máj. 25. ....... 11.200,- Ft/fő
Pozsony – Dévény – Schlosshof ........................................................ máj. 25. ......... 4.600,- Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell ........................................................... máj. 26. ......... 6.200,- Ft/fő
Prága – a cseh főváros ........................................................................ jún. 01. ....... 12.200,- Ft/fő
Világörökségünk a Fertő-táj – hajókázással........................................ jún. 01. ......... 4.800,- Ft/fő
Az Osztrák Dunakanyar – hajózással .................................................. jún. 08. ......... 6.800,- Ft/fő
Felvidéki bányavárosok...................................................................... jún. 15. ......... 6.600,- Ft/fő
Bécs (Schönbrunni kastély és operaház-látogatás).................................. jún. 16. ......... 5.300,- Ft/fő
Opatija – Irány az Adria! .................................................................... jún. 22. ....... 12.900,- Ft/fő
Gödöllő – Budapest (operaház-látogatás mini koncerttel) .................... jún. 22. ......... 6.300,- Ft/fő
Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán ......................................................... jún. 29. ......... 4.700,- Ft/fő
Velence – Jesolo .............................................................................. júl. 05/07. ....... 18.000,- Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék...................................................................... júl. 06. ....... 10.300,- Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád u. 51/b.
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu



Milánó, az olasz
metropolisz 
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szerző: horváth-simon barbara
fotó: illusztráció

Milánóban időzve a helyiek iga-
zán élvezhető életstílusa szó-
lítja meg az utazót: megérint a
művészet, csalogat az opera-
ház, hívogatnak a bevásárlóut-
cák, és aki enged a kísértésnek,
azt elcsábítja a nyüzsgő forga-
tag. Ez az olasz metropolisz
egyszerre régi és új, olykor egy-
hangú, de mégis változó. 

Milánó felfedezését érdemes a Dóm
térrel kezdenünk, amelyet a város szí-
veként is emlegetnek. A tér 1929-ben
nyerte el mai végleges formáját, ami-

kor is átépítették, majd a villamosfor-
galmat eltérítették. Maga a dóm épü-
lete az olasz gótika egyik mesterműve,
és egyben Olaszország második leg-
nagyobb temploma. A világhírű szé-
kesegyház hatszáz éven át épült jelleg-
zetes, rózsaszín árnyalatú márványból.
135 torony és 2.000 szobor díszíti. 

A Dóm térre nyílik a fényűző Galleria
Vittorio Emanuele II., amely passzázs-
ként köti össze a dómot a nevezetes Te-
atro alla Scala operaházzal. Építését
Mária Terézia rendelte el, miután a
város egyetlen színháza – az operaelő-
adásoknak is otthont adó – Teatro
Regio Ducale 1776-ban a tűz martalé-
kává vált. A Scala 1778 augusztusában
nyitotta meg kapuit a nagyközönség

előtt, mára pedig a világ első számú
színházaként tartják számon. 

A milánói hercegek egykori reziden-
ciájához, a Castello Sforzescóhoz szin-
tén a főtérről, egy rövid sétával jutha-
tunk el. A kastély főkapuján át az óra-
tornyon keresztül léphetünk be az első
nagyobb udvarba, illetve onnan
mehetünk át a földszinti termek-
hez. Ha megfigyeljük, a várban
az ablakok keretein köszön visz-
sza a gótikus stílus. Az impo-
záns komplexum két oldalán
nyílik egy-egy felvonóhidas
kapu: bal oldalról az elősánc rom-
jait vehetjük szemügyre, jobbról
pedig két hidacska íveli át a kastély kö-
rüli árkot, amelyek korábban az össze-
köttetést biztosították a vár külső falá-
val. Ahogy folytatjuk utunkat a hercegi
rezidencián, a részben feltárt titkos fo-
lyosók a külső fedett bástyafolyosóhoz
vezetnek, a járatokat megvilágított ab-
lakocskák teszik kevésbé kísértetiessé,
szinte már romantikussá.

San Siro Stadion:
az AC Milan
és az Internazionale otthona
Az 1926-ban épült San Siro stadion

a négy egymással szemközti lelátójával
az angol arénákhoz hasonlított legin-
kább. A hivatalos megnyitón, 1926.
szeptember 19-én az Inter 6–3-ra le-
győzte a Milant. Érdemes tudnunk,
hogy a stadion lelátójában az „északi
kanyart” az Inter, a „déli kanyart” pedig
a Milán szurkolói vették birtokba egy-

fajta hagyományt teremtve a futballra-
jongók békéjének érdekében. 

Ételek olasz módra

Az olasz konyha ízvilága rendkívül
változatos, a különleges alapanyagok
helyett pedig néhány nélkülözhetetlen
összetevő – az olívaolaj, a durva tengeri
só, a bazsalikom, a fekete bors, a rozma-
ring és a parmezánsajt – járul hozzá az
ínycsiklandó ételek elkészítéséhez. 

Ha Olaszország, akkor pizza. A
római időkben még csak „megkent”
vagy „feltéttel kínált” kenyérként tar-
tották számon, majd onnantól kezdve,
hogy felhajtották a kenyér szélét – ne-
hogy lecsússzon róla a feltét –, már
szinte mai formájában elevenedett
meg az igazi olasz pizza. A méltán
híres spagetti mellett érdemes még
megkóstolnunk a makarónisalátát, az
édességek közül pedig kihagyhatat-
lan a tiramisu és a panna cotta.    
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szerző: gaál józsef 
receptek: edvi lászló
fotó: o. jakócs péter 

A kockás abroszú kisven-
déglők letűnt világát idézi
meg minden héten két nap
erejéig a Baross úti Belga
söröző csapata. Ilyenkor át-
öltözik az étterem, győri
szódásüvegek kerülnek az
asztalokra, helyi termelők
szállítanak friss alapanya-
gokat a konyhára, s az al-
kalmi étlapon csak a hagyo-
mányos magyar kony ha
klasszikusai kaphatnak he-
lyet. Közülük is elsősorban
az olyan helyi, régiós szüle-
tésű értékek, mint a másutt
ismeretlen kisalföldi ecetes
ponty, vagy az a szigetközi
pontyhalászlé, amely sajá-
tosan, többféle halból, pasz-
szírozva készül.

Edvi László főszakács szerint a
Belga söröző kezdeményezése
hozzásimul ahhoz a több éve ural-
kodó gasztronómiai trendhez,
amely a hagyományok ápolását
és a fenntarthatóságot, a helyi
alapanyagok felhasználását írja
elő. A ponty, a harcsa, az apróhal
Patkányosról, a savanyúság Gyir-
mótról, a tej, a tejföl, a túró és a
sajt a Cserpes Sajtműhelyből ér-
kezik. A lébényi hentes vágás
után egy napot pihenteti, s már
küldi is a megrendelt húst. A ku-
koricán nevelkedett, szép, sárga
tényői csirkékből jó tejföllel csak
kiváló paprikást készíthet a sza-
kács. Minden helyi és friss, hűtőre
és konzervnyitóra ebben a két
napban nincs szüksége a Belga
söröző konyhájának.  

A csütörtökön és pénteken kí-
nált régi jó, régiós fogások nem
magyarosak, hanem magyarok.
Ezek hagyományos hazai ételek,
amelyeket senki nem korszerűsí-
tett, nem gondolt újra. A szakács
egyszerűen csak főz, pont úgy,
ahogy elődeink, mondjuk a nagy-
mamáink tették. Edvi László sze-
rint az akciót rokonszenv övezi.
Megtalálták a Belga sörözőt azok a
hazai vendégek, akik nosztalgiával
gondolnak vissza a kockás abroszú
vendéglátásra, a szódával készült,
szúrós kisfröccsökre. A külföldiek
meg azért lehetnek elégedettek,
mert találkoztak a hamisítatlan ma-
gyar gasztronómiával. 

A régi jó régió
Haramialeves 
Egy jó húsleves a tá-

lalástól válik haramiale-
vessé. Először tehát főz-
zünk egy jó húslevest, s
a benne főtt marhahúst,
zöldségeket vágjuk koc-
kákra. Tálaláskor a hús
és a zöldség kerül a leve-
sestál aljára, ezekre
külön kifőzött csusza-
tésztát fektetünk, meg-
borsozzuk és megszór-
juk apróra vágott snid-
linggel. Végül a tálba
öntjük a húslevest.      

Cigánypecsenye 
Frissen sütött tarjaszelet

fokhagymás pecsenyeszósz-
szal és sült burgonyával 

Tarjából 18 dkg-os szelete-
ket vágunk, a hús rostjait
klopfolással meglazítjuk, sóz-
zuk, borsozzuk, jó minőségű
paprikával elkevert lisztbe for-
gatjuk, majd kevés olajon ro-
pogósra sütjük. Ha kész, a
húst kivesszük, a maradék
olajban apróra zúzott fok-
hagymát pirítunk, amibe
aztán visszahelyezzük a meg-
sütött tarját. 

A kockára vágott burgo-
nyából sült burgonyát készí-
tünk, amit felhalmozunk a tá-
nyér közepén. Rátesszük a
fokhagymás tarját, leöntjük a
fokhagymás szafttal, díszítjük
ropogósra, „kakastaréjra” sü-
tött szalonnával. Házi vegyes
savanyúsággal tálaljuk.

Túrógombóc
édes morzsával,
mézes tejföllel
Hozzávalók: 1,2 kg túró, 25

dkg olvasztott vaj, 24 dkg
fehér zsemlekocka, 12 evőka-
nál tejföl, 8 egész tojás, 3 evő-
kanál vaníliás cukor, 12 evőka-
nál cukor, 1 db citrom leve és
héja, 1 db narancs héja és
leve, 32 dkg dara

Elkészítése: A hozzávaló-
kat összegyúrjuk, egy órát hű-
tőben pihentetjük, majd gom-
bócokat formázunk, amiket
gyöngyöző vízben kifőzünk. (A
narancshéjból a vízbe is tehe-
tünk.) A főtt gombócokat vaj-
ban pirított zsemlemorzsában
megforgatjuk, s mézzel elke-
vert tejfölt adunk mellé. 

GASZTRONÓMIA HELYI ÍZEK
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL, PIAC

kép és szöveg: győr-szol

A környezettudatos gondolkodás és viselkedés ala-
kítására megelőzési programot indított a rendőrség
a Győrhöz közeli Abdán, Börcsön, Kunszigeten és
Öttevényen. A kezdeményezéshez a Győr-Szol Zrt.,
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás, valamint a Győr-Moson-Sopron
megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott.

A megelőzési program résztvevői az érintett intéz-
ményekben a napokban hivatalosan is útjára indították
a zöld gondolatokat. Abdán
elhangzott: rendkívül fontos
az épített és a természetes
környezet állapotának meg-
óvása. Ebbe beletartozik a
környezet tisztaságának
megőrzése. A cél elérése ér-
dekében rendkívüli jelentő-
ségű a tudatformálás,
amelynek segítségével elér-
hető, hogy az emberek érzé-
kenyebben reagáljanak kör-
nyezetük szennyezettségére. 

Napjaink egyik leggyakoribb hulladéka a PET-palack.
A flakonok megítélése kettős: ha a természetben nem
lebomló palackok az árokba vagy az erdőbe kerülnek,

Tavaszi tanácsok
szerző: tóth lászló  

Itt a tavasz és eljött annak az
ideje is, hogy a hétvégi házak tu-
lajdonosai rendbe tegyék vízmé-
rőaknáikat. Az első lépés egy ki-
adós szellőztetés, majd következ-
het a téli szigetelések eltávolí-

tása, s a bejövő vízvezeték fő-
csapjának megnyitása. Ellenőriz-
zük, szivárog-e valahol a víz, s
nézzük meg a vízmérőt! Ha az
üveg alatt párát vagy buborékot
látunk, nincs ok aggodalomra,
mindkettő magától elmúlik. A szi-
lánkos, repedt üveggel más a
helyzet, ez a vízmérő elfagyásá-
nak biztos jele.

Mivel a vízmérő fagyvédelme a
tulajdonos feladata, az elfagyott víz-
mérő pótlásának költsége is a tulaj-
donost terheli. A leggyakoribb típus-
nál ez bruttó 20 ezer forint költséget
jelent. Az idei télen szerencsére
kevés vízmérő fagyott el, legalábbis
jóval kevesebb, mint tavaly. A szige-

telés és a hóréteg túlnyomórészt
megvédte a vízórákat. Ha mégis
megtörtént a baj, akkor a vízmű disz-
pécserszolgálatán, a 96/311-753-
as telefonszámon jelenthetjük be a
vízmérő elfagyását, a további teen-
dőkről is itt kaphatunk felvilágosítást.

Ha a vízaknában minden rend-
ben van, érdemes az ingatlan belső
csőrendszerét is ellenőrizni. Oda-

Tényői baromfi
a vásárcsarnokban

A főzésnél maradva Ka-
tona József a Tényői Ba-
romfibolttal srégen szem-
ben, a vásárcsarnok eme-
leti galériáján található sü-
tödét ajánlja figyelmünk -
be, amely szintén a csa-
ládi vállalkozáshoz tarto-
zik, és ahol a saját feldol-

gozású baromfiból készí-
tett ételek kaphatóak. Kér-
hetünk például sült csirke-
combot, grillcsirkét, resz-
telt májat és zúzapörköltet
is. Zárszóként Katona Jó-
zsef a május 25-én Té-
nyőn, a vállalkozás szerve-
zésében megrendezendő
kakasfőző fesztiválra hívja
meg olvasóinkat, ahol a
speciális konyhai élmé-
nyeken túl kulturális prog-
ramok is lesznek. 

kép és szöveg:
nagy csaba

A nyolcvanas évek köze-
pétől van jelen a vásárté-
ren a feldolgozott barom-
fit áruló Katona család. A
vásárcsarnokban 1993
óta találkozhatunk termé-
keikkel. A
csar nok eme -
letén a Tényői
Baromfibolt
1998 óta mű-
ködik – tudtuk meg Ka-
tona Józseftől, a családi
vállalkozás vezetőjétől, aki
elmondta, Tényőn üzemel
az Európai Unió előírásai-
nak is megfelelő vágóhíd,
itt dolgozzák fel a magyar
baromfit. A bolt hűtőjébe
már konyhakész baromfi-
termékek kerülnek. Az
igazi magyaros, tyúkból
és kakasból készülő éte-
lek minőségi alapanyagait
szintén beszerezhetjük.

Piaci kosár
Tálcás csirkeaprólék 565 Ft/kg
Tyúk és kakas 690 Ft/kg

bent a házban zárjuk el a vízvételi he-
lyeket, a vízcsapokat, a vécétartályt,
majd ellenőrizzük vízmérőt. Ha az
óra kis kereke így is pörög, az csőtö-
résre utal, vagyis valahol szökik a víz
a hálózatból. Ha így van, hívjunk mi-
előbb vízvezeték-szerelőt, hogy in-
gatlanunkat megvédjük a súlyosabb
felázástól, s az elfolyó víz ne okozzon
további költséget. A csőtörés meg-
javításáig mindenképpen tartsuk
zárva az aknában lévő főcsapot.  És
még egy fontos dolog: mielőtt a hét-
végi házban ivásra vagy főzésre
használnánk a vizet, jó alaposan fo-
lyassuk ki a csapokat, távolítsuk el a
házi bekötővezetékben lévő állott,
pangó vizet, hogy élvezhessük a ve-
zetékes víz friss és üdítő ízét.

Mélyebb fekvésű ingatlanokon
előfordulhat, hogy a pincében
megjelenik a talajvíz. Ezt kockáza-
tos kiszivattyúzni, mert a visszapót-
lódó víz kimoshatja az alapzatban
található homokot és megcsúsz-
hat az egész ház, megrepedhet-
nek a falak. Szakemberek szerint a
talajvízzel elöntött pincékben
addig nem lehet semmit tenni,
amíg a víznek utánpótlása van.
Meg kell várni, amíg a talajvíz
szintje csökken. Ami esetleg ma-
gától nem szivárog el, később a
környező árkokba kiszivattyúzható. 

Megelőző kampány indult
akkor jelentősen szennyezik a környezetet. Amennyiben
a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe jutnak, akkor hasz-
nosulnak, újabb használati tárgyakat készítenek belőlük.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás ötvenezer forintos támogatásával az
abdai, a börcsi, a kunszigeti és az öttevényi általános
iskolákba a minap kikerültek azok a PET-palackot la-
pító prések, amelyek lehetővé teszik a flakonok haté-
kony elszállítását. A gyermekek a pogácsa méretű mű-
anyag palackokat a Győr-Szol által kihelyezett konté-
nerekbe gyűjtik. Az elszállítást és az újrahasznosítók-

nak történő átadást szintén
a Győr-Szol Zrt. oldja meg –
emelték ki a szervezők a bör-
csi iskolában.

A program másik hely-
színe az ökoiskolaként mű-
ködő Kunszigeti Két Tan -
nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. A
projektindítón a település
polgármestere, Lendvai
Iván né a rendőrségnek a na-
gyon jó kezdeményezést és

a szervezést, a Győr-Szol Zrt.-nek az együttműködést
köszönte meg, majd a palackok szelektív gyűjtésére, a
prések használatára buzdította az iskolásokat.

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
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SZOLGÁLTATÁS

Lakatosmunkák!  Kerí-
tések, kapuk, bizton-
sági rácsok, korlátok
stb. készítése, javí-
tása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás!   70/2237-957

Homokszórás, porfes-
tés: alufelnik, acélfelnik, kerítések,
vasszerkezetek stb. 30/834-9978

Hívjon bizalommal, teljes
körű lomtalanítást vállalok. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállítom:
tárolóját, garázsát kitakarítom. Stuka
Tibor: 30/217-0848.

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

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

Tetőjavítás, átrakás, la-
postető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712. 

EGYÉB

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel, árfolyamrögzítés.  Tel.:
20/951-0235

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.  

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

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

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat 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 egy -
aránt. Kérjük, bizalommal forduljon hoz-
zánk! Érd.: 20/214-5881

KIADÓ

Új építésű irodák ki -
adók 13–48 m2 nagyságban, bú-
torozottan vagy bútor nélkül, reá-
lis áron Győr-Szabadhegyen. Ér-
deklődés: 30/625-2487

Győrhöz közeli falu köz-
pontjában vállalkozásra alkalmas is-
tálló, pajta, ha kell, földterület is kiadó!
Tel.: 30/970-8634

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, távfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-

kást cserélne 1+2 és fél szobás vagy 3
szobás, 55–68 m2-es, határozott, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses bérle-
ményre. Újváros,  Sziget, Bán Aladár u.
kivételével (hirdetési  szám: 326). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 33 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, 50-65 m2-es,
határozott vagy határozatlan bérleti
szerződéses lakásra Marcalváros I–II. ki-
vételével (hirdetési szám: 286). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I-en 55 m2-es, összkom-
fortos, távfűtéses, részben felújított,
csempés, járólapos, határozatlan idejű
szerződéses lakást cserélne 1+fél szo-
bás, határozatlan idejű szerződéssel
rendelkező lakásra Sziget és Újváros ki-
vételével (hirdetési szám: 288). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 m2-es, összkom-
fortos, távfűtéses, felújított, nyugodt he-
lyen lévő, határozott idejű szerződéssel
rendelkező lakást cserélne 45–55 m2-es
bérleményre Sziget, Újváros és Szabad-
hegy kivételével (hirdetési szám: 289).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 114 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1+2 szobás, bel-
városi vagy gyárvárosi, kizárólag föld-
szinti, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hirdetési szám: 290).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 114 m2-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1+2 szobás, bel-
városi vagy gyárvárosi, kizárólag föld-
szinti, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hirdetési szám: 291).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 41 m2-es, teljesen fel-
újított, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 45 m2-es, erkélyes
lakásra, liftes házban max. 3. emeletig. Új-
város kizárva. (Hirdetési szám: 292) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

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!

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2013. április 14., 9—13 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

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

MILITARIA
Ez a kupon 30% kedvezményt
ér Önnek a MARC női és férfi tavaszi

cipőkre, 2013. április 27-ig!

Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 30–32. Telefon: 96/326-567, 20/3188-604 

Teljes körû cipő- és táskajavítást
vállalunk rövid határidővel,

jó minőségben!

Esküvői
cipők széles
választéka!Nyitva tartás:

h–p. 9–17, szo. 9–13

Gyôr, Zrínyi u. 70. Hétfôtôl péntekig: 9–18, szombat: 9–13

.hu Mintabolt

Különleges Kézi készítésû gyertyák
Anyák napjára, Esküvôre, Születésnapra,
Névnapra, Minden alkalomra…

ORANGE AJÁNDÉK KUCKÓ Ár: 4,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!

Szigeti, 2 szobás, 46 m2-es, teljesen
felújított, virágoskerttel rendelkező
házban lévő, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 50–60 m2-es, lehetőség
szerint erkélyes, tárolós, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra, Újváros
kivételével (hirdetési szám: 293). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győrszentiván-Kertvá-
rosban 80 m2-es téglaház 200
négyszögöl kerttel eladó. Megegye-
zünk! Tel.: 30/688- 5815

Pázmándfalu-hegyalján
52 m2-es, felújításra szoruló családi ház
3.900 nm telken sok gyümölcsfával,
eladó. 3.500.000 Ft. 06-20/471-8575

Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELADÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas öve-
zetben. Érd.: 30/9370-230. 

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

OKTATÁS

Matematika-korrepetá-
lást vállalok 7–12. osztályig, felnőt-
teknek is. Tel.: 30/444-6023

ÉPÍTŐANYAG



28 / + / 2013. április 12.

összeállította: lakner gábor
fotó: győri audi eto kc

A Győri Audi ETO KC 24–22-re
nyert az Oltchim Valcea ellen
Bukarestben a női kézilabda
Bajnokok Ligája elődöntős pár-
harcának első mérkőzésén. A
magyar csapat új BL-csúcsot
felállítva sorozatban a tizenhar-
madik győzelmét aratta.

Mire olvasóink kezükbe veszik e heti
számunkat, már eldőlt, hogy a győri lá-
nyok a csütörtök esti veszprémi vissza-
vágón kiharcolták-e a döntőbe jutást.
Amikor azonban nyomdába adjuk la-
punkat, még csak reménykedhetünk
benne, hogy az idegenbeli siker után
hazai pályán is a zöld-fehérek bizonyul-
tak jobbnak. Jövő heti számunkban ter-
mészetesen beszámolunk a második
mérkőzésről, melyről a www.gyor -
plusz.hu oldalon addig is részletes tudó-
sítást olvashatnak, a Győr+ Televízióban
pedig összefoglalót láthatnak a vissza-
vágóról. Lapzártánkkor azonban még
csak az első találkozóról és egy méltat-
lan felvezetésről adhatunk hírt. 

Az odavágó első húsz perce álom-
szerűen alakult: a magyar bajnok kifo-
gástalanul védekezett, és elhúzott 13–
6-ra. A szünet előtt valamelyest ren-

Rekordot döntött az Audi ETO
dezte sorait a rivális, így csökkent a
különbség. A folytatásban a győriek-
kel is hírbe hozott Bulatovic révén jól
tartotta magát a Valcea, ám egyenlíte-
nie nem sikerült, a zöld-fehérek végül
24–22-re nyertek. 

„Fontos volt, hogy a mérkőzés elején
elhúztunk, de legalább ilyen sokat szá-
mított, hogy a végén meg tudtuk tartani
az előnyünket. Ezúttal is a védekezésen
múlt a végeredmény, összességében
nagyon jó meccset játszottunk” – nyilat-
kozta a mérkőzésről Ambros Martin, a
győriek vezetőedzője.

Az Audi ETO története során most
először tudott győzni a Valcea ellen ide-
genben. A győri klub a sorozat mostani
kiírásában eddig mind a tizenhárom
mérkőzését megnyerte, ami új BL-
csúcs. A tizenkettes sikersorozatra is
csak egyszer volt példa: a Németh And-
rás irányította, Tóth Tímeával felálló oszt-
rák Hypo Niederösterreich a 2007/08-
as szezonban jutott el hasonlóképpen hi-
bátlan mérleggel az elődöntőbe. 

Nem mehetünk el szó nélkül amel-
lett, hogy az egyik legolvasottabb
román sportújság úgy harangozta be
az Oltchim Valcea–Audi ETO elődön-
tőt, hogy ismert román sportolókat
szólaltatott meg, fényképezett le a két
klub jelképeivel. A fotókon a Görbicz
nevével ellátott 13-as mezzel a kezé-

ben Ionela Tarlea olimpiai ezüstérmes
futó a hüvelykujját lefelé fordítva mu-
togat, Elisabeta Lipa ötszörös olimpiai
bajnok evezős úgy tesz, mintha szét
akarná tépni a mezt, a maratoni futás
ötkarikás bajnoka, Constantina Dita
eldobja azt, a súlylökő Nicoleta Grasu
pedig rálép Görbicz trikójára. A
ProSport Lipát és Grasut idézve azt
írta: „Győzzetek mindenáron, akár
Anita mezének letépése árán is!”

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) elnöke elkeserítőnek
tartja a ProSportban megjelent képe-
ket. „Sportvezetőként, egykori sporto-
lóként és szurkolóként egyaránt vég-
telenül elkeserítőnek tartom azt, ami
a mérkőzéshez kapcsoltan egy romá-
niai médiumban megjelent” – reagált
Borkai Zsolt. „A sporttól, a fair play
szellemiségétől teljesen idegen és fel-
háborító, hogy ilyen előfordulhat.
Meggyőződésem, hogy ezt a szo-
morú esetet hasonlóan ítélik meg a
romániai kollégák is, és ennek megfe-
lelően járnak el.”

A Magyar Kézilabda Szövetség
(MKSZ) közölte: sajnálattal értesült
arról, hogy az elődöntőt megelőzően
„provokatív, sértő, hangulatkeltő” tu-
dósítások jelentek meg a román sajtó-
ban Görbicz Anitával, az Audi ETO és
a magyar válogatott csapatkapitányá-

val kapcsolatban. „Az MKSZ az elszi-
getelt, ám több helyen nyilvánosságot
kapó esetet elítéli, ugyanakkor hang-
súlyozza: a két csapat párharcának a
sportról kell szólnia, éppen ezért nem
szabad, hogy ne a magyar klub kiváló
teljesítménye kerüljön a tudósítások
középpontjába” – áll a szervezet állás-
foglalásában.

A tiltakozások végül némi ered-
ményre vezettek. A napilap internetes
oldalán közölt véleménycikkben mél-
tatta Görbicz Anitát a bukaresti mér-
kőzésen nyújtott teljesítményéért a
sportújság főszerkesztője, aki a cikk
utóiratában bocsánatot is kért azok-
tól, akik sértőnek érezték a lapban
szombaton közölt képriportot. „Meg-
értem, hogy voltak olyan magyarok,
akik megharagudtak a fotók miatt. A
ProSport nevében ezúton kérek bo-
csánatot, ha sértőnek érezték a képe-
ket. Biztosíthatok mindenkit, hogy
nem volt sértő szándék bennünk” –
írta a véleménycikkhez toldott utóirat-
ban Lucian Lipovan, a romániai
ProSport napilap főszerkesztője. 

A másik ágon némi meglepetésre a
Krim Ljubljana 24–22-re nyert a norvég
Larvik otthonában, pedig a szlovénoktól
több alapjátékos sérülés miatt hiány-
zott. A visszavágót szombaton 20.30
órakor rendezik Ljubljanában. 



2013. április 12.   / + / 29

MOZAIK SPORT

A jövőben arany fokozatú támogató-
ként segíti a Magyar Olimpiai Bizott-
ság (MOB) munkáját az Audi. „A Ma-
gyar Olimpiai Bizottság vezetése örül
annak, hogy a minőséget, az innová-
ciót, a társadalmi felelősségvállalást
kiemelten fontosnak tekintő vállalatok
csatlakoznak a MOB támogatói csa-
patához. Az Audi Hungaria és az Audi
importőre, a Porsche Hungaria remél-
hetőleg olimpiai ciklusokon átívelő
partnere lesz a MOB-nak” – mondta
a hétfői sajtótájékoztatón Borkai Zsolt
MOB-elnök.

Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia ügyvezető igazgatója hangsú-
lyozta, az eddigi regionális aktivitásaik
mellett ezúttal a nemzeti sportszerve-
zet mellé álltak, amely valamennyi ma-
gyar sportolót képviseli, egyesíti. Az
Audi Hungaria 2006 óta névadó fő -
szponzora a Győri Audi ETO KC-nak
és 2011 óta szponzora a Győri ETO
FC-nek. Az Audi AG január óta a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság hivatalos
járműparkjának a biztosítója.

Huszadik bajnoki mérkőzésén is veret-
len maradt a Győri ETO FC, amely az
OTP Bank Liga legutóbbi fordulójában
2–0-ra győzött a PMFC otthonában. Pé-
csett rendkívül mély talaj és szakadó
eső fogadta a csapatokat, de a listave-
zető zöld-fehérek remekül alkalmazkod-
tak a körülményekhez és már a mérkő-
zés elején kapujához szegezték ellenfe -
lüket. Az agilisan játszó győriek közül fél-
órányi játék alatt Trajkovic és Kronaveter
is bevette a hazaiak kapuját, mindkét-
szer Kink volt az előkészítő. Több gól
már nem esett a mérkőzésen, a győriek
jól védekeztek és kevés helyzetet enge-
délyeztek a pécsieknek, a zöld-fehérek
további próbálkozásai pedig célt tévesz-
tettek. A találkozót három piros lap is
színesítette, a 33. percben Strestik és
Balogh lett egy páros kiállítás szenvedő
alanya, majd a 69. percben Akassout
küldte le a játékvezető gólhelyzet meg-
akadályozásáért. 

A 21. forduló remekül alakult az ETO
számára, hiszen az üldözők közül egye-
dül az MTK tudott nyerni, a Videoton ve-
reséget szenvedett, a Ferencváros és a
Debrecen pedig döntetlent játszott. A
zöld-fehérek előnye 9 pont az MTK-val
szemben, a Videoton és az FTC 15
ponttal, a címvédő DVSC pedig 17
ponttal maradt le a győriektől. Hétvé-
gén Győrött rendezik a forduló rangadó-
ját, hiszen vasárnap 16.30 órakor a har-
madik helyezett Videotont fogadja a lis-
tavezető. Az ETO egy újabb győzelem-
mel hatalmasat léphet a bajnoki cím
megszerzése felé, de a zöld-fehérek
nyugodtan futballozhatnak, hiszen a
nyomás a vendégeken lesz.

„Ugyanúgy készülünk, mint a többi
meccsre, attól függetlenül, hogy belül

Presztízscsata a labdarúgópályán

Ötkarikás
lett az Audi

azért érzem, hogy rangadó következik”
– mondta lapunknak a hetek óta reme-
kül futballozó Völgyi Dániel. „A város-
ban járva mindenkitől hallom, hogy
sokan kijönnek a stadionba, bízom
benne, hogy közönségszórakoztató já-
tékkal sikerül otthon tartani a három
pontot. Tudjuk, hogy a Videoton jó csa-
pat, ellenük mindenkinek száztíz száza-
lékot kell nyújtania a pályán. Nem

érzem magam rossz formában, de van
önkritikám, így tudom, hogy az én játé-
komban is van hiba. Hátvédként külö-
nösen örülök a góljaimnak, hiszen el-
sősorban nem tőlünk várják a találato-

kat. Remélem, a jövőben is be tudok
majd találni néhányszor.”

Pintér Attila vezetőedző a Videoton
ellen már számíthat Andric játékára,
ugyanakkor Svec játéka kérdéses a
rangadón. Örömteli hír, hogy Koltai
kedden megkezdte az edzéseket, de
várhatóan ő még nem kap szerepet a
Videoton ellen. „Nem foglalkozunk a
veretlenségi sorozattal, hiszen a múlt-

ból nem lehet megélni, a jövőre kon-
centrálunk. Szeretnénk kiszolgálni a
közönségünket és mint mindig, a Vi-
deoton ellen is nyerni akarunk” – fo-
galmazott a vezetőedző. 
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A HAT-AGRO UNI Győr női kosárlabdacsapata két
mérkőzésen lezárta a bajnoki elődöntőt, és ismét
bejutott a fináléba, ahol a tavalyi évhez hasonlóan
az Uniqa-Euroleasing Sopron lesz a zöld-fehérek el-
lenfele. A győriek hazai pályán 81–74-re győztek a
DVTK-Miskolc ellen, Fűzy Ákos együttese nagy csa-
tában kerekedett felül a jobban lepattanózó ellenfe-
lén. A visszavágó komoly izgalmakat hozott, három
perccel a vége előtt 54–54-nél Laklóth dobott egy
lélektanilag nagyon fontos triplát, ami meghatá-
rozta a végjátékot. Az utolsó percek büntetőpárba-
jában is higgadt tudott maradni a címvédő, és végül
64–61-re megnyerte a találkozót, lezárva ezzel az
elődöntőt. 

„Forró hangulatú mérkőzésen nagyrészt a mi
akaratunk érvényesült, de a jól küzdő hazaiak meg-
nehezítették a dolgunkat. A küzdeni tudásunk, hi-
tünk és a végjátékban mutatott higgadtságunk

A Rába ETO futalcsapata egyre közelebb kerül a baj-
nokság megnyeréséhez, hiszen a zöld-fehéreket
gyakorlatilag már csak két győzelem választja el a
címvédéstől. A bajnokság felsőházi rájátszásában
érdekelt győriek csütörtökön a Haladás, míg hétfőn
az UTC ellen gyűjtötték be a három pontot. A Rába
ETO a szombathelyiek ellen valóságos gólfesztivált

Remekül vette a hétvégi akadályt a Győr-Szol–Szé-
chenyi Egyetem kosárlabdacsapata, amely mind-
két hazai mérkőzését megnyerte az NB I/B-s baj-
nokság rájátszásában. A győriek pénteken a Tisza-
újváros csapata ellen győztek 100–71-re, majd
szombaton a Mezőberény ellen nyertek 95–72-re.
Az első mérkőzésen mindenki lehetőséget kapott a
bizonyításra, amivel élni is tudtak a játékosok. Mind
a négy negyedét megnyerve, néhol látványos játék-
kal, magabiztosan győzött az egyetemi gárda. Más-

nap némiképp felforgatott csapattal lépett pályára
a hazai együttes, de egy második negyedbeli meg-
ingást leszámítva itt is uralták a játékot a győriek.
„Két nap alatt két győzelem, sérülésmentesség, he-
lyenként látványos megoldások, már csak az igazi
tavasz hiányzik” – értékelt Kozma Tamás szakmai
igazgató. A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem csapata
legközelebb szombaton 18 órakor az Óbudai Kaszá-
sok otthonában játszik. 

A SZESE Győr napközis nyári kézilabdatábort szer-
vez június 17–21. és június 24–28. között. Az élvo-
nalba igyekvő klub várja a 2000 és 2004 között szü-
letett fiúk jelentkezését, akik szeretnének megis-
merkedni ezzel a gyönyörű sportággal, vagy már
meglévő tudásukat szeretnék tökéletesíteni. A prog-
ram mindennap 8 órától 17 óráig tart az egyetemi
csarnokban, a résztvevőknek napi háromszori étke-
zést biztosítanak. A napi két edzést a sokszoros vá-
logatott Rosta Miklós vezeti, a felügyeletet a SZESE
további felnőtt játékosai biztosítják. A tábor költ-
sége 20.000 forint, a résztvevőkre a kézilabdázás
mellett számos külön program is vár. Jelentkezni
április 30-ig lehet az espohand@espohand címen,
ötezer forintos előleg befizetése mellett. 

Döntőbe jutott a címvédő
azonban újabb bajnoki döntőt ért. Nagyon boldo-
gok vagyunk, hiszen viszontagságos hónapok van-
nak mögöttünk, de bebizonyítottuk, nem a véletlen
műve volt a tavalyi eredményünk sem. Most egy ki-
csit pihenünk, majd készülünk a hétfőn kezdődő fi-
náléra” – nyilatkozta Fűzy Ákos vezetőedző. 

A bajnoki döntőben megismétlődik a tavalyi pá-
rosítás, hiszen az Uniqa-Euroleasing Sopron is ket-
tős győzelemmel lépett túl a PINKK 424 együttesén.
A párharc az egyik fél három győztes mérkőzéséig
tart, a pályaelőny ezúttal is a soproniaknál van. Az
első találkozót hétfőn 18.45 órakor rendezik Sop -
ronban, a második mérkőzést csütörtökön 18 óra-
kor játsszák az egyetemi csarnokban. A harmadik
találkozót április 22-én, hétfőn rendezik az Alpokal-
ján, amennyiben szükséges, a negyedik mérkőzés
április 25-én, csütörtökön lesz Győrött, az ötödik
pedig április 29-én, hétfőn Sopronban.

Kettős győzelemKézilabdatábor
fiúknak

Tovább robog a Rába ETO
rendezett, 10–2-es félidőt követően 14–3-ra győzött
Marcos Angulo csapata. A vendégek nem tudták
megismételni a kupadöntőben mutatott játékukat,
így a zöld-fehérek ilyen különbséggel is megérde-
melten nyertek. Harnisch egymaga négyszer vette
be az ellenfél kapuját, Dróth és Fabio mesterhár-
mast lőtt, Bárdosi duplázott, egyszer pedig Lódi és
Horváth is eredményes volt. Szegeden aztán nehe-
zebb dolga volt a címvédőnek, a győriek ezúttal ala-
posan megküzdöttek a győzelemért. Az UTC hősie-
sen védekezve sokáig ellenállt és végül szoros mecs-
cset vívtak a Rába ETO-val. Lódi és Fabio góljaival
2–0-ra vezetett a szünetben a vendégcsapat, a 3–0-
ás végeredményt Bárdosi állította be egy perccel a
mérkőzés vége előtt. Érdekesség, hogy a győriek
idénybeli 23 bajnoki mérkőzésükön mindössze négy
alkalommal szereztek négynél kevesebb gólt – e ta-
lálkozók közül kettőn a szegediek voltak az ellenfe-
lek. A Rába ETO legközelebb pénteken 18.30 órakor
lép pályára, amikor a harmadik helyezett Gödöllő ér-
kezik a Magvassy Mihály Sportcsarnokba.
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Lapunk megjelenésének napján
adják át a Bercsényi ligeti műfüves
focipályát, amely már a harmadik a
városban, de az MLSZ pályázata
révén a közeljövőben négy további
kispálya is épülhet. Győr jelentős
mértékben kiveszi a részét az MLSZ
pályaépítési programjából, hiszen a
Bercsényi ligeti már a harmadik 20-
szor 40 méteres műfüves sportpá-
lya, amely a pályázati konstrukció
keretében megvalósult városunk-
ban. Korábban hasonló pályát avat-
tak Győr-Ménfőcsanakon és Győr-
szentivánon is.

AJÁNLJUK
ÁPRILIS 12., PÉNTEK
Futsal
18.30 Rába ETO–Gödöllői
Bikák (bajnoki rájátszás, Mag-
vassy-csarnok)

ÁPRILIS 13., SZOMBAT
Táncsport
9.00 Modern táncsport bajnok-
ság (döntő, ETO Park)

ÁPRILIS 14., VASÁRNAP
Táncsport
9.00 Modern táncsport bajnok-
ság (döntő, ETO Park)

Labdarúgás
16.30 Győri ETO FC–Videoton
FC (bajnoki mérkőzés, ETO
Park)

ÁPRILIS 18., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–
Uniqa-Euroleasing Sopron (baj-
noki döntő, egyetemi csarnok)

E heti cikkünk Sárközi Krisztináról szól, aki
34 éves, három gyermek édesanyja, házi-
asszony, és emellett munkával tölti a min-
dennapjait. Mindezek mellett hetente
négyszer keményen edz. Januárban kez-
dett el rendesen edzeni, ekkor közel 114
kg-ról indultunk. Az alapokat az ETO Park-
ban fektettük le kardio- és erősítő edzés-
sel, és egy hónap elteltével tértünk át a
konditermi megpróbáltatásokra a Speed-
fit Fitness és Szolárium Stúdióban. Feb-
ruárban heti két edzésben volt része Krisz-
tinek, ezt növeltük három alkalomra, majd

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége
összhangban a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség felhívásával április 13-
án környezetvédelmi napot szervez a
szövetség kezelésében lévő Mosoni-
Duna-holtág partján. A programon
résztvevőket az egyetemi zsilipnél és a
csónakkikötőknél várják a szervezők. A
környezetvédelmi napon a holtágon ál-
talános horgászati tilalom lesz – tájé-
koztatta lapunkat Takács Antal, a me-
gyei horgászszövetség  elnöke, aki
programhoz kapcsolódóan együttmű-
ködésről is beszámol. – A környezetvé-
delmi nap lebonyolításához a Győr-
Szol Zrt. zsákok biztosításával és a víz-
parton összegyűjtött hulladék elszállí-
tásával és elbánásával járul hozzá. Az
önkéntes horgászok a Győr-Szol Zrt.
kérésének megfelelően a hulladékot
szelektíven gyűjtik össze a vízparton.
Sárga színű zsákba kerülnek a műanya-
gok, míg zöld színű zsákba szedjük a
többi hulladékfajtát. A környezetvé-
delmi napra várjuk a horgászokat, il-
letve mindenkit, aki tenni szeretne ter-
mészeti értékeink állapotának megőr-
zéséért, környezetünk megtisztításáért
– emelte ki meghívójában Takács Antal. 

A Modern Táncsportok Magyarországi
Szövetsége idén ünnepelte tizedik évfor-
dulóját, a jubileum alkalmából pedig áp-
rilis 13–14-én ismét Győrben, az ETO
Park Élményközpont rendezvénytermé-
ben rendezi meg a modern táncsport-
bajnokság döntőjét. A hétvégén több
mint ötven egyesület érkezik az ország
minden részéről, és közel hatszáz ver-
senyszámmal képviseli magát a rangos
megmérettetésen. A szakmai zsűri nem
csupán az egyes táncfajták és kategó-
riák idei bajnokait nevezi majd meg,
hanem arról is dönt, hogy kik indulhat-
nak a 2013. évi modern táncsport-világ-
bajnokságon Magyarország színeiben. 

A legnépszerűbb utcai táncstílusok
mellett – mint a break, az electric, a hip-

Újabb műfüves pályák épülhetnek
Borkai Zsolt polgármester a fejlesztés-

sel kapcsolatban úgy fogalmazott, a város
a versenysport mellett a szabadidőspor-
tot is kiemelten kezeli. Hozzátette, a sport-
infrastrukturális fejlesztések alternatívát kí-
nálnak a fiataloknak a szabadidő hasznos
és egészséges eltöltéséhez, hozzájárul-
nak a mindennapos testnevelés megfe-
lelő megvalósításához, és a versenysport
tömegbázisának megalapozásához is. A
polgármester megemlítette, a Bercsényi
ligeti pálya jól illeszkedik az újvárosi reha-
bilitációhoz, amelynek keretében a park
új funkciókkal újul meg, és egy valódi kö-
zösségi térré változik.

A márciusi közgyűlésen fogadták el
a képviselők az MLSZ programján való
további részvételt, amely – sikeres pá-
lyázat esetén – négy újabb pálya meg-
építését tenné lehetővé. A tervek szerint
műfüves focipálya épülne a belváros-
ban, Győr-Szabadhegyen, Marcalvá-
rosban, valamint Révfaluban.

Egy pálya megépítésének maximális
költsége bruttó 30,5 millió forint, így a
négy új beruházás összértéke mintegy
122 millió forint. Három pálya esetében
a város biztosítaná a 30 százalékos ön-
részt, míg a negyedik önrészét a Széche-
nyi István Egyetem vállalná. 

Táncsportbajnokság
hop, funky, disco – helyet kapnak a lát-
ványelemekben is gazdag show-jellegű
táncok is. A versenyzők négy korosztály-
ban – mini, gyermek, junior, felnőtt –
mérhetik össze tánctudásukat, illetve
szóló, formációs és csoportos felállás-
ban vonulhatnak a zsűri elé. 

A döntőn három győri egyesület –
az AForce1, az Etalon Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és a VOKE –
táncosai is részt vesznek, és táncol-
nak a világbajnoksági kvalifikációért.
A verseny fővédnökségét Borkai Zsolt,
Győr polgármestere vállalta, aki egy-
ben mint a MOB elnöke is jelen lesz a
rendezvényen. A szervezők várják az
érdeklődőket mindkét napon 9 órától,
jegyek a helyszínen kaphatók.

Horgász
környezet-
védelmi nap

Lehet eredményesen fogyni!
pedig négyre.  Természetesen az ésszerű-
ség határain belül maradtunk. Hetente
két kardio- és két erősítő edzése van. A
táplálkozásban továbbra sincs hiba, min-
dent betart, amit csak kérek, nélkülözve
az „update” élelmiszereket. 

Ami a súlyát illeti, február 24-én 109,9
kg-ot, míg március 27-én már 105,5 kg-
ot mértünk. Ami még hatalmas ered-
mény, hogy Kriszti már nem fáradékony,
fittebb és kevesebbet alszik. Látható,
hogy az edzésnek vannak más jótékony
hatásai is, nemcsak a fogyás, hanem pél-

dául a jobb közérzet. A következő méré-
sünk április 24-én lesz, s biztosak va-
gyunk a további mínusz kilókban. 

Zárásként a kétkedőknek elmonda-
nám, bizonyára többet is fogyhatott
volna Kriszti, azonban azt  soha ne feled-
jük, hogy az izom nehezebb, mint a zsír,
és edzés közben izmot is építünk, ezáltal
nem veszünk észre drasztikus súlycsök-
kenést. A küzdelem folytatódik!

Borbély Éva 
személyi edző, Speedfit



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Egyre több a napsütés, a hőmérő is
magasabb értékeket mutat, és
ahogy a kopár barna színek lassacs-
kán zöldre változnak, az állatkert
élete is felpezsdül. Bár a park lakói
közül még a medvék sem alszanak
téli álmot, a hideg „sötét” hónapok-
ban az állatok kevésbé aktívak, a
napfényes órák számának növekedé-
sével napjaik sokkal mozgalma-
sabbá válnak, szívesen heverésznek
a napsütésben vagy szaladgálnak a
kifutóban. A Nap sugarai a csim-
pánzcsapat tagjait is felélénkítették,
öröm nézni a legfiatalabb kölyök,
Malipo és a serdülőkorú Bendegúz
csintalanságait. A tavasz csíkos
sztárjait mostantól bárki szemügyre
veheti. Sister, a zebracsikó, az Afrika-
kifutó legifjabb patása naphosszat
vidáman nyargal végig a kifutóján.
Játszik a jávorantilop-csikóval vagy
incselkedik az oroszlánokkal. Az idén
született kis tapír csíkosan jött vi-

Újváros 

biztonságáért!

Patent Kivonuló Központ 

a Kossuth utcában is 

Érdeklôdjön a részletekrôl!

Új lakók az állatkertben
lágra és pár hónapig még a testén
hosszában futó fehér sávok nem tűn-
nek el róla. Gondozóitól a Kókusz
nevet kapta, eddig anyja mellett töl-
tötte mindennapjait, lassan már ő is
birtokba veheti a kifutót és megis-
merkedhet a csapat többi tagjával.
Az állatkert emupárjának tavaly volt
az első sikeres költése, ma már ruti-
nos szülőnek számítanak, hiszen a
tavalyi 3 után idén 7 emucsibét ne-
velnek. Idén új lakók érkezéséből
sem volt hiány, Chico, a jaguár, és
Dona, a törpevíziló is párt kapott.
Egy hosszabb összeszoktatási folya-
mat után már mindkét páros együtt
látható kifutójukban. Ezen a héten is
egy „nagy találkozásra” került sor, az
oroszláncsapat új taggal gazdago-
dott. A fiatal nőstény, aki Bóbita
névre hallgat, Szegedről érkezett, a
hétvégétől Gromek , Jenny, Midra és
Amira mellett ő is látható a tavaly fel-
újított oroszlánkifutóban. 

Az állatkert régi és új lakói minden-
kit szeretettel várnak.


