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4. oldal Győr gazdag lelőhely-
ként kínálta magát a kutatások-
hoz, a diákoknak is jó dolgozat-
téma a város – mondta dr. Lan -
czendorfer Zsuzsanna lapunk
Miért szeretem Győrt? rovatában.

6. oldal Az építőipari lánctartozá-
sok problémája itthon 80 ezer vállal-
kozást hoz nehéz helyzetbe. Ezen
kíván segíteni egy a közelmúltban el-
fogadott törvény, amely 2014-től ha-
tályos.

Lendületben
Írásunk a 31. oldalon

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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diák méri össze tehetségét és kézügyességét a hétvé-
gén a városunkban megrendezendő Országos Tűzzo-
mánc és Kerámia Versenyen. A tanulók összesen 10
órán keresztül készítik alkotásaikat.

160 400 ezer forinttal támogatta a gyermeksebészeti osz-
tályt a megyei kereskedelmi és iparkamara kézmű-
ipari tagozata. A kézművesbálon befolyt összeget
az osztály kézikönyvekre, valamint műszerekre for-
dítja.

NAPRÓL NAPRA

Április 12.

Április 13.

Április 14.

Április 15.

Április 16.

Április 17.

Április 18.

Kiállítás. Évszázadok értékei cím-
mel Káldi Károly fazekas, Kiss Ildikó
kosárfonó, Tóth János fafaragó, to-
vábbá Székely Erzsébet és Ditrói Zol-
tánné népi hímzők alkotásaiból nyílt
tárlat a Bezerédj-kastélyban. A tárlat
május 3-ig látogatható. 

Graffitizők buktak le a hétvégén
Győr-Ménfőcsanakon. A két fiatal az
M1-es autópálya felüljárójának lába-
zatát „firkálta össze” festékszóró
spray-vel. Lakossági bejelentés után
fogták el őket a járőrök.

Campus Kupa. A Széchenyi
Napok egyik kísérőrendezvényeként
újra felbőgtek a motorok az Egyetem
téren. A Campus Kupán idén 65 ne-
vező mérte össze tudását az amatőr
ügyességi és szlalomversenyen.

Évforduló. Fennállásának 63. év-
fordulóját ünnepelte a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred, melynek
elődjét, a 86. Kivonuló Légvédelmi
Tüzérezredet 1950-ben alapították. 

Menetrendi korrekció. Több ipari
park felé közlekedő járat, s csatlako-
zásaik menetrendje változott. A Kisal-
föld Volán a korrekcióval a parkban
dolgozók kérését vette figyelembe.

Gyilkosság. Első fokon, nem jog-
erősen életfogytiglani börtönre ítélte
a Győri Törvényszék azt a helyi presz-
szóst, aki tavaly áprilisban egy vita
után sörétes vadászpuskával lelőtt
két férfit.

Bevándorlók. Öt illegális beván-
dorlót szállított kocsijában egy buda-
pesti férfi, akit Hegyeshalomnál az
M1-es autópályán állítottak meg el-
lenőrzésre. A külföldiek ellen tiltott
határátlépés, az autóvezető ellen
pedig embercsempészés gyanúja
miatt indult eljárás.

Jogsegély
Az Állampolgári Bizott-
ság az Emberi Jogokért
Alapítvány ingyenes
jogsegélyszolgálatot
biztosít azoknak, aki-
ket sérelem ért a pszi-
chiátriai kezelésük
során. Jelentkezés:
1461 Budapest, Pf. 182,
1/342-6355, 70/330-5384,
panasz@cchr.hu,
www.emberijogok.hu.  

Táncverseny
A Győri Tánc- és Képző-
művészeti Iskola ad ott-
hont április 19-én és 20-
án a klasszikus balett és
kortárs modern tánc
ötödik országos tanul-
mányi versenyének. A
legjobbakat a közönség
a szombaton 19.30-kor
kezdődő díjkiosztón lát-
hatja a Bartók Művelő-
dési Központban.

Egészség-piac
Április 27-én 9–13 óra
között az Újvárosi Mű-
velődési Házban, il-
letve Adyvárosban a
Móra-iskolában folyta-
tódnak az egészség-
ügyi szűrések és élet-
módprogramok
(www.gyor.hu).

Fogadóóra
Dr. Somogyi Tivadar ön-
kormányzati képviselő,
alpolgármester április 19-
én 17 órakor a Tulipános
iskolában lakossági fóru-
mot tart, ahol jelen lesz
Prédl Antal, a Győri Útke-
zelő Szervezet vezetője és
Révi Zsolt, a polgármes-
teri hivatal főépítésze.

Mint arról korábban be-
számoltunk, részben vá-
rosunkban forgatják
egy, az HBO megbízásá-
ból készülő televíziós so-
rozat bevezető epizód-
ját. A forgatás ideje alatt
útlezárások várhatók.

Az 1960-as évek
végén játszódó „The
Missionary” című soro-
zat győri jeleneteit a
Kossuth híd révfalui ol-
dalán veszik fel. A forga-
tás miatt április 27. és
30. között lezárják a
Rónay Jácint utca Dam-
janich utca és Kossuth
híd közötti szakaszát, és
nem lesz járható az au-
tósok számára a Kos-
suth híd sem. A Kápta-
landombot és az alsó
rakpartot a Móricz Zsig-
mond alsó rakparti útról
lehet megközelíteni.

A Kálóczy teret, a Dó -
zsa György rakpartot és
az Ady Endre utcát lezár-
ják a Rónay Jácint utcánál,
az útszakaszok ideiglene-
sen kétirányúak lesz nek.
A kétirányúsított szaka-
szokon megállási tilalmat
vezetnek be. A belváros–
Révfalu, Sziget–Rév falu
városrészek közötti útvo-
nalként a Széchenyi hidat

Forgalmi változások
a filmforgatás miatt

és a Jedlik hidat lehet
használni. A lezárás érinti
a City-busz járatait is,
ezért április 29-én és 30-
án a járatok a Széchenyi
hídon keresztül közleked-
nek, nem érintve a Vas
Gereben úti, a Móricz Zs.

rakparti, a Ró nay Jácint
utcai és Kálóczy téri meg-
állóhelyeket.

Az alkotás előkészüle-
tei már megkezdődtek. A
révfalui hídfőnél épülnek
a díszletek, a hídfőt a kor -
hű helyszínnek megfele-
lően rendezik be. A na-
gyobb hanghatásokkal
járó jeleneteket az önkor-
mányzat kérésére a kora
esti órákban, legkésőbb
este 11-ig veszik fel.

Győr számára nem
csupán presztízsértékkel
bír a mostani együttműkö-
dés, hiszen a gyártók ná-
lunk szállásolják el a stá-
bot, ami mintegy 200 ven-
dégéjszakát jelent szál -
lodáinkban. Az építési és
egyéb munkálatok során
győri cégek segítségét  is
igénybe veszik és nem
mellesleg jó hírét viszik vá-
rosunknak. A sikeres
együttműködés a jövőben
akár további produkciókat
is Győrbe csábíthat.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Felejthetetlen élménnyel
lett gazdagabb, aki valami-
lyen módon részese volt a
Győri Audi ETO KC feltáma-
dásának a Bajnokok Ligája
elődöntőjének visszavágó-
ján. Tíz perccel a vége előtt
kevesen hittek abban, hogy
hatgólos hátrányból is van
visszaút és elérhető a finálé,
de a játékosok és az edzők a
kevesek közé tartoztak. Az
irigyei által előszeretettel
zsoldosseregként emlege-
tett csapat izzó szenvedély-
lyel és hatalmas szívvel ve-
tette bele magát a küzde-
lembe, egy pillanatra sem
adta fel a harcot és végül be-
jutott a döntőbe. Hogy
mennyit számít a hit és az
akarat, jól példázza a másik
elődöntő: a Krim Ljubljana
hasonló helyzetben lélek-
ben feladta a mérkőzést és
csúfosan elbukott a Larvik-
kal szemben. Egyedül persze
mindez nem sikerült volna
a győrieknek sem, és ebben
mindenki egyetértett a talál-
kozó után. A közönség Amb-
ros Martin utolsó időkérése
után megérezte, hogy va-
lami elindult, és olyan hang -
orkánt teremtett a Veszp-
rém Arénában, ami a győri
lányokat magasba emelte, a
román játékosokat pedig a
földbe döngölte. Az ötezer
nézőből ötezer szurkoló lett,
ez is kellett a hihetetlen vég-
játékhoz. A klub története
során nyolcadszor játszhat
döntőt valamelyik nemzet-
közi kupasorozatban, ebből
harmadszor a Bajnokok Li-
gájában. Mindenki abban
bízik, hogy nyolcadik nekifu-
tásra sikerül végre feltenni a
pontot az i-re. Ehhez azon-
ban az is kell, hogy a veszp-
rémi visszavágón az első
perctől olyan hangulat ural-
kodjon a lelátón, mint az elő-
döntő utolsó tíz percében.
Fontos, hogy ne csak a B-
közép tombolja végig a mér-
kőzést, hanem lehetőségei-
hez mérten mindenki tegye
hozzá a magát a csapat telje-
sítményéhez. Rászolgáltak…
Lakner Gábor

Közös siker

szerző: ozsvárt tamás 
fotó: marcali gábor 

Már az első héten szép számmal érkez-
tek a kötelező bérminimum kompenzá-
ciójára biztosított támogatás igénylé-
sére pályázatok a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjához. Mint ismeretes, egy kor-
mányrendelet értelmében a munka-
ügyi központ a munkáltató részére 11
ágazatban támogatást állapíthat meg
a minimálbér január elsejei emeléséből
adódó többletterhei csökkentésére.
Vagyis a sikeres pályázóknak az év első
felében nem a saját zsebükből kell fi-
nanszírozniuk a tavalyi és az idei mini-
málbér közötti különbözetet.

A támogatás jelentőségét növeli,
hogy főként a nagy élőmunka-igényű
tevékenységek körében, elsősorban a
képzetlen vagy alacsony hozzáadott
értéket előállító dolgozók bérezésére

A többletterheket enyhíti a támogatás
igénylik a munkaadók, tehát azoknak
a munkahelyeknek a megtartására
ösztönöz, amelyek megszűnése után
a legnehezebben találnak ismét állást
az elbocsátottak.

A pályázati lehetőség megnyitását
követő héten a megyei munkaügyi
központhoz 10 vállalkozás nyújtotta
be igényét több mint három és fél mil-
lió forint összegben, mellyel 110 –
köztük 50 győri – munkavállaló bérét
egészítenék ki. A támogatott ágaza-
tok közül az élelmiszergyártást kettő,
a ruházati termékek gyártását egy, a
kiskereskedelmet négy, a szálláshely-
szolgáltatást ugyancsak egy, a ven-
déglátást két pályázó cég képviseli. Ez
utóbbiak egyike a Rábakész Kft.,
amely már tavaly is élt a lehetőséggel
és idén 40 munkatárs foglalkoztatá-
sára kért kompenzációt.

Nagyon fontos számunkra ez a tá-
mogatási forma – mondta el Jankó Ist-

ván ügyvezető igazgató. Tevékenysé-
günk sajátosságából adódóan nagy
létszámban foglalkoztatunk konyhai
kisegítőket, a kompenzációnak kö-
szönhetően nem azon kell törnünk a
fejünket, hogyan lehet elvégezni a
munkát a létszámunk csökkentésével,
sőt, az elmúlt években terjeszkedésre,
új megbízások elvállalására is módunk
nyílt. A sikeres pályázat sokat segített
a vállalkozásnak és lehetővé tette a
munkahelyek megőrzését.      

A pályázatokat május 31-ig lehet
benyújtani, a munkaügyi központ
munkatársainak tapasztalatai szerint
az igények döntő része az utolsó na-
pokban érkezik be, tehát valószínűleg
az eddiginek többszöröséről kell dön-
teni. A támogatásról a hivatal 21
napon belül határoz, a megítélt össze-
get a 2013. január 1-jétől június 30-ig
terjedő időszakra vonatkozóan egy
összegben állapítja meg és folyósítja.

szerző: gy. p. 

A napokban ünnepli fennállásának első évfordulóját a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által életre hívott,
11 megyeszékhelyet felölelő, a helyi lakosok körében
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Pénzügyi Ta -
 nács adó Irodahálózat. A győri iroda a hálózat sikeres tagja,
míg az egy irodára eső átlagos megkeresésszám 511,
addig a helyi iroda 606 fogyasztót fogadott.

A felügyelet célja az irodahálózat létrehozásával az volt, hogy
a független és szakszerű pénzügyi fogyasztói tájékoztatás ne
csak a felügyelet ügyfélszolgálatán keresztül valósuljon meg,
hanem az ország valamennyi régiójában működjenek a szak-
mai elvárásoknak megfelelő, jól felkészült tanácsadó irodák.

A Győrben működő iroda a legtöbb esetben pénzpiaci
kérdéseket érintően adott jogi felvilágosítást, illetve
nyújtott segítséget a helyi fogyasztók számára. A legjel-
lemzőbb megkeresések a deviza alapú jelzáloghitelek-
kel és a lakáshitelekkel, valamint a gépjárműhitelekkel
kapcsolatban érkeztek a tanácsadókhoz, de gyakoriak
a kötelező felelősségbiztosításokkal és a lakásbiztosí-
tásokkal kapcsolatos fogyasztói sérelmek is. De egyre
nő az igény a fizetési nehézségekkel küzdő adósok ré-
szére történő segítségnyújtásra, valamint életviteli ta-
nácsadásra is.

A felügyelet változatlan célkitűzése, hogy a Győrben és
vonzáskörzetében élők közül igényeikhez mérten mind töb-
ben kaphassanak hasznos segítséget.

Hiteleikre panaszkodnak legtöbben



4 / + / 2013. április 19.

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Lanczendorfer Zsuzsanna kész listával fogadott, a javát so-
rolta annak, amit győri lányként a szülővárosától kapott.
Először is hálás, mert itt fogadták be sváb, mesterségét te-
kintve hentes és kocsmáros nagyapját. Aztán köszönet jár
Győrnek a Kazinczy-gimnáziumért is, ahol kitűnő tanárok
ébresztették rá diákjukat a versek, a szép magyar beszéd
fontosságára. A Kisfaludy Napok is a városhoz kötik, itt egy-
koron mint népdalénekes aratott szép sikereket Barsi Ernő
tanár úr gyűjtéséből összeállított csokraival, a feleség, Ida
néni szakmai tanácsaival. Kisfaludy Napok már nincsenek,
de vigaszként még működik a Győri Melodiárium, a mester
kilenc régi tanítványának kamarakórusa.

Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola alma
materként került fel a listára, ez pályafutásának rajthe-
lye. A gyirmóti gyermekvilágról, gyermekjátékokról írt
tudományos diákköri dolgozatával képzős létére lett má-
sodik a néprajzosok országos versenyén, örökre elje-
gyezve magát a néprajztudománnyal. Ma már egyetemi
docensként tanítványai tudományos diákköri dolgoza-
taihoz ajánl előszeretettel győri témát. Ha valaki bu-
kásra áll nála, számíthat egy mentő kérdésre. Aki ismeri
saját családjának történetét, s tud szülőhelye múltjáról,
már esélyes a kegyelemre. Jó pontnak számít az is, ha
tudja, melyik népdalt játssza a győri toronyóra, vagy ha
ismeri a vaskakas legendáját.

Zsuzsanna amellett, hogy tanít és előadásokat tart,
szorgalmasan publikál tanulmányt, újságcikket, sőt, ver-
set is. Egy helyen azt írták róla, nemcsak doktorált kuta-
tója, hanem élő kincsesháza is a folklórnak, pátriája népi
kultúrájának. Győr gazdag lelőhelyként kínálta magát ku-
tatásaihoz. Ósdi állatosdi című könyve gyermekfolklór-

anyagában több győri gyermekjáték, várost említő mon-
dóka kapott helyet. Édesapja repertoárjáról írt könyvé-
ben is sok igaz történet, dal szól a győriekről, a városré-
szek csúfolói is a ménfői Lanczendorfer Károly közvetíté-
sével maradtak ránk.

A legizgalmasabbak mindig a friss eredmények, Lan -
czendorfer Zsuzsanna két nagy kutatáson van túl. Hama-
rosan megjelenik egy szakrális néprajzkötetben a győri
Könnyező Szűzanyáról és búcsújáról egy tanulmánya, s
könyv formába önti hároméves, Bolyai-ösztöndíjas kutatá-
sának, egy rablógyilkos 1880-as győri csodás feltámadá-
sáról szóló eredményeit. A korabeli lapok szerint a győri
csodáról, a
m e g ye h á z a
kisudvarában
kivégzett Ta-
kács Já nos
fel tá ma dá sá -
ról egész Euró -
 pa beszélt. A
rablógyilkos-
ságról balladát költött a nép, de a kutatónak számos más for-
rás, ponyva, levéltári anyag és hírlapi tudósítás, újságcikk is
rendelkezésére állt ahhoz, hogy fényt derítsen a valóságra. 

Az eredmény orvostörténeti kuriózum, s azt látszik bi-
zonyítani, hogy Jedlik Ányosnak, a győri bencés papta-
nárnak komoly köze volt a mai defibrillátor ősé hez. Jog-
történeti von zat, hogy a győri cso da, a megvillanyozott
akasz tott ember feltámadása három paragrafust változ-
tatott meg a korabeli törvénykönyvben, sőt, felvetette a
halálbüntetés eltörlésének szükségességét is. Akárho-
gyan is volt, Győrt híressé tette az eset, s Lanczendorfer
Zsuzsanna új könyve is jó eséllyel lesz népszerű, bestsel-
ler a saját műfajában.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna:
Győr jó hely egy folklórkutatónak  

A kutató élő
kincsesháza
a folklórnak

A kegykép
„A káptalandombi bazi-
lika kegyképe különö-
sen kedves a szá-
momra. Szüleim itt, a
Könnyező Szűzanya ol-
tára előtt fogadtak egy-
másnak örök hűséget.” 

Kötődések
„Gyerekként találkoz-
hattam Galgóczi Erzsé-
bettel, akinek két novel-
lájában is szerepel a
Lanczendorfer név. Még
gyűjtöttem is tőle, a
Szedri báró balladáját.
Egy másik ménfői is a
szívemhez nőtt, Sulyok
Vincéhez baráti szálak
kötöttek.  Sok „rokon-
földinek” írt levél ta-
núskodik arról, hogy a
híres, Norvégiában élt
költőt, fordítót meny-
nyire érdekelte, mi tör-
ténik Győrben, Ménfő-
csanakon. Horváth Jó-
fejű Zoltán, aki a Szerel-
mem Győr című verses-
kötetet írta, a családom
szívbéli barátja volt. 
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KÖZÉLET HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városban az önkormányzat fi-
nanszírozásában jelenleg is
közel 90 kamera pásztázza a
közterületeket. A kamerarend-
szer további bővítését teszi le-
hetővé az a pályázat, amelyen
városunk is részt vesz.

Borkai Zsolt polgármester kifejtette, az ön-
kormányzat kiemelt figyelmet fordít a köz-
biztonság javítására, ezért az elmúlt évek-
ben jelentős mértékben fejlesztette a
város térfigyelő kamerarendszerét. A pol-
gármester úgy látja, az önkormányzatnak
kötelessége áldoznia a rendszer további
bővítésére, hiszen a lakosság biztonságá-
nak fokozása az egyik legfontosabb kér-
dés, amit mindig lehet és kell is javítani.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat évről évre jelentős összeget fordít
a városi úthálózat fejlesztésére, a lakóutcaprog-
ramra pedig külön keretet, az idén több mint félmil-
liárd forintot biztosít. Az elavult, rossz állapotú lakó-
utcák megújítása a különböző balesetek el  ke rülése
és a lakókörnyezetek még élhetőbbé tétele miatt is
fontos – mondta Borkai Zsolt polgármester a győr-
révfalui Zemplén utca átadásán, ahol korábban a
csapadékvíz és a burkolat rossz állapota is gondot
okozott. Hozzátette, az útburkolatok kijavítása mel-
lett a város kiemelten kezeli a csapadékvíz elvezeté-
sének kérdését is, és lépésről lépésre halad az
utcák felújításával.

Bárány István, a terület önkormányzati képvise-
lője úgy fogalmazott, a városrészben több rossz ál-
lapotú utca is található, ezek közül most a Zemplén
utca felújítása valósult meg. Hozzátette, az itt élők
a korábbi áldatlan állapotok helyett egy teljesen
megújult utcába térhetnek haza. 

Tovább javulhat Győr közbiztonsága
Az eddig telepített kamerák vissza-

tartó ereje, bűnmegelőző hatása már
többször bizonyított. A tapasztalatok
rendkívül pozitívak, hiszen az utcai
erőszak, az autólopások, a társasházi
besurranások, a falfirkálások és a ron-
gálások a megfigyelt területeken visz-
szaszorultak. A felderítés szempontjá-
ból is óriási a szerepe, hiszen a felvé-
telek segítenek az elkövetők azonosí-
tásában és elfogásában. 

Az áprilisi közgyűlés által tárgyalt
pályázati konstrukcióra a 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet ad lehetősé-
get, a támogatás maximális mér-
téke 80 százalék. A „Közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása Győrben” című pro-
jekt keretében az eddigiek mellé to-
vábbi térfigyelő kamerákat szerezne
be a város, részben pedig a telepí-

tett IP kamerarendszer egészülne ki
egy rendszámfelismerő és kiérté-
kelő technológián alapuló mobil te-

lepíthető rendszerrel, amely a nyo-
mozati szervek munkáját segíti elő.
A rendszer kiszűri a körözött üzem-
bentartókat, a lopott, a lejárt mű-
szakival rendelkező, a forgalomból
kivont, súlyhatárproblémás vagy
rendőrségi hatáskörben megfigyelt
gépjárműveket.

A győri pályázat esetében 7,6 mil-
lió forint lenne a támogatás, és ehhez
társulna a közel kétmilliós önrész. A si-
keres pályázat lehetővé tenné a 83-as
út kivezető szakaszán, az M1-es autó-
pálya felhajtója előtt virtuális kapu lét-
rehozását rendszámfelismerő rend-
szerrel, valamint négy kamera telepí-
tését a Kodály Zoltán úti Tesco áruház
parkolója közelében, a Batthyány tér–
Pálffy út körforgalomnál és a Széche-
nyi híd belvárosi hídfőjénél, az Árkád
bevásárlóközpontnál.

Átadták a Zemplén utcát

Prédl Antal, az útkezelő szervezet vezetője kifej-
tette, negyvenmillió forintból teljesen megújult a
több évtizedes, felületi bevonattal ellátott, mintegy
500 méter hosszú útszakasz, amely a vízelvezetés
megoldatlansága és a régi, teherbírás nélküli pálya-
szerkezete miatt évente többször kátyúsodott, meg-
nehezítve az utcában élők közlekedését. A felújítást
megelőzően a Pannon-Víz Zrt. az elöregedett ivó-
vízhálózat vezetékeit is kicserélte az utcában. 

Újabb óriáscég
szerző: pál gergő

Irodát nyit és munkahelyeket teremt Győrben az
Abas Magyarország. A cég az év végéig 4-5 fős csa-
patot épít fel városunkban. Az integrált vállalatirá-
nyítási rendszert forgalmazó Abas Software AG ma-
gyarországi szoftverpartnere a cégcsoport máso-
dik legeredményesebb tagja. A győri irodából az
egész észak-dunántúli régiót szeretnék ellátni.

„Az Abas számára nagyon fontosak az autóipari
beszállító cégek, de kiemelt figyelmet szentel a kis-
és közepes vállalkozásoknak is – fejtette ki James
D. Jamaleldine, az anyacég nemzetközi marketin-
gért felelős vezetője.

Az országosan jelenleg több mint 110 Abas-fel-
használó ügyféllel rendelkező cég 2011-ben még
csak 2 ügyféllel rendelkezett a régióban, 2013 ele-
jére azonban ügyfeleinek száma jelentősen bővült.
A vállalat az éves árbevételét tekintve is optimista,
2013-ban csak ebből a régióból 100 milliós nagy-
ságrendű árbevételre számítanak.
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szerző: ozsvárt tamás
illusztráció: o. jakócs péter

Az úgynevezett építőipari lánctartozá-
sok problémája a legfrissebb becslé-
sek szerint Magyarországon 80 ezer
vállalkozást, ezeken keresztül 200 ezer
családot hoz nehéz helyzetbe, a kifize-
tetlen számla pedig összesen 400 mil-
liárd forintra rúg. A jelenség lényege,
hogy az „első láncszem” elmulasztja az
elvégzett munkáért, anyagért járó ösz-
szeget kifizetni, így a sorban következő
nem jut a pénzéhez és ő sem képes az
utána jövők számláit rendezni. A sor
akár nagyon hosszú is lehet, a kifizeté-
sek elmaradása pedig oda vezethet,
hogy a csekély tőkével-tartalékkal ren-
delkező vállalkozás csődbe megy. A
lánctartozások évtizedek óta megnehe-
zítik az építőipari vállalkozások helyze-
tét, az utóbbi évek iparági recessziója
drámaivá tette a helyzetet: még a ko-
rábban stabil háttérrel rendelkező
cégek is felélték tartalékaikat.

Ezen kíván segíteni az a közelmúltban
elfogadott törvény, amely 2014. január
elsejei életbelépését követően több új
előírással szigorítaná a szabályokat, il-
letve lerövidítené az eljárások idejét. Ezt
szolgálja például az a rendelkezés, misze-
rint az évekig elhúzódó bírósági perek he-
lyett a hatályba lépést követően a teljesí-
tésigazoló szakértői szerv nevű kamarai
testület dönt abban az esetben, ha egy
alvállalkozót nem fizet ki a megbízója. –
A jogszabályi kereteket ismerjük pillanat-
nyilag – mondta erről Dinnyés Előd, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara titkára –, a végrehaj-
tási rendeletet várjuk. A testület a ka-
mara mellett működik majd, ami azt je-
lenti, hogy mi biztosítjuk a működéshez
szükséges feltételeket, az infrastruktúrát,
ha szükséges, a szervezőmunkát, az ér-
demi tevékenységet pedig a szakértők-
ből álló csoport végzi. Hozzájuk érkezhet-

nek a bejelentések, melyek jogosságát
megvizsgálják, s állásfoglalásaikkal –
melyet a bíróságnak is kötelező lesz elfo-
gadnia – megelőzik azt, hogy valaki
mondvacsinált indokokkal halassza a
végtelenségig kötelezettségeinek teljesí-
tését. A grémiumnak január elsején kell
megkezdenie működését, így az ősszel
megkezdjük a szervezést.   

A törvényalkotók szándéka szerint
így már néhány négy hónap alatt lezárul-
hat az ügy hivatalos része. Azt a céget,
amelyet elmarasztalnak, de mégsem fi-
zeti ki az alvállalkozóját, akár öt évre is tö-
rölhetik a kamarai nyilvántartásból.

A jogszabály további rendelkezése
a minimális építőipari rezsi óradíjak
kötelező meghatározása, amivel elke-
rülhetővé válik annak, az iparágban
egyre inkább elterjedő gyakorlatnak a
folytatása, hogy teljesíthetetlenül ala-
csony áron vállaljanak el egy munkát,

amit aztán rendszerint csak feketén
vagy sehogy sem tudnak elvégezni.
Bevezetik az elektronikus építési nap-
lót is, melybe a megbízó, az alvállal-
kozó, sőt, a hatóságok is betekinthet-
nek, így követhetik például, hogy kiket
foglalkoztatnak, milyen áron, vagy
éppen azt, hogy hol tart a munka.

A Győrben és környékén tevékeny-
kedő vállalkozások egyetértenek abban,
hogy fel kell lépni ezzel a káros gyakor-
lattal, az iparág lehetőségeit kihasználó
szélhámosokkal szemben, ám koránt-
sem tartják valószínűnek, hogy egyetlen

huszárvágással orvosolható minden
probléma. Erről beszélt a téma kapcsán
Mikolasek Tibor, a Mikolasek Építő és
Szolgáltató Kft. ügyvezetője is.

A lánctartozások ügye nagyon össze-
tett probléma és úgy vélem, a törvényi
változtatás eddig ismertté vált részei sok
mindenre nem nyújtanak még megol-
dást. Ezekben az esetekben sokszor a
hozzánk hasonló generálkivitelezőket ki-
áltják ki bűnbaknak, akik nem fizeti ki az
alvállalkozókat, holott sokszor a gondot
a beruházó, a megrendelő elmaradása,
késése okozza. Természetesen tisztelet
a kivételnek! A mi területünk az ipari léte-
sítmények generálkivitelezése. Szeren-
csére a mi esetünkben jellemzőbb a
megrendelői korrekt fizetés. Cégünknek
is folyamatosan jelentős a kintlévősége.
A beruházót sok esetben nem tudjuk és
nem is akarjuk presszionálni, mert legfel-
jebb a kapcsolat romlik el, holott bizonyít-

ható módon ő sem tehet
a késésről. Ezt tetézi,
hogy lassan a vállalkozá-
sok az elhúzódó recesz -
szió miatt felélték tartalé-
kaikat. Mivel relatív kevés
a munka, az is gyakori,
hogy az alvállalkozó túl-
vállalja magát, tehát a vál-
lalt munka fizetési feltéte-
lei nincsenek összhang-

ban a saját kiadási határidőivel. Azt is le
kellene szabályozni, hogy maximum
hány alvállalkozó fűzhető fel egyetlen
munkafolyamatra. A második kör után el-
veszik a minőség és sok esetben a pénz
is… Ami a minimális rezsidíjakat illeti, kér-
dés, hogyan számolják ki ezeket, hiszen
egészen más egy saját eszközökkel ren-
delkező, sok dolgozót foglalkoztató válla-
latnál, mint egy 2-3 fős cégnél. Csak ez
alapján aligha lehet eldönteni, hogy egy
munkát mennyiért lehet valójában, meg-
felelő minőségben elvégezni. Vannak
kétségeim az elektronikus napló gyakor-

lati alkalmazását illetően is. A kivitelező
kiválasztásához használt tendertervek,
esetleg engedélyezési tervek a tényle-
ges megvalósításnál használatos kiviteli
tervekhez képest sok esetben eltérést
mutatnak. Ez a rendszer ezt nem tole-
rálja. Egy támogatott projektnél utólag
nem módosíthatóak a rögzített feltételek.
Ez is vezethet fizetési nehézségekhez, hi-
szen a beruházó nem ezzel kalkulált a tá-
mogatási szerződés aláírásánál. Az jó jel,
hogy 2-3 éve elindult egy tisztulási folya-
mat az építőiparban, csak szerintem na-
gyon lassan halad. Kívánom, hogy vált-
sák be a reményeket az új szabályok, de
én nem látok bennük elég erőt.

Előrelépésként értékelte a törvényi
szigorításokat Varga Béla, az idén
húsz éves Varga és Társa Építési és
Vállalkozási Kft. tulajdonosa is, külö-
nösen a személyes felelősség megál-
lapítását és a tevékenységet korlátozó
szankciók bevezetését helyesli.

Az első öt nem fizetővel szemben kel-
lett volna határozottabban fellépni, és
akkor valószínűleg ma nem lenne ilyen
súlyos a helyzet – mondta. – Azt sem
tartom helyesnek, hogy boldog-boldog-
talannak engedélyt adnak a vállalko-
zásra, megfelelő felkészültség nélkül.
Sajnos a partnereink nagy részének
gondot okoz a lánctartozás, bennünket
szerencsére nem érint közvetlenül a
probléma. Bár néhány nagyberuházás-
ban részt vettünk kivitelezőként, csak
olyan üzletbe mentünk bele, ahol biztos-
nak láttuk a teljesítést, és ezenkívül min-
dig előnyben részesítettük a saját beru-
házásokat. Ennek köszönhető, hogy az
alvállalkozóknak mindig azonnal fize-
tünk, és nekünk sem tartoznak.

Az új törvény tehát január elsejétől
életbe lép, hatálya az ezt követő szer-
ződésekre terjed ki, a rendszer ko-
rábbi betegségeit nem orvosolja, ha-
tását jó egy év elteltével lehet érdem-
ben értékelni.  

Építőipari
körbetartozások:
mindenki szem
a láncban?

A kifizetetlen számla
400 milliárd
forintra rúg
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FELHÍVÁS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt

A győri önkormányzat az idén he-
tedik alkalommal hirdeti meg a
Szép környezet – Jó közérzet
helyi környezetszépítő versenyt. 

Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester elmondta, a versenybe csa-
ládi ház, illetve társasház, lakásszö-
vetkezeti lakótömb kategóriákban
lehet nevezni május 15-ig. A tár-
sasházak, lakásszövetkezeti lakó-

Kategória: Családi ház vagy Társasházi/lakásszövetkezeti lakótömb (A megfelelőt aláhúzással jelölje!)

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

Tulajdonos – Közös képviselő/Elnök: ................................................................................................

Kapcsolattartó személy neve: ..........................................................................................................

Cím (irányítószám, utca, házszám): ..................................................................................................

Telefon: ..............................................................................................................................................

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

Dátum:                                                                       ………………………………
aláírás

Tulajdonos – Közös képviselő/elnök

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET”HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY

NEVEZÉSI LAP

„Szép környezet – Jó közérzet 2013”
tömbök esetében egy háztömb
vagy legalább két lépcsőház lakói-
nak összefogása szükséges a je-
lentkezéshez. A lapunkból is kivág-
ható nevezést (mely a városháza
portáján is megtalálható és a
www.gyor.hu honlapról is letölt-
hető) a Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésfejlesztési Főosztályára (II.
em. 237.) kell eljuttatni, illetve pos-
tán megküldeni a 9021 Győr, Vá-
rosház tér 1. címre. 

A kategóriák 1–3. helyezettjei
az önkormányzat által felajánlott
díjban részesülnek és a „Szép
környezet – Jó közérzet 2013”
tábla kihelyezésére jogosultak.

Családi ház kategóriában az 1–3.
helyezett 100.000, 75.000, illetve
50.000 forint értékű vásárlási utal-
ványt, míg a társasház, lakásszövet-
kezeti lakótömb kategóriában
250.000, 200.000, illetve 150.000
forint értékű vásárlási utalványt nyer.

szerző: sz. t.
fotó: o. jakócs péter

Hamarosan elkezdődik a győri ka-
landpark építése a Püspökerdőben.
A tervek szerint a kivitelezési munka
mindössze két hónapig tart, a léte-
sítmény júniusban már meg is nyit-
hatja kapuit a nagyközönség előtt –
mondta Andrási Tamás ötletgazda.
Hiánypótló beruházás ez a város-
ban, hiszen hasonló játékok eddig
csak zárt helyen voltak elérhetők –
tette hozzá.

A park üzemeltetője szerint a
létesítmény a gyerekektől a fel-
nőttekig minden korosztályt ki-
szolgál majd, s kiváló helyszínéül
szolgálhat családi programok-
nak és csapatépítő tréningeknek.

Andrási Tamás kifejtette, öt
hektár területet vett bérbe, ezen fo-
lyamatosan bővíteni lehet a pályák
számát. Ez azért is fontos, hogy

Júniusra elkészül a kalandpark
mindig újdonsággal szolgálhassa-
nak az érdeklődőknek.

A kalandpark várhatóan meg-
növeli a Püspökerdőt felkeresők
körét, de ezt a területet kezelő
Kis alföldi Erdőgazdaság sem
bánja. Limp Tibor erdészeti igaz-
gató lapunk megkeresésére el-
mondta, támogatták a kaland-
park építésének tervét, hiszen az
közjóléti igényeket elégít ki. Mivel
a kalandpark a Püspökerdő szé-
lén épül, nem zavarja a pihenni,
sétálni vagy piknikezni szándéko-
zók nyugalmát sem.

Andrási Tamás hozzátette, a
park illeszkedik a környék hangu-
latába, hiszen ahogyan a közeli
Mobilis is, széles korosztályt cé -
loz meg. A belvároshoz közeli
zöld övezet ideális helyszín a ki-
kapcsolódásra.

Domanyik Eszter, az önkor-
mányzat marketing, turizmus és

kommunikációs osztályának ve-
zetője hozzátette, a város üdvözli
a beruházást, hiszen az tovább
szélesíti Győr gazdag szabad-
idős kínálatát. A Mosoni-Duna, a
holtág és a Püspökerdő eddig is
a győri családok közkedvelt ki-
rándulóhelye volt, a park megnyi-
tásával pedig a győriek és a hoz-
zánk látogatók is új élményekkel
gazdagodhatnak.
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JÓTÉKONYSÁG  EMLÉKEZÉS

Hosszan tartó betegség után el-
hunyt Hullámos László tűzoltó ez-
redes, a Győri Önkormányzati
Tűzoltóság korábbi parancsnoka.
Az ezredes, aki 10 évig irányította
a szervezetet, 56 éves volt. Veze-
tése alatt a győri tűzoltóság jelen-
tős fejlődésen ment át, a város és
környékének biztonságát szolgáló
technika korszerűsödött.

Hullámos László 1957-ben szüle-
tett Kapuváron. Főiskolai diplomájá-
nak megszerzése után kérte felvéte-
lét a Győr-Sopron Megyei Tűzoltó-
parancsnokság állományába, ott
1981. szeptember 1-jén kezdte meg
tűzoltó pályafutását. A szakmai isko-
lák elvégzése után különböző beosz-
tásokban szolgált, a Győri Önkor-
mányzati Tűzoltóság parancsnokhe-
lyettesének 1989 májusában nevez-
ték ki, főhadnagy rendfokozattal. A
belügyminiszter 2001. július 1-jén
nevezte ki a győri tűzoltóság pa-
rancsnokává, 2005-ben soron kívül
ezredessé léptette elő.

szerző: földvári gabriella 

A Győri Egyházmegye tizenegyedik al-
kalommal rendez Szeretet-napokat
Böjte Csaba erdélyi szerzetes gyermek-
mentő tevékenységének támogatására.
A program a hagyományok szerint ala-
kul. Szombaton este jótékonysági bál
lesz a káptalandombi Hotel Kon fe -
renciá ban, vasárnap műsoros vásári for-
gatag a Püspökvár kertjében. 

Az elmúlt egy évtized Szeretet-
napjai kapcsán több mint 40 millió fo-
rint győri adománnyal gazdagodott
Böjte Csaba missziója. A támogatást
többek között a dévai, a kovásznai, a
szalontai, a szovátai és a nagyváradi
gyermekmentő otthonok használták
fel. A Szent Ferenc Alapítvány ma 65
helyen 2 ezer 300 gyermeket gondoz.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Terjed az emberség, egyelőre úgy tűnik,
megállíthatatlanul. Rengetegen csatlakoz-
tak a kezdeményezéshez, miszerint nem
csak magunknak vehetünk, de rászorulók-
nak is hagyhatunk egy kávét, süteményt,
szendvicset vagy színházjegyet. Felfüg-
gesztve. Megyénkben egyelőre Győrben van
az egyetlen olyan hely, ahol így adhatunk.

Húsvétkor indult útjára hazánkban, és már több mint
12 ezer Facebook-rajongója és csaknem 160 csatla-
kozója van a Suspended Coffee, azaz Felfüggesztett
kávé elnevezésű kezdeményezésnek, mely a Face-
book oldalon írtak szerint Nápolyból indult, majd ter-
jedt el a világ számos országában. Általában kávét,
szendvicset lehet előre fizetni, de Magyarországon
már színház, fodrászat, gyógyszertár is beállt a jó
szándékúak sorába, ám lehet venni többek között fel-
függesztett kutyaeledelt és vetőmagot is.

„Most megnyilvánult, mennyire kreatív a magyar és
adni is szeret” – mondják a Győrben csatlakozott Chili's
Burger tulajdonosai, akik azonnal felvették a kapcsola-
tot a mozgalom magyar önkénteseivel, amint hallottak
a lehetőségről. „Mindenki kerülhet olyan helyzetbe,
hogy rászorul, lehet, hogy egy éve még jól menő vállal-
kozó volt, ma meg nem tud főtt ételt enni. Várunk haj-
léktalanokat is, tényleg bárkit szívesen látunk!”

A szeretet napjai 
A tizenegyedik Szeretet-napok

szombati jótékonysági bálján Farkas
Zsolt és Várnagy Andrea mellett az El
Paso Táncstúdió szórakoztatja a kö-
zönséget. Vasárnap a Püspökvár kert-
jében adakozhat a győri közönség
azzal, hogy misebort kóstol, süte-
ményt vásárol vagy megebédel. 

A bazilikában 10 órakor kezdődik a
püspöki szentmise, majd műsorral ked-
veskednek vendéglátóiknak azok a szo-
vátai gyerekek, akik győri családoknál töl-
tik a hétvégét. Az alkalmi színpadra lép-
nek még a speciális szakiskola tanulói, a
Szentlélek-templom és az Apor-iskola ze-
nekara, a Country Arrabona, az Arrabona
Ensemble és Elek Zsolt. Vastag Csaba
13 órakor ad koncertet, zárásként, fél
öttől a Hoppáré együttes vidám kávéházi
zenével szórakoztatja az egybegyűlteket. 

A nap folyamán állatsimogató,
légvár, kézműves foglalkozás és szá-
mos táblajáték várja a családokat,
akik találkozhatnak Böjte Csaba fe-
rences szerzetessel, s megtekinthe-
tik a Zichy Ferenc Látogatóközpont
kincseit. Az adományokat az Egyház-
megyei Szent Erzsébet Caritas Ala-
pítvány számlájára (11737007-
20529406) is várják a szervezők, Sze-
retet-napok megjelöléssel. 

Elhunyt Hullámos László
tűzoltó ezredes

Hullámos László példaértékű
munkáját 30 éves tűzoltó pályafu-
tása alatt számos alkalommal ismer-
ték el, többek között a Tűzbiztonsági
érem bronz fokozatával, a Védelmi
Igazgatásért em lék érem arany foko-
zatával, a Szent Flórián Érdemjellel,
a Szolgálati Érdemjel arany fokozatá-
val; tűzoltósági tanácsosi, majd főta-
nácsosi címet kapott. A megyei ön-
kormányzat Győr-Moson-Sopron
megye Szolgálatáért emlékérmet
adományozott neki. Emellett telepü-
lések önkormány zataitól is számos
elismerést, dicséretet kapott.

Plusz egy szendvics Győrben a Chili’s-től
Egyébként az egyetlen megyénkbeli csatlakozók

mindent hátrahagyva költöztek Győrbe, hogy itt va-
lósítsák meg az álmukat. „Dupla szaltót ugrottunk:
nem vagyunk szakmabeliek, egy betegség miatt ra-
gadtam otthon, így kezdtem el főzni. Akkor jött az
ötlet: de jó lenne egy igazi, házi hamburgert enni!
Fél év alatt kísérleteztünk ki a legjobbat. Mikor
Győrbe látogattunk és kávéztunk a Széchenyi téren,
eldőlt, itt valósítjuk meg az elképzeléseinket. Bele-
szerettünk a városba. Eladtuk a pesti lakásunkat, 9
hónapja megnyitottuk a győri boltunkat” – meséli
mosolyogva Ágnes. A pár reméli, hamarosan elle-
pik a győri kirakatokat a „gőzölgő kávéscsészék”.

„Ez a rendszer a bizalomra épül. A programot a
közösség ereje, az internet nyilvánossága emelte fel.
Ugyanez a nyilvánosság porba tud sújtani, ha csa-
lást észlel. Ezt pedig nem érdemes kockáztatni né-
hány felajánlott kávé áráért” – reagáltak a szervezők
a felvetésekre, miszerint a rendszer kijátszható, a ke-
reskedők visszaélhetnek a felajánlásokkal. A közös-
ségi oldalon számos történet bizonyítja, tényleg mű-
ködik a felfüggesztés: „Mesélte az egyik óvó néni,
hogy a gyerekek egymás között megbeszélik, ki mi-
lyen fagyit evett tegnap. Egy kisfiú erre csak annyit
tudott mondani: az anyukája neki is megígérte,
majd a szülinapján fagyiznak. Eldöntöttem, hogy a
felajánlott gombócokat fagyijegy formájában az
óvodában dolgozók segítségével kiosztjuk a gyere-
kek között, akik nem fagyizhatnak, mint a többiek!”
– írta egy celldömölki fagyizó tulajdonosa.

Az első felajánlások már megvannak, a múlt
héten egy japánokból és magyarokból álló csoport
tért be a hamburgerezőbe. „Csak azért jöttek hoz-
zánk, mert utánanéztek, hogy Győrben nálunk van
ilyen adományozási lehetőség. Annyira örültünk,
amikor kértek hamburgert felfüggesztve is” – me-
sélte Nagy Ágnes és Czentye Zoltán, és hozzátet-
ték, alig várják, hogy valaki el is fogadja a felajánlá-
sokat, hiszen ebben az esetben talán adni köny-
nyebb, mint kapni.
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FELHÍVÁS HIRDETÉS

SZTM 2013-001 számú Győrszentiván, Vonal út volt gázcseretelep területének
hasznosítása.

SZTM 2013-002 számú Győr-Győrszentiván külterület, Győr–Gönyű kikötő déli bővítési
terület, bányatelek kijelölés.

SZTM 2013-003 számú Győr, külterület, Banai út melletti különleges sportterület
funkcióváltása.

SZTM 2013-004 számú Győr-Ménfőcsanak, Mandula utca meghosszabbítása, lakóterület
szabályozási mutatóinak pontosítása.

SZTM 2013-005 számú Győr, Szent István út, felüljáró lehajtó, Bécs–Budapest vasútvonal, 
Amadé László utca által határolt terület. Telektömbök
beépíthetőségének, telekalakítási lehetőségének vizsgálata.

SZTM 2013-006 számú Győr-Szabadhegy, Fuvaros utca, József A. utca, Gyopár utca,
Tárogató utca által határolt telektömb övezeti határ módosítása.

SZTM 2013-007 számú Győr-Újváros, Töltés, Vasas utca, 9664/15, 9664/13, 9664/7 valamint 
Liget utca vége által határolt telektömb telekalakítási lehetőségek
vizsgálata, övezeti lehatárolás módosítása.

SZTM 2013-008 számú Győr-Kisbácsa, Fenyőszer utca, Kinizsi Pál utca, Ergényi utca, Csonkaér
utca által határolt telektömb, építési telkek és közműterület kijelölése.

SZTM 2013-009 számú Győr-Pinnyéd, Új sor és Holt-Duna ártér közötti terület, építési
kötelezés felülvizsgálata.

SZTM 2013-010 számú Győr-Révfalu, Báthori köz, Árvíz utca, Ady E. utca és Dózsa Gy. rkp.
által határolt telektömb, tömbátkötések módosítása.

SZTM 2013-011 számú Győr-Gyirmót városrész, Ménfői utca mögötti sportterületek bővítése.
SZTM 2013-012 számú Győr-Ménfőcsanak, Garan János utca, 01532/1 hrsz-ú út, Új élet utca

83. számú főút közötti telektömb. Játszótér kialakításának és
közlekedési feltárás biztosításának vizsgálata.

SZTM 2013-013 számú Győr-Révfalu, Báthori utca, Damjanich utca, Rónay Jácint utca,
Szövetség utca által határolt telektömb vizsgálata.

SZTM 2013-014 számú Győr-Marcalváros II. ütem, 2858/162 hrsz-ú kiserdő területének 
összevonása.

SZTM 2013-015 számú Győr 1. számú főút melletti 0678/14 hrsz-ú ingatlanon biogáz-termelő
üzem létesítése.

SZTM 2013-016 számú Győr-Kismegyer, Agroker-telephelyen belül jelölt közlekedési hálózat
módosítása.

SZTM 2013-017 számú Győr-Szabadhegy, Integrál park területe Ferromarkt Kft. telephely
telekhatár korrekció

SZTM 2013-018 számú Győr-Szabadhegy, Zichy Ottó utca gyalogos átkötés törlése, feltáró
út kijelölése.

SZTM 2013-019 számú Győr iparterületek, Audi iparterület – parkoló területeken belüli
növénytelepítés

SZTM 2013-020 számú Győr iparterületek, Audi iparterület – védőterület kijelölése
SZTM 2013-021 számú Ménfőcsanak, Tas vezér út, Szertár utca, Győri út közötti

tömbfeltárások vizsgálata.
SZTM 2013-022 számú Ipari park, iparvasút építése, övezeti lehatárolások módosítása
SZTM 2013-023 számú Győr közigazgatási területén belül a beépítésre szánt lakóterületek

(falusias, kertvárosias, kisvárosias övezetek) vizsgálata.

Hirdetmény
A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport Győr Város 1/2006.
(01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet.) 37. § (2) bekezdése alapján a tervmódosítás előzetes tájékoztató szakaszában az
alábbi tervmódosítással érintett területeket mutatja be:

A tervmódosítási javaslatok a Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján 2013. április 22-
től számított 21 napig tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában, valamint a
város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban a kormányrendelet és a településfejlesztéssel és a település-
rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati
rendelet szerint az értesített partnerek 21 napon belül postai vagy elektronikus úton és a hirdet-
mény mellett kifüggesztett formanyomtatványon tehetnek írásban javaslatokat, észrevételeket a
tervmódosítási javaslatokkal kapcsolatban, 9021 Győr, Városház tér 1. címen. 

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

Meghívott vendégek:

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök

HARRACH PÉTER, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője

MRÁZ ÁGOSTON politológus, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója

A kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyŐri tiszteletbeli elnöke,
a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselŐje vezeti.
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Minden idők egyik legsikere-
sebb magyar filmjének színpadi
változatát a Győri Nemzeti Szín-
házban mutatják be először
nem kis procedúra után szom-
baton. A darab rendezőjét,
Kszel Attilát kérdeztük.

Nem ment simán az előkészítés,
meséljen erről!

Egy hónappal a próbák kezdete
előtt tudtam meg, hogy én rendezem.
Vitás körülmények között láttunk neki a
próbáknak. Nagyon rövid időnk volt, de
ezt pótolta az emberek lelkesedése. Azt
hiszem, sikerül a szövegkönyv legelő-
nyösebb formáját megmutatnunk. Re-
mélem, eljut a nézők szívéhez, hangula-
tához és szeretni fogják.

Várható, hogy össze fogja ha-
sonlítani a közönség a darabot a
filmmel. Mennyire párhuzamos
a „forgatókönyv”?

Ez egy zenés visszarévedés: megpró-
báljuk behozni a ’60-as évek hangulatát.
Elsősorban az érzéseket, emberi oldalát
mutatjuk meg: milyenek lehettek apáink,
amikor szerettek? Nem akartunk csaló-
dást okozni a filmrajongóknak sem,
ezért számos olyan pillanat, íz, hangulat
van benne, ami a filmben is, de mégsem

Gesztesi is szerepel az új évadban

A tavalyi TartALMAS Tábor fotós foglal-
kozásain született, gyerekek által készí-
tett fotókból nyílt kiállítás szerdán a Győri
Nemzeti Színház előcsarnokában. A
szervezők az alkotások bemutatásán túl
a következő, immár 5. TartALMAS Tá-
bort is beharangozták a megnyitón, me-
lyet idén július 15. és 19. között rendez-
nek. Bedi Eszter koordinátor, a színház
rendezőasszisztense elmondta, Venczel-
Kovács Zoltán színésszel közösen ál-
modtak meg egy olyan nyári tábort, ahol
a gyerekek tartalmasan tölthetik el a sza-
badidejüket. Az ötlethez csatlakozott
Horváth M. Lilla és Ströck Barbara is, a
Győri Balett magántáncosai, illetve Tóth
Zoltán operatőr. A lelkes csapat a fotózá-
son túl szituációs gyakorlatokat, improvi-
zációs játékokat, zenés, énekes, táncos
foglalkozásokat tart a gyerekeknek. Az
egyhetes táborba színházra, művészetre
fogékony 10–14 éveseket várnak.

További információt a tábor honlap-
ján olvashatnak: www.tartalmastabor.hu.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Bemutatták a Győri Nemzeti Szín-
ház és a Győri Balett új évadát:
színes, izgalmas műsorral, új bér-
lettípussal, Gesztesi Károllyal és
Kossuth-díjas rendezővel várják a
2013/2014-es évad közönségét.

A Győri Balett társulata az évadismer-
tető sajtótájékoztató miatt szakította
meg külföldi turnéját, az eseményt kö-
vetően azonnal indultak tovább az
ausztriai, svájci és németországi állomá-
sokra. Kiss János igazgató elmondta, a
következő szezonban is dramatikus ba-
lettel kedveskednek a közönségnek:
egy csodálatos, szövevényes szerelmi
történetet, a Szentivánéji álom című ba-
lettet láthatjuk. De még ebben az évad-
ban, június 17-én is lesz új bemutató:
két koreográfus két egy felvonásos mű-
vével készül a társulat, egy Kodály-da-
rabbal és egy szerb koreográfus által
életre hívott, Üvegház című alkotással.

Forgács Péter színházigazgató kifejtette,
népszerű darabokat választott a
2013/2014-es évadra.
Az idei szuperprodukció a Sakk lesz
Gesztesi Károly főszereplésével, mely-
nek slágereit az ABBA együttes két
tagja írta. Gesztesi elmondta, évente
csak egy darabot vállal, idén a győri
színházat választotta. Az első bemutató
a misztikus hangulatú Salemi boszor-
kányok lesz. Karácsony előtt az Illat-
szertár című vígjátékot tűzik műsorra.
Az opera kedvelőinek is kedvében jár-
nak, a műfaj egyik megkerülhetetlen re-
mekművét, a Rigolettót játsszák majd.
A teátrum Móricz Zsigmond halálának
70. évfordulójára az Úri muri színpadi
feldolgozásával készül Bezerédi Zoltán
Kossuth-díjas rendezővel, az évadot
pedig egy klasszikus, a Mágnás Miska
operett zárja. A Kisfaludy-teremben
három bemutató lesz: A kripli című
színmű, a Csoportterápia, ami a „mju-
zikelkámedi” műfajmegjelöléssel csá-
bítja a zenés darabok kedvelőit, illetve
egy mese, a Walesi lakoma.

Műsoron marad a Csinibaba, a Finito, a
János vitéz, az Operettmánia, a Portugál,
az Apácák, a Hajmeresztő és a Hetedhét
című mesedarab, melyet május 4-én
mutatnak be.

Új bérlettípust is bevezetnek Örök Egye-
temi bérlet néven nyugdíjasoknak. A bér-
leteket május 8-ig lehet megújítani, jú-
nius 11-től pedig újakat vásárolni.
Forgács Péter azt is elárulta, az idei évad-
ban 8.677 bérletet adtak el, jelenleg 91
százalékos a színház telítettsége, csak-
nem 20 százalékkal több, mint igazga-
tása előtt.

„Csinibaba nevess felém”
akartuk lemásolni, nálunk nagyobb
hangsúly van a zenéken, teljes terjede-
lemben mutatjuk be az ismert dalokat
18 táncossal, 32 zenésszel és kitűnően
éneklő és táncoló kollégáimmal.

Napjainkra is rímelhet a
darab néhány sora: ki mit tud,
kisországtérkép, „dobbantás”
külföldre... Mi hajlik át az akkori
időszakból a mába?

Mindig van áthallás, ha keressük.
Nem szeretem, amikor a napi politika
becsorog a színpadra. Ez annál szen-
tebb hely, hogy a hétköznapok mocskát

befújja a szél. Az ember sokkal érdeke-
sebb, mint a rendszerei, amit kitalál. Az
emberséget, az álmokat kell keresni,
mert ezek állandóak. Mindig az álmok vi-
szik tovább a holtkorokat, ha az em-
berek mernek álmodni, elkezdenek az
irányukba menni. És ha nem is érnek
célt, legalább valamennyire elindultak.
Mára azokat a beszólásokat, amik akkor
huncutnak és merésznek számítottak,
elpufogtatták. Ezt a vonalat ki kellett be-
lőle venni, mert nem ízléses. Ha vissza-
révedünk, nem azokat a pontokat keres-
sük, ahol bosszankodni tudunk, persze

ezt is meg kell mutatnunk, de azt sem
lehet mondani, hogy rossz volt minden.
A kor zenéje például nagyon különös
volt a zárt, szigorú rendszer miatt, ezért
nagyobb figyelem fordult a dalokra. A
szüleink is ezeket dúdolták, legtöbbjé-
nek a szövegét kívülről fújtam eddig is,
hatalmas slágerek a Fogj egy sétapálcá-
tól a Különös éjszaka voltig.

Szinte mindenki játszik a da-
rabban a társulatból. Hogy telt a
feszített munkatempó?

Huszonhatan szerepelnek, nem csak
kimondottan a musicalvonal. Nem ud-
varolni akarok a társulatnak, de kitűnőek
a kollégáim. Olyan összeérett ez a társa-
ság, mint ahogy Arisztotelész mondta:
az egész több, mint a részek összes-
sége. A rutin összeszorzódik, az alko-
tásra szánt időt lerövidíti. Tudtuk, hogy
nehéz lesz, de nagyon akarta a társulat
ezt az egészet. Az emberek pedig na-
gyon kíváncsiak az előadásra, minden-
kinek megvan róla az elképzelése, mint
a magyar fociról, lehetetlen lesz megfe-
lelni egytől egyig a közönségnek. Pince-
átlagot csinálni viszont értelmetlen.

„Nem lehet mindig tízest lőni”
– mondta a Győr+ TV-ben.

Régebben versenyszerűen lőttem. Az
különböztet meg a világbajnoktól, hogy te
három kilencest lősz, ő meg csak egyet
ront. Ebben is lesznek kilencesek, de ösz-
szességében az olimpiai szintet meglőjük.

Tartalmas
kiállítás
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KIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

Győr önkormányzata és
a városban élő örmény
kisebbség nemzetiségi
önkormányzata április
25-én 19 órától a város-
házán emlékezik meg
az 1915-ös örmény né-
pirtás áldozatairól. A ge-
nocídium 98. emléknap-
ján fellép Elek Zsolt és
Ungvári István színmű-
vész, az aulában egy
hétig látható kiállítás
tiszteleg az áldozatok
előtt. A török hatóságok
1915. április 24-én tar-
toztatták le az örmény
kisebbség kétszázötven
vezetőjét. Kivégzésük-
kel vette kezdetét a XX.
század egyik legna-
gyobb nép irtása, örmé-
nyek száz ezreit depor-
tálták és ölték meg. Az
első világháború kitöré-
sekor mintegy kétmillió
örmény élt az oszmán
birodalomban.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ézsiás István két győri kiállítással
ünnepli hetvenedik születésnap-
ját, legkedvesebb szobrait, képeit,
érméit és kisplasztikáit mutatja be
az Esterházy-palotában és az
Apátúr-házban. A művésszel az
április 20-án 16 órakor nyíló tárlat
kapcsán beszélgettünk. 

Hetven év nagy idő. Emlékszik
még a kezdetekre? Milyen indítta-
tásból lett szobrász?

Tanyán éltünk, kisgyerekként a termé-
szetben található mindenféle anyagból
kreáltam magamnak játékot, kisrepülőt,
mozgó szerkentyűket. Talán így indult,
aztán restaurátor, majd szobrász lettem.
Már a pályám elején minden érdekelt,
ami tárgyalkotás, tárgykultúra, építés.
Úgy gondolom, maga az alkotás folya-
mata a fontos, az hogy lássa az ember,
merre kellene a világnak haladnia. 

Szoros szálak fűzik Győrhöz.
Hogyan gondol vissza az itt eltöl-
tött évekre?  

Pezsgő szellemi, kulturális élet volt itt
akkoriban, a nyolcvanas, kilencvenes

Örmény
emléknap

Ézsiás István újra Győrben
években. Éltető közeg volt, amit én is ger-
jesztettem, hiszen a Baross úti Műcsar-
nokot, a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont Art Galériáját és a Napóleon-házat
is vezethettem. Győrhöz leginkább az

köt, hogy innen indultam, innen léptem
ki először Nyugat-Európába, az akkori
polgármester, Kolozsváry Ernő közvetíté-
sével. Számos helyen jártam, ismerked-
tem. Amikor rám bízták a Győri Nemzet-
közi Művésztelep vezetését, már volt
mire alapozni. 

Köztéri szobrai, alkotásai a
világ számos pontján láthatók.
Melyik közülük a legkedvesebb,
melyikre a legbüszkébb?

Argentínában máig áll egy MADI-kiállí-
tásra készült, két és fél méteres szobrom,
de számomra fontos munkáimat mutat-
ták be Dallasban, Nápolyban, Caracas-
ban, Bogotában. Ha az ember kinyílik a vi-
lágra, akkor a világ is megmozdul. 

Mit láthatunk a győri tárlatokon?
Megpróbálom felvillantani munkás-

ságom fontosabb momentumait. Az Es-
terházy-palotában az avantgárddal ka-
cérkodó szobraimat, képeimet, reliefjei -
met állítjuk ki, az Apátúr-házban a saját
érméim, kisplasztikáim mellett művész-
barátaim munkáit is bemutatjuk. 

Hetvenévesen mihez van kedve,
ereje? Milyen tervei vannak? 

Próbálom betakarítani a termést. Na
nem anyagi értelemben, egyszerűen csak
szeretném, ha nem kallódnának el a mun-
káim, legalább a lényeges alkotások meg-
maradnának. Többek között ezért hoztam
létre az olaszliszkai modern képtárat, a szo-
borparkot és a történeti, néprajzi látvány-
tárat.  Májustól művésztelepet szervezek,
s azon dolgozok, hogy a francia-magyar
napok helyszíne Olaszliszka legyen.     
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kép és szöveg: nagy viktor

A Hyundai legújabb korszaká-
nak indító modellje az i40-es.
2011-ben először kombiként,
majd később szedán változat-
ban is megjelent az EuroCar-
Body győztes formát öltött, kö-
zépkategóriás koreai autó. Most
kiderítjük, hogy csak a forma
vagy a tartalom is olyan elkáp-
ráztató-e?

Igen, a Hyundai fazonja csodás. A
kombi már régóta az egyik legszebb
kategóriájában – és kivételesen har-
monikus jelenség –, és most a négyaj-
tós is bizonyított. Egyszerre elegán-
san modern és egyedien stílusos. Az
orra összetéveszthetetlenül Hyundai,
az oldalnézete dinamikus. A tetővonal

Pont az i-re
Teszt: Hyundai i40 CRDi Style

kupésan ívelt, a fara pedig nagynevű
limuzinok jegyeit idézi: húzott lámpák,
dupla kipufogó és diszkrét szárny. A
lemezfelületek hajlításai nagyon szé-
pek, nem a mai szögletes trendet kö-
vetik, hanem inkább organikusak. Tö-
kéletes arányai miatt nem látszik rajta,
hogy több mint 4,7 méter hosszú és
tengelyei között 2,77 m a távolság.
Ettől tágas és stabil, fekszik az útra lát-
ványban és menet közben is.

Utazólimuzin a javából az i40-es.
Még a – finoman fogalmazva – ke-
véssé karbantartott magyar utakon is
megállja a helyét a kényelemre han-
golt csillapítás. Lágy, de biztonságos
a futómű, ettől lett igazán komfortos.
Csak fokozza a hatást a hihetetlenül
csendes utastér, ahol még a szélzaj is
csak autópálya-tempó felett érkezik.
A pedálok és a kormányzás finom,
könnyen kezelhető, se túl sokat, se túl
keveset nem ad a sofőrnek. Nekem
nagyon tetszik a hatsebességes váltó,
ami úgy kattan a fokozatokba, mintha
a karral a rövid kulisszában bóklászva
egy-egy mikrokapcso-
lót kapcsolnánk. Le-
hetne több sportosság
a kocsiban, de a célcso-
port – családok, cégve-
zetők, menedzserek –
inkább a következőt ke-
resi: stílus, nyugalom,
gyorsaság. Ez pedig az
i40-ben megvan.

A motorok jó partnerek a takaré-
kos, de gyors haladáshoz, mégis kerü-
lik a túlzásokat. Az egyhatos belépő
benzines családi használatra optimá-
lis, míg a kétezres 177 lóerős már sok-

kal többet ad. A turbó nélküli erőfor-
rás meglepően gazdaságos és nyo-
matékos egyben. A legtakarékosabb
mégis a CRDi dízel, mely 1,7 literes és
115, valamint 136 lóerős változatban
kapható. Tesztautónkban az erőseb-
bik változat dolgozott. Már hidegen is
halk a közös nyomócsöves gázolajos
motor, és akár 4.000-ig is pörgethető.
325 Nm-es nyomatéka pont jókor áll
rendelkezésre, még úgy is, hogy a
váltó hosszú áttételezésű – ennek is
köszönhető a vegyesben 6 liter alatti
fogyasztás –, előzéseknél nem hagy
cserben a kis dízel.

A Hyundai minden földi jóval felsze-
relhető: például parkolássegítő, sáv -
asszisztens, hátsó ülésfűtés, első
ülés fűtés-szellőzés (!). Sikerült kipró-

bálnom a tolatóradart kiegészítve a
-kamerával, amit ötletesen a visszapil-
lantó tükörbe integráltak. Praktikus és
jól használható a rendszer, segítségé-
vel könnyen elfelejti az ember, mek-

kora autóban is ül valójában. Könnyen
kezelhető a multikormány (rádió, kom-
puter és tempomat vezérlés) és ké-
nyelmes az elektromos ülésállítás,
ami Style felszereltségi szinten széria.
Érdekes a középkonzol „transformers”
fej formája, és a sok gomb ellenére
könnyen megszokható a kezelése. Az
anyagok és az összeszerelés minő-
sége meggyőző.

Van saját stílusa, lelke az i40-nek.
Jó vele utazni, élvezetes vezetni, akár
több száz kilométeren át. Észrevétle-
nül biztonságot ad a temérdek lég-
zsák, ESP; kényeztet a bluetooth-os
prémium hifi mélynyomóval. Az i40 lis-
taára hatmillió alatt indul, egy jól fel-
szerelt dízel – amihez nekünk is sze-
rencsénk volt – közel 8 millió forintba
kerül. Viszont most a Leier Autónál
akár 26%-os kedvezménnyel is elér-
hető a modell. Érdekli? És 5 év, kilomé-
ter-korlátozás nélküli garanciával?

Hyundai Márkakereskedés és Szerviz | Győr, Szauter út 9.  Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 8. www.leierauto.hu

Stílus, nyugalom,
gyorsaság
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A márkaszerviz előnyei vitathatatlanok.
Például garanciális javításokat és köte-
lező szervizeket csak a márkaszervizek
végezhetnek. Nem hiába kapják e kitün-
tető szerepet, hiszen a technológia isme-
rete, a célszerszámok és felkészített esz-
közrendszer – beleértve a képzett mun-
katársakat – csak egy márkaszervizben
adottak. A győri Leier Autó Kft. sok száz
négyzetméteres szervizcsarnokában
ezenkívül gyári alkatrészek és komoly
raktárkészlet – 3 szinten – várja a BMW,
Mini és Hyundai személyautókat. A gyári
alkatrészekre 2 év, az elvégzett javítá-
sokra fél év garanciát vállal a cég.

A szokásos szolgáltatások mellett
horpadásjavítással, valamint klímaszer-

Hárommárkás szerviz 

Új magyar Suzuki

vizeléssel és feltöltéssel is foglalkoznak.
Mindent tud a műhely, ami a gumiab-
ronccsal kapcsolatos: szerelés, centríro-
zás, felnijavítás, futóműállítás és kerék-
tárolás. Márkától függetlenül ajánlhatók
a karosszéria- és szélvédőjavítások, va-
lamint az autókozmetika. Teljes körű biz-
tosítási ügyintézést is vállal a cég, és a
fényezőkamrák minőségi fényezési
munkát szavatolnak. A szervizcsapat a
motorkerékpárok szakszerű karbantar-
tását és javítását is vállalja. Természete-
sen a használt autók állapotfelmérése
és műszaki vizsgáztatás is elérhető. A
szerviz csereautó-programjával ked-
vező feltételekkel tudja biztosítani ügyfe-
leinek a zavartalan mobilitást.

A rendkívül sikeres, de már kiöregedett Su-
zuki SX4 utódot kap. Az új modell szebb és na-
gyobb lesz. A várhatóan Esztergomban gyár-
tandó cross-over (szabadidő-autó) 1,6 literes
motorokkal fog érkezni, már idén ősszel.
A benzines és a dízel is 120 lóerős, de az egyik
156, míg a turbós – egyébként a Fiattól szár-
mazó – gázolajos 320 Nm-t tud teljesíteni.
Ezek szerint a motorválaszték nem lesz az
erőssége, ezzel szemben 4,3 méteres hosszá-
val és 430 literes csomagtartójával igazi csa-
ládi mindenes lesz. Belül a Swiftre hasonlít a
műszerfal, de pont emiatt a minőséggel,
anyagválasztással nagy baj nem lehet. A Citroën legfrissebb tanulmánya

egy új kategóriában, a hobbiterep-
járók területén kíván hódítani. Min-

den esélye megvan a DS Wild
Rubis modell szériaérett le-

származottjának – ha so-
rozatgyártásba kerül – a
sikerre. A DS széria
alapvetően igényes és
igazi „citroënes” tulaj-
donságokkal rendelke-
zik, tartalmaz egy jó
adag extravaganciát. A

vörös összkerekes is fel-
tűnő jelenség az olyan

részletek okán, mint hullámzó le-
mezhajlítások és szépen használt
krómelemek. Kupé hatású az oldal-
vonal, pedig csak a csomagtartó-
léceket használták a formaterve-
zők! Méretei is impozánsak, mi-
után majdnem 2 méter széles a
legnagyobb DS és 4,7 méter hosz-
szú. Ezzel szemben a magassága
„csak” százhatvan centi, ennek kö-
szönheti kiváló arányait. A hajtásról
várhatóan turbós benzines és dízel
hibrid hajtáslánc kombinációk gon-
doskodnak majd, 200 lóerő feletti
teljesítménnyel.

Vad DS
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KULTURÁLIS kínáló  

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

A BÖHM-GYŰJTEMÉNY válo-
gatott darabjaiból nyílik kiállítás
április 25-én 17 órakor az Apátúr-
házban. A képzőművészeti kollek-
ció alapjait egy Bihar megyei kör-
zeti orvos, Böhm József rakta le a
múlt század hatvanas éveiben. A
két világháború között született
nagybányai festmények gyűjte-
ménye később a család jóvoltá-
ból erdélyi, kelet-európai avant-
gárd és kortárs alkotásokkal gya-
rapodott. A július 14-ig látogat-
ható tárlatot Pápai Emese művé-
szettörténész nyitja meg. 

ISKOLATEREMTŐ MESTEREK címmel
indul rendezvénysorozat az Apáczai-karon. Az
első vendég dr. Barsi Ernő néprajztudós, akivel
dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens
beszélget április 22-én fél öttől a kar főépüle-
tének dísztermében. 

TAVASZI TÁNC-
EST. A szabadhegyi
József Attila Művelő-
dési Ház ban március
19-én 18 órától ren-
deznek zenés-tán-
cos mulatságot. Az
ételekről és italokról a
vendégek maguk
gondoskodnak, az
est házigazdája az
Akkordeon Harmoni-
kazenekar lesz. 

RÉGISÉGVÁSÁR. Az antik tár-
gyak áprilisi győri vására 21-én, va-
sárnap reggel hét és délután két
óra között várja közönségét az
Árkád mögötti piactéren.

MŰHELY-EST. Mészáros Urbán
Szabó Gábor író lesz a Műhely-est
soron következő vendége április 25-
én 17 órakor a Zichy-palotában. A
beszélgetőtárs Villányi László költő,
a Műhely folyóirat főszerkesztője. 

NEMCSÁK KÁ-
ROLY vendéges-
kedik április 25-én,
csütörtökön 18
órától a ménfőcsa-
naki kastély Beze-
rédj teadélutánján.
A Szomszédok
sztárjával, a József
Attila Színház igaz-
gatójával a műsor
után Sulyok Atti-
láné beszélget.   

TARA címmel április
20-án 16 órakor nyílik
fotókiállítás Becker
Irén és Szabó Béla
munkáiból a Győr Pla-
zában. A Szerbia leg-
nyugatibb nemzeti
parkját bemutató ké-
pekről Alexay Zoltán
biológus, természetfo-
tográfus mondja el
gondolatait.  

ALEXANDER GEMBIK
grafikus, illusztrátor és festő
kiállítása nyílik április 23-án
17 órakor a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. A mű-
vész folyamatosan új techni-
kákat próbál ki, jelenleg úgy
gondolja, hogy az érzelme-
ket és a hangulatokat a szí-
nekkel lehet kifejezni. Szívé-
nek a balatoni és a hévízi táj
a legkedvesebb. Az Orosz-
Magyar Egyesület által szer-
vezett tárlat május 15-ig lá-
togatható. 

Dr. Havassyné Andorfi Rozália
képzőművész kiállítása nyílik meg
április 24-én 16.30 órakor a Gyir-
móti Művelődési Ház nagytermé-
ben. A tárlat május 17-ig tekinthető
meg hétköznapokon 8–19 óráig.

VÍZENJÁRÓ. Hajókat, tutajokat készítenek és
bocsátanak vízre azok a gyerekek, akik részt vesz-
nek április 20-án 10 órától a gyermekmúzeum
foglalkozásán. A Borsos-ház programja az Éltető
elemünk a víz című kiállításhoz kapcsolódik. 

A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTE-
MÉNY kincsei az Apátúr-házban
címmel tart tárlatvezetést Ne-
mesné Matus Zsanett történész-
muzeológus április 23-án fél öttől
a Széchenyi téri múzeumban. 

POLIFÓNIA 2013 címmel nyílik
kiállítás április 26-án 17 órakor a
Napóleon-házban. A Magyar
Képző- és Iparművészek Szövetsé-
gének tárlata a Festő Szakosztály
tagjainak munkáit mutatja be. A
művek a ma festészetére jellemző
stílustörekvések sokféleségét tük-
rözik. A kiállítást Szakolczay Lajos
művészeti író nyitja meg. A képek
május 31-ig láthatók. 

IDŐUTAZÁS.
A 160 éves szent -
iváni fiókkönyv-
tár múltbéli ki-
rándulásra hívja
látogatóit, hogy
bemutathassa
azokat a kötete-
teket, amelyek-
kel alapításakor
rendelkezett. A
kiállítás április 23-
án fél ötkor nyílik.

JORDÁN TAMÁS színművész
tart előadást Széllel szemben
címmel az Apáczai-karon április
24-én 15 órától. A részvételhez
regisztráció szükséges a karrier-
iroda@atif.hu e-mail címen vagy
a 96/503-609-es telefonszámon.



AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

• 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 (részletek a honlapon)

• Az Ajándék Erzsébet-utalvány és a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
nyelvi képzésre igénybe vehetô 

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

ÁPRILIS 20., SZOMBAT
M1
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa 
12:35 Jövő-időben
12:45 Forma-1 Bahreini Nagydíj-
Időmérő edzés
14:20 Judo Eb előtt...
14:50 Judo Eb előtt...
15:20 Jövő-időben
15:30 Angi jelenti 
16:00 Zöld Tea
16:25 A világörökség kincsei 
16:45 Doc Martin 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Neveletlen hercegnő 
22:10 The Brothers Bloom - 
Szélhámos fivérek 
00:00 Demjén 65 
01:00 Beugratás 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:30 Mint a mesében 
11:20 XXI. század - a legendák
velünk élnek 
11:55 Házon kívül 
12:25 Míg a halál el nem választ 
13:00 Az utazó 
14:00 A zöld íjász 
15:05 A hős legendája 
16:05 Irány Colorado 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 El Dorado kincse 
23:25 Csillagközi invázió 
01:45 Kaméleon 

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 Én is karcsú vagyok 
11:30 Babavilág 
12:00 Tűsarok 
12:30 Autóguru 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája
20:50 Beverly Hills-i zsaru 3. 
22:50 Muskétás kisasszony 
00:35 Astro-Világ Éjjel
01:40 Psych - Dilis detektívek 
02:40 Monk - Flúgos nyomozó 
03:30 Kalandjárat 

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

OTP Bank Liga
21:15 Titkok és szolgálatok 
22:05 Titkok és szolgálatok 
22:55 Hírek
23:00 Dunasport
23:05 Kultikon 
23:20 Koncertek az A38 hajón 

ÁPRILIS 19., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:20 Balett ABC Henriettel 
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 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
20:09 Időjárás-jelentés
20:15 Újrakezdők - Szerelmes 
szingli szittert keres 
21:55 Az Este
22:25 Forma-1 Bahreini Nagydíj - 
Szabadedzés
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:10 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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Az egység 
00:35 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra

06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 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 Már megint egy dilis amcsi film 
23:20 Jog/Ászok 
00:20 Update Konyha 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Már megint egy dilis amcsi film 
03:30 Alexandra Pódium 

07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:50 Hazajáró 
10:20 Csellengők 
10:50 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Mesélő cégtáblák 
15:30 Európa egészsége 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés - OTP Bank
Liga
21:15 Titkok és szolgálatok 
22:05 Titkok és szolgálatok 
22:55 Hírek
23:00 Dunasport
23:05 Kultikon 
23:20 Koncertek az A38 hajón 
00:15 Vannak vidékek 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:45 Városvezető 
10:15 BCTV 
10:45 Telemarketing 
11:45 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Győr–Sopron női kosárlabda

bajnoki döntő, 2. meccs 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
20:00 Kutatók éjszakája 
20:45 Híradó
21:15 Konkrét 
21:25 Pomodoro 
21:40 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
21:45 Kutatók éjszakája 
22:30 Híradó
23:00 BCTV 
23:30 Telemarketing 

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 
10:00 Kutatók éjszakája 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
15:30 BCTV 
16:00 Telemarketing 
17:00 MVFC Berettyóújfalu–Rába ETO

NB1-es futbal rájátszás mérkőzés 
18:20 Konkrét 
18:30 Győr+ Sport
19:25 Kitekintő 
19:55 Konkrét 
20:05 Vény nélkül
20:20 Konkrét 
20:30 Győr+ Sport  
21:25 Kitekintő 
21:55 Konkrét 
22:05 Vény nélkül 
22:20 BCTV 
22:50 Telemarketing 

GYŐR+ TV

M1, április 19., péntek, 20:15

Újrakezdők – Szerelmes szingli 
szittert keres
Amerikai romantikus vígjáték

Sandy, a negyvenéves, kertvárosi
anyuka a kisfia születésnapi videóját
nézve döbben rá, hogy a férje meg-
csalja. Azonnal összecsomagol és a
két gyerekével együtt New Yorkba

költözik. Sikerül állást találnia, de egy bébiszitterre van
szüksége. Szerencsére a lakása alatti kávézóban megismer-
kedik az ott dolgozó Arammal, a húszegynéhány éves fia-
talember elvállalja, hogy vigyáz a gyerekekre. 

Duna Televízió, április 20., szombat, 21:15

A királyné nyakéke
Amerikai filmdráma

Jeanne de la Motte-Valois, az élvhajhász, lá-
zadó nő, aki zseniális és életveszélyes kons-
pirációs képességekkel volt megáldva, óriá -
si botrányt kavart rágalmaival a legfelsőbb
körökben. Valószínűleg nem kis szerepe volt abban, hogy
Marie Antoinette és XVI. Lajos a guillotine-on végezte és
ezzel Franciaországban megdőlt az abszolutista monar-
chia. A királyné nyakéke a történelem egyik legizgalma-
sabb korszakába vezet el bennünket, azt vizsgálja, mi tör-
ténik, ha a nagyratörő vágyak és a hatalom találkozik.

RTL Klub, április 20., szombat, 19:30

El Dorado kincse
Amerikai–perui akciófilm

Jack Wilder régész (Shane West) kezébe kerül egy ősi
inka prófécia kulcsa, s úgy dönt, megkeresi a legendás
aranyvárost, El Doradót. Barátai
hiába próbálják lebeszélni, hosz-
szú, kalandos utazásba kezd,
hogy elérje célját. Kutatása élet-
veszélyessé válik, amikor a min-
denre elszánt kincsvadász, Sam
Grissom (Luke Goss) és egy hadseregnyi katona is a nyo-
mába szegődik.

2013. április 19.   / + / 15
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

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

Fesztivál Győr 
09:25 Városvezető 
09:55 Kutatók éjszakája 
10:40 BCTV 
11:10 Telemarketing 
12:10 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Pápa–Győri ETO FC NB1-es

bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
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 23., 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 Forrás-befoglalás 
14:30 Ízőrzők: Erzsébet 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Hölgyek öröme 
22:00 Az Este
22:35 Tudorok 
23:25 Híradó
23:40 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:25 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - 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 
23:25 XXI. század - a legendák

velünk élnek 
23:55 Reflektor 
00:15 Hazudj, ha tudsz! 

06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 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 Anyám nyakán 
23:30 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
00:30 Update Konyha 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 A fény ösvényei 
03:50 TotalCar 

ÁPRILIS 22., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Balett ABC Henriettel 
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
22:45 KorTárs 
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - 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 
23:35 A hatalom hálójában 
00:35 Reflektor 
00:55 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 
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 A sors kapujában 
03:45 Aktív Extra 

06:35 Székely kapu 
07:00 Mesélő cégtáblák 
07:30 Híradó 
07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Élő egyház
09:50 Isten kezében 
10:30 Hagyaték 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:55 Széchenyi napjai 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 A tartótiszt 
22:25 Kultikon 
22:45 Sportaréna 
23:15 Koncertek az A38 hajón 

ÁPRILIS 21., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 Ezt cselekedjétek
10:15 A sokszínű vallás
10:30 Baptista magazin
10:55 Metodista ifjúsági műsor 
11:05 Mai hitvallások
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Úticélok 
12:55 Telesport 
13:30 Forma-1 Bahreini Nagydíj -

Futam
16:00 Séf
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A 109. utas 
23:05 Az ember gyermeke 
00:50 MüpArt - Palya Bea koncert

a Művészetek Palotájában 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:50 Dirty Dancing 
13:20 Tuti gimi 
14:20 Alkímia 
16:05 Piedone Hongkongban 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Bérgyilkosék 
21:55 Legénybúcsú 2.: 

Az utolsó kísértés 
00:00 Portré 
00:40 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 3. 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Szakíts, ha bírsz 
22:05 Mission: Impossible 2. 
00:30 Muskétás kisasszony 
02:15 Astro-Világ Éjjel
03:20 Napló 

06:00 Gazdakör
06:30 Gyökerek 
07:10 Hol volt, hol nem volt... 
07:20 Panaszkodj, sötét eső! 
08:10 Világ-nézet
09:05 Élő világegyház
09:35 Törzsasztal 
10:30 Elfeledett magyar irodalom
11:00 Református istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Szatmárcseke 
12:55 A csodacsatár 
14:25 Hazajáró 
14:55 Szerelmes földrajz  
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Az új rokon 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Jutalomutazás 
22:20 Dunasport
22:35 Törzsasztal 
23:30 Koncertek az A38 hajón 
00:20 Vannak vidékek 
00:50 Vers
00:55 Himnusz
01:00 Heti Hírmondó

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, 3. 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 Kitekintő 
10:35 Konkrét 
10:45 Vény nélkül 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
15:30 BCTV 
16:00 Telemarketing 
17:00 Győri Audi ETO KC–FTC

női kézilabda bajnoki döntő,
1. mérkőzés 

18:20 Pomodoro 
18:35 KultÓra 
19:30 Konkrét 
19:40 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
19:45 Városvezető 
20:15 Kutatók éjszakája 
21:00 Pomodoro 
21:15 KultÓra 
22:10 Konkrét 
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
22:25 Városvezető 
22:55 Kutatók éjszakája 
23:40 BCTV 
00:10 Telemarketing 

GYŐR+ TV

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 Mesélő cégtáblák  
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva...
19:50 Kultúra a nagyvilágból 
20:10 Szép maszkok 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Egyetlenem 
22:55 Kultikon 
23:15 Porrá leszünk 
00:05 Porrá leszünk 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:50 Vers
01:55 Himnusz
02:00 Hírek 
02:05 Kultikon 
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HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246Ár: 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!

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

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - 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 
23:30 Brandmánia 
00:05 Reflektor 
00:25 A Grace klinika 
01:20 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 Vakvágányon 
23:20 Propaganda 
00:20 Update Konyha 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Vakvágányon
03:30 Segíts magadon! 

ÁPRILIS 24., 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: Olaszfalu 
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 8:08 - 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 
22:50 Házon kívül 
23:20 Reflektor 
23:40 Lököttek háza 

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 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 Én, Natalie 
03:45 Babavilág 

08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Táncvarázs 
10:20 Arcélek 
10:35 Levelek aranyban 
11:10 Szép maszkok 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:40 Magyar történelmi arcképcsarnok 
15:55 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva...  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva... 
19:50 Kultúra a nagyvilágból 
20:10 A fekete város 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Gyöngyök a mélyben 
23:00 Kultikon 
23:15 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
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Kecskemét–Győri ETO FC 

NB1-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Ráta  
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Ráta 
21:20 Híradó
21:50 BCTV 
22:20 Telemarketing 
23:20 Képújság

GYŐR+ TV

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

női kézilabda bajnoki döntő,
2. mérkőzés 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:45 A nő kétszer 
20:15 Híradó
20:45 Vény nélkül 
21:00 A nő kétszer 
21:30 Híradó
22:00 BCTV 
22:30 Telemarketing 
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Elfeledett magyar irodalom
09:50 Határtalanul magyar 
10:20 Pannon expressz
10:50 Magyar elsők 
11:10 A fekete város 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ablak a természetre 
15:10 A szent olaj - Az olívaolaj

kultúrtörténete 
16:00 Veszélyeztetett állatok
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 
19:55 Nyolc évszak 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Csinszka 
22:45 Kultikon 
23:05 MüpArt classic - 

Stravinsky ritkaságok 

GYORPLUSZWWW. .HU
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kép és szöveg: pannon-víz 

Kifejlett aligátorteknős-
sel találta magát szem -
be a minap az adyvárosi
tó túlfolyó vezetékének
tisztítása közben egy
csatornabúvár, míg né-
hány nappal korábban
fehér patkányok és
deguk borzolták a Mar-
calvárosban élők kedé-
lyeit. A csatornalakók
mindannyian egykor
kedvtelésből tartott,
majd megunt és szaba-
don engedett állatok.

Az adyvárosi csatornatisztítás-
nál a búvár eleinte csatornafe-
délnek hitte a teknőst, de né-
hány pillanat múlva már iszap-
birkózás kezdődött. A megva-
dult, közel húszkilós állat az
egyik homokzsákot jó tíz mé-
terre eltaszította. Szerencse,
hogy a merülés felszíni biztosí-
tói közt ott volt Szalontay László,
a Pannon-Víz Zrt. csatornatisz-
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Május közepén virágba borul a város, a
GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai ekkor ültetik
ki a virágágyakba a közel kilencvenezer
darab egynyári virágot. 

Addig is van teendő, a szakemberek a
napokban végzik a szolgáltató Rozgonyi
úti telephelyén a sétálóutcákba kerülő vi-
rágoszlopok beültetését. Ezt követően a
futóvirágok a Győr-Szol modern üveghá-
zában erősödnek, majd május közepén
kerülnek ki a közterületekre. A virágoszlo-
pokban összesen ötezer növény díszlik.  A
városi virágágyak legtöbbjében jelenleg

Óriás melegszendvics készül szombaton délelőtt a vásárcsarnok eme-
letén, a Széles Húsüzlettel szemben. Az akcióval a szervezők a minőségi
magyar konyhai alapanyagokra szeretnék felhívni a figyelmet – tudtuk
meg Horváth Csabától, a családi vállalkozásként működő Horex-
Gomba Kft. vezetőjétől. A több mint fél méter széles, méteres hosszú-
ságú darabokra szelt óriásszendvicset egy külön erre a célra készített,
rendkívül látványos, nagyméretű vasalóval sütik meg. A szendvicset,

amelyet az érdeklődők meg is kóstolhatnak, a cég által forgalmazott,
tartósítószer-mentes gombakrémmel ízesítik majd. – Óriás meleg-
szendvicset sütöttünk tavaly Kalocsán is, a hét méter hosszú alkotást
hivatalos Guinness-rekordnak minősítették – mondta el Horváth Csaba,
aki meghívójában a gombát és a gombából készíthető ételeket ajánlja
olvasóink figyelmébe. A szombati akció termékei a nagyobb boltok mel-
lett a Széles Húsüzletekben is megvásárolhatóak. A játékos kedvű kós-
tolók az utóbbi helyszínen szerencséjüket is kipróbálhatják.

Értékesítési hirdetmény
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdál-
kodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakó-
ház, udvar megnevezésű ingatlanát: 

Cím Hrsz. Terület (m2)
Győr, Dunakapu tér 7. 6844 473

Az ingatlan műemlékileg védett területen áll. A hatóság
egyedileg is műemlékvédelem alá helyezte, illetve védett ré-
gészeti lelőhelynek minősül. 
Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik. 
Az épület felújítását a sikeresen pályázó fél 2014. április 30.
napjáig köteles elvégezni.
Az ingatlanon álló műemlék lakóház külső és belső falfelületei -
nek festő-restaurátori falkutatása jelenleg folyamatban van. A
Győr-Szol Zrt.-nek a pályázat leadási határidejéig igazoltan fel-
merült költségeit a vevő a vételár felett köteles megtéríteni. 

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, melyet
postai úton kell megküldeni a következők szerint: Győr-Szol
Zrt., Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024 Győr, Or-
gona u. 10. „Győr, Dunakapu tér 7. vételi ajánlat 2013. május
6. napján 12 óra előtt nem felbontható”. Az ajánlat beérke-
zésének határideje: 2013. május 6. napja 12 óra.

A hirdetménnyel kapcsolatos részletes tájékoztató a
http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/ERTEKESITESIHIRDETMENY-
Dunakaputer7.pdf weboldalon megtekinthetŐ.

Készülnek a virágosításra
még a kétnyári és hagymás virágok látha-
tóak, amelyek az elhúzódó tél miatt most
mutatják igazán díszítő értéküket. Ezeket
váltják május közepén az egynyári virágok,
többek között begónia, petúnia, kakasta-
réj, legényvirág és díszdohány. A szakem-
berek előnyben részesítik a forróságot, a
szárazságot és a környezeti terhelést elvi-
selő magyar fajtákat. 

Újdonság hogy idén a Szent István úton
a forgalmi sávokat elválasztó terület egy ré-
szére a cserjéknél jobban ellenálló, színpom-
pás virágokat ültetnek.

Óriás melegszendvics
a vásárcsarnokban

Megunt kedvencek
a győri csatornákban

títója, aki nagy állatbarát, gyak-
ran vállal önkéntes munkát a
győri állatkertben. Azonnal fel-
ismerte, hogy veszélyes raga-
dozóval állnak szemben. Az ál-
latot a páncél mentén kétoldalt
fogva sikerült a felszínre emelni
anélkül, hogy harapni tudott
volna. Szalontay László szerint
elég egy óvatlan mozdulat, s az
állat akár a búvár kézfejét is le-
haraphatta volna. 

Erre igazán nem számítot-
tunk. Kisebb mocsári teknős
nagy ritkán előfordul a csator-
nákban, de ez azokhoz képest
egy ragadozó monstrum. Házi
kedvenc lehetett néhány éve a
környéken, de megunták vagy
megszökött. A közel tízéves ali-
gátorteknős jelenleg a Füles
Bástya terráriumában, karan-
ténban van, nehogy megfer-
tőzze az ott tartott többi állatot.
Úgy hallottuk, ha minden jól
megy, ő lesz az állatkert legna-
gyobb aligátorteknőse.

Múlt héten a bokrokban
majszolgató fehér patkányok-

ról jelent meg egy kép a helyi
napilapban. Nyilvánvaló, hogy
itt is kitett állatokról van szó – ál-
lapította meg Sipák Lajos gáz-
mester, aki a győri csatornák
patkányirtását végzi. Néhány
nap múlva megtaláltuk az
egyik elhullott fehér állatot, de
ugyanott felbukkantak a szürke
deguk, amiket szintén kedvte-
lésből tarthattak valahol a kör-
nyéken. Ezek az állatok a sza-
badban gyakorlatilag halálra
vannak ítélve, nincs rejtő színük,
nem tudnak alkalmazkodni a
körülményekhez. Patkányokról
egyébként idén még csak két
bejelentés érkezett a Pannon-
Vízhez. A gázmester megkapta
a címeket és az irtási ütemter-
ven kívül, azonnal mérget he-
lyezett ki a környékre. Sipák
Lajos még egy dolgot ajánl:
sok helyen a kóbor macskák-
nak kitett eleség csalogatja a
patkányokat. Célszerű mindig
csak annyi élelmet kitenni,
amennyit a cicák rövid idő
alatt elfogyasztanak. 



A végéhez közeledik a Széchenyi
István Egyetem kétéves pro-
jektje, mely a tehetséggondozó
műhelyek fejlesztését, valamint
az intézmény nemzetközi vérke-
ringésbe való intenzívebb bekap-
csolását célozza. Ezúttal a Baross
Gábor Épített Környezet Szakkol-
légium részéről kérdeztük Kott-
mayer Tibor altémavezetőt a
projekt által elnyert összeg hasz-
nosításáról.

A szakkollégium hozzávetőlegesen 50
tagú, hallgatói leendő építőmérnökök
és építészek. A kollégiumban szakmai
és tudományos munka folyik, így a
tanterven kívüli és nonformális okta-
tással közelebb kerülhetnek a hallga-
tók a tényleges mérnöki gyakorlathoz.

„A projekt adta anyagi háttér felhasz-
nálását három csoportra oszthatjuk” – tá-
jékoztatott Kottmayer Tibor. Az egyik cél
az volt, hogy minél több szakmai rendez-
vényre eljuthassanak a hallgatók, például
a müncheni BAU építőipari kiállításra, a
finnországi fa-workshopra, illetve a Velen-
cei Építészeti Biennáléra. A szakkollé-
gium számos olyan tanulmányutat támo-
gatott a TÁMOP-4.2.2/B konstrukció ke-
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EGYETEM HIRDETÉS

A jövőt építik
retében, melyen a hallgatók részt vehet-
tek szakmai konferenciákon, kiállításokon
is. A nemzetközi megmérettetéseken, ta-
lálkozókon pedig folyamatosan újabb és
újabb kapcsolatok születnek. 

A szakkollégium második céljaként
fogalmazták meg, hogy a tanulmányon
túli szakmai munkában támogassák a
hallgatókat, így segítették a különböző
pályázatokon, versenyeken való részvé-
telt, ilyen például a tésztahíd-, konzol-
vagy papírhídépítő verseny. A kollégium
lakói közül szinte mindenki részt vett tá-
mogatott programban. Az Európai Unió
és a Magyar Állam finanszírozásában
megvalósuló projekt anyagi hátterének
felhasználásával a szakkollégium saját
kutatásba is kezdett, a helyi építőanya-
gok felhasználhatóságát vizsgálják.
Azaz az emberi közösséget szolgáló, kis
ráfordítású, energiatakarékos építési
módokat – anyagokat és technikákat –
keresik, ezekből elméletben és gyakor-
latban építenek, szabványosításuk lehe-
tőségét kutatják. A kutatáshoz kapcso-
lódóan tartottak két konferenciát is.

Következő heti cikkünkben folytat-
juk a Baross Gábor Épített Környezet
Szakkollégium projekteredményeiről
a beszámolót.
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Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Gyôr, Czuczor G. u. 18—24. Tel.: 96/529-420, fax: 96/317-537, e-mail: gyor_m@takarnet.hu, www.gyorkozig.hu
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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!

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Izgalmas westernversenyeket is
rendeznek az idei Kisalföld Vág-
tán, a Nemzeti Vágta előfuta-
mán a május 17–19-i hétvégén a
győr-gyirmóti Rodeo Ranchen.

„Régi álmom vált valóra azzal, hogy ta-
valy a Nemzeti Vágta szervezői úgy
döntöttek, westernvágtát is rendeznek.
Ennek köszönhetően az idei Kisalföld

Vágta összetett lovas versennyé és ta-
lálkozóvá nőtte ki magát, melyen min-
den stílus és szakág megjelenik majd”
– árulta el Tóth Szilárd főszervező, aki
csapatával, a Rodeo Teammel évekig
járta az országot rodeoshow-kal, hogy
népszerűsítsék ezt a látványos stílust.
„Minden stílusnak megvan a maga
szépsége, az amerikai westernben tet-
szik a szabadság és a veszély” –
mondta el.

Vadnyugati hangulat
a Rodeo Ranchen

A westernlovaglást „munkalovag-
lásnak” is nevezik, hiszen marhatere-
lés közben a cowboyok és cowgirlök
számos gyakorlatot végeznek, ezekre
pedig különböző ügyességi játékokkal
lehet készülni. Ilyeneket láthatunk a
Kis alföld Vágtán: lesz például szlalom-
verseny, amikor bójákat kerülgetnek a
lovasok óriási tempóban, és hordóke-
rülés, ami szintén a gyorsaságról szól.
A nyugodtabb, lassabb típusúak trail
versenyszámban indulhatnak, egy-
szerű akadálypályán kell végigmenni.
Ez jó előkészítő gyakorlat lehet fiatal
lónak, kezdő lovasnak. Ennek adrena-
linnal megspékelt verziója a cowboy-
verseny: 2-300 méteres akadálypá-
lyán kell minél nagyobb tempóval
hídon, dombokon, vizesárkon át-
menni, ajtót becsukni például. A
végén a lóval egy kétállású lószállítóba
kell bemenni. „Nem egyszerű mutat-
vány, a profik fellovagolnak a lószállí-
tóra, elkapják a tetejét, az állat besza-
lad a lábuk közül, ezután leugranak és
becsukják a lószállító ajtaját” – magya-
rázta Tóth Szilárd. A westernvágtán
pedig 550 méteres távon mutathatják
meg az indulók a tudásukat. A wes-
ternlovak kifejezetten gyorsak, a Kisal-
föld Vágtán nincs megkötés fajtát ille-
tően. Ami biztos, hogy azok az állatok
esélyesek, amiknek nagyon jó a gyor-
sulásuk. A westernhangulat fokozásá-
ért pedig a Rodeo Team kaszkadőr -
csa pata rodeobemutatóval készül. 

„Mindenkit várunk a Kisalföld Vág-
tára, azokat is, akik nem indulnának
versenyen, de kíváncsiak a többiekre,
és megnéznék, hogy viselkedik a
lovuk idegen környezetben ” – tette
hozzá a főszervező.

szerző: gy. p.

Immár harmadik alkalommal rende-
zik meg Gyirmóton a halászléfőző ver-
senyt május elsején, az Aranyhal sza-
badidőközpontban. A megmérette-
tésre még várják a jelentkezőket. A
versenyre nevezni április 26-ig a Gyir-
móti Művelődési Házban lehet sze-
mélyesen, valamint az amk@gyor-
gyirmot.koznet.hu e-mail címen és a
96/449-137-es telefonszámon. De
jelentkezni lehet a Gyirmóti Részön-
kormányzatnál is, a balogh.kati@
gyor-ph.hu e-mail címen és az 519-
920-as telefonszámon. A jelentkezés

Halászléfőző verseny Gyirmóton
a 4.000 forintos nevezési díj leadása
mellett érvényes.

A rendezvényt zenés, játékos prog-
ramok tarkítják. Míg a szakácsok a ha-
lászlevet főzik, tárogatón játszik Spani-
csek Attila, Németh Antal modellező
hajóbemutatót tart. A térzenét a Téti Fú-
vószenekar szolgáltatja, a Latin trió
örökzöld dallamokat, Dóka Zsuzsa, Ko-
sáry Judit, Kosár Szabolcs, Bősi Szabó
László pedig magyar nótákat játszik.
Utóbbiakat Németh Rudolf és cigány-
zenekara kíséri. Bemutatkozik a Marcal
Néptáncegyüttes, a Somlói Bor lo vag -
rend új borlovagot avat. A gyerekeket
játszóház és ugrálóvár várja.

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL
busszal is!

BULGÁRIA POZSONYBÓL

Hotel Forum 4*, AI   95 130 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Strandja 4*, AI  82 080 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Sunny Garden 3*, R  52 512 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 39 995 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Forum 4*, AI 64 175 Ft-tól/fő/7éj

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

VÁGTA HIRDETÉS
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. Két szerencsés megfejtőnk
páros belépőt nyerhet a Sobri Jóska Kalandparkba. Legutóbbi keresztrejtvé-
nyünk (április 5.) megfejtése: „Meséltem a kenőcs mellékhatásáról?” Nyerteseink:
Szabó Fanni (Győr) és Gruber Kinga (Győr). Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr,
Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@ gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
A nyeremények a szerkesztőségben vehetők át.

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

GYORPLUSZWWW. .HU

Nagyszájú tapsifüles

M
eg

fe
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SUDOKU+++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

6 9 2
8 1

7 4 6 1
2 1 5 7
8 4 6

3 6 2 5 4
2 8

1 6 8
9 2 3 7 1

6 4 1 9
5 9 4

7 8 3
9 6 1 8

2 5 9
7 4 3

4 2
2 7 8 3 9 6
5 9 2

1
2 5

1 6 3 7
2 9 5 8 7
8 4 7
4 7 9 2

2 8
3 1 8 9

3 1

691742583
583169472
724385619
948216357
175834926
362597148
237651894
416978235
859423761

864523719
153679824
792184563
947236185
325418697
681795432
439867251
278351946
516942378

742159638
398672541
156834729
213965874
869247153
475318962
624791385
531486297
987523416
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GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Győr MJV Önkormányzata a tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeit
bérleti díjra történő nyílt pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

A részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épü-
lete hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.),
valamint a www.gyor.hu honlapon tekinthetők meg 2013. május 3-ig, ahonnan a pályázati
nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér) Gazdálkodási
Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási időben vagy telefonon: 
(96) 500-277-es és (96) 500-236-os számon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje: 2013. május 3. (péntek) 12 óra
A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister I. terem 

A Széchenyi István Egyetem egyfordulós, nyilvános pályázat
keretében bérbe kívánja adni a Győr, Szent Imre u. 26–28. sz. alatti
épületegyüttesben kialakított, kb. 21 m2 területet büfé céljára.

A bérletről bővebb információt a http://gmfi.sze.hu/aktualis- honlapon található
„Pályázati felhívás”-ból kaphat. A pályázat benyújtásához szükséges adatlapokat
a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

A jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Lipi László
főmérnöktől a lipi@sze.hu e-mail címen vagy a 96/613-598-as telefonszámon.

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

Körutazások:
Svájc június 23-29........................ 138 000Ft/fô
Krakkó július 9-13 .......................... 59 000Ft/fô
Erdély augusztus 15-20. ..................79 000Ft/fô
Egynapos utazások:
ápr. 27., Kecskemét-Ópusztaszer ....7 700Ft/fô
máj. 1. Bled-Bohinj-Skofa ..............10 800Ft/fô
Minden út idegenvezetéssel!
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ÁLLÁS

Kertészeti munkák végzé-
sében és gépkezelésben jártas, jogo-
sítvánnyal rendelkező munkaerőt ke-
resek. Jelentkezés: 20/293-7225,
17 óra után. 

Kertgondozót keresek győri csa-
ládi ház kerti munkáinak ellátá-
sára: egész évben, heti 1 alka-
lommal, kb. 6 órás elfoglaltság-
gal: fű- és sövénynyírás, növény-
ápolás, térkőtakarítás stb. Kerti
munkában gyakorlott, munká-
jára igényes, leinformálható je-
lentkező (nyugdíjas, vállalkozó,
stb.) bemutatkozását és ajánla-
tát várom megjelenés után max.
1 hétig. Mail: zoli.vp@gmail.
com. Telefon: 30/9468-635. 

SZOLGÁLTATÁS

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

L a k a t o s m u n k á k !
Kerítések, kapuk,
biztonsági rácsok,
korlátok stb. készí-
tése, javítása, kar-
bantartása. Ajtó-,
ablak-, zárjavítás!
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 elszállí-
tom: tárolóját, garázsát kitakarítom.
Stuka Tibor: 30/217-0848.

Szobafestést, mázo-
lást, gipszkartonozást és külső szi-
getelést vállalunk elfogadható áron,
garanciával: 06-20/6298-769.

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

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

EGYÉB

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-

rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667. 

Fehérnemű, haris-
nya- és zokniszaküzlet az
egész család számára! Magyar
minőség elérhetõ áron. Gyõr,
Marcalváros II., Örkény u. 9. (a
Tescónál, az OTP mögött)
www.familiafehernemu.hu

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 e Ft),
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
Tel.: 20/951-0235

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

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

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

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

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztí-
tást vállal. Győrben ingyenes ház-
hoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egy aránt. Kérjük,
bizalommal forduljon hozzánk! Érd.:
20/214-5881

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

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

/hó+rezsi. Érdeklődés:
30/625-2487

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

LAKÁSCSERE

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.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, táv-
fűtéses, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1–2 szobás, 40-
45 m2-es, határozott, határozatlan, el-
sősorban gázkonvektoros bérleti szer-
ződéses lakásra (hirdetés szám: 327).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+2 fél szobás, 55 m2-
es, távfűtéses, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne 1
szobás, lehetőleg erkélyes, határozat-
lan, határozott idejű bérleményre.
Belváros, Újváros, Sziget, Bán Aladár
u. kivételével (hirdetési szám: 328).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 28 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 1-2 szobás, liftes, illetve udvari,
határozatlan, határozott idejű bérle-
ményre. Adyváros és Sziget előnyben
(hirdetési szám: 329). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-es, táv-
fűtéses, teljesen felújított, fűtés kor-
szerűsített, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szoba-hal-
los vagy 1+2 fél szobás, nádorvárosi,

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

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

.hu Mintabolt
Különleges kézi készítésû gyertyák
Esküvôre, Születésnapra, Névnapra,

Anyák napjára
ORANGE AJÁNDÉK KUCKÓ

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

HÉTVÉGÉTŐL 
ÍZLETES ÉTELEKKEL, 
FRISSÍTŐ ITALOKKAL

várjuk 
Kedves Vendégeinket 

Duna-parti teraszunkon!

adyvárosi, szabadhegyi vagy marcal-
városi, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hirdetési szám: 294).
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

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

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

OKTATÁS

KÖZBESZERZÉSI RE-
FERENS OKJ-s 140 órás kép-
zés indul augusztus végén szomba-
tonként. Jelentkezés a TIT-ben (Győr
Szent István út 5.) 96/525-060,
70/321-3763. gyor@titpannon.t-on-
line.hu www.titpannon.hu. Nysz: 08-
0218-05.

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

ÉPÍTŐANYAG

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

Kásás Tamást valószínűleg sen-
kinek sem kell bemutatni: ő az a
pólós, aki minden nemzetközi
címet megszerzett, háromszo-
ros olimpiai bajnok, minden
idők egyik legnagyobb vízilab-
dázójának tartják. A 2012-es
londoni olimpián tagja volt az
ötödik helyezett válogatottnak.
A meccs után bejelentette, be-
fejezi az élsportot.

Azt is sokan tudják, hogy sosem szere-
tett magáról beszélni. Tavaly megjelent,
Kása című önéletrajzi könyvében vi-
szont kitárulkozik, mesél az utolsó, lon-
doni meccséről: „Beugrottunk a vízbe.
Utoljára. Lementem a víz alá, és elbőg-
tem magam”. Beszél arról, hogy az
élsport az egekbe tud repíteni, de a
földbe is képes döngölni, meg olyan is,
mint a csajok, „csak az élsporttal köny-
nyebb kijönnöm.” A „magyar világsztár
pólós” az M. Kiss Csaba által írt könyv-
ben megmutatja depresszív és nyafogó
„teknősénjét” is, kiderül, klórallergiája
van, és hogy olykor egy fogmosás is
iszonyú fájdalmakat okoz. Kásás Tamás
Győrben dedikálta könyvét az Ulpius-
házban, ekkor beszélgettünk vele.

London után arról szóltak a
hírek, hogy Los Angelesben
kezd új életet. Úgy alakulnak a
dolgai, ahogy szerette volna?

Úgy. Amerikában töltöttem három
hónapot, ott segédkeztem egy fiatal
pólósokkal foglalkozó klubnál. Egy ba-
rátom hívott, aki egyébként amerikai vá-
logatott pólós. Heti három esti elfoglalt-
ságot jelentett a gyerekekkel való
edzés, tehát sok szabadidőm volt. Úgy-
hogy félig nyaralásként tekinthetek erre
az időszakra. A jövőmet viszont nem így
képzelem el, nem ezt fogom csinálni,
de tapasztalatnak jó volt.

A labdát lecsapva: hogy kép-
zeli el a jövőjét?

Nem tudom még pontosan, most
abban az időszakban vagyok, amikor ez
letisztul. Elhatároztam, hogy az elkövet-
kező egy évben gondolkodom, ismerke-
dek, kapcsolatokat építek, utazom. Az

„Egy belső hang szólt, hogy most elég”
Egyesült Államokban is megismertem
több érdekes embert. Az pedig leülep-
szik majd bennem, hogy mit szeretnék
csinálni. Tehát nincs most konkrétum,
amiről tudom, hogy az lesz az én utam.

Édesapja vízilabdázott, majd
edző lett. Követné tovább az úton?

Nem, biztos hogy nem. Ezt kizár-
hatjuk már most.

Lassan egy éve, hogy bejelen-
tette, abbahagyja az élsportot.

Tényleg? Már egy éve?
Hamarosan az évfordulóhoz

érünk. Hiányzik?
Bizonyos dolgok hiányoznak, mint

például maga a játék, a meccseket na-
gyon szerettem az utolsó pillanatig. A
csapattársaim is hiányoznak, hogy le-
mehessek egy közösségbe, tulajdon-
képpen egy családhoz tartoztam. Ez
nagyon hiányzik. A napi edzés viszont
nem. Ahhoz pedig, hogy több mecs-
cset tudjak játszani egymás után, ed-
zeni is kell. És így a kettő együtt már
nem jön össze sajnos.

Elfáradt?
El. Egy belső hang szólt, hogy most

elég. Az olimpia előtt tudtam, hogy a
válogatottságnak vége, de aztán Lon-
don után egyszerűen nem volt kedvem
csapatot keresni, meg elkezdeni szep-
tembertől megint az edzéseket. Akkor
eldőlt, hogy ennek vége.

Hogy élte meg az utolsó póló-
meccset?

Emlékezetes volt nagyon, főleg az
eleje, amikor leesett, hogy most tény-
leg utoljára szállok vízbe, utoljára ját-
szom, utoljára melegítek és minden
utolsó. Nagyon felemelő és nagyon szo-
morú is volt az a meccs. Vegyes érzel-
mekkel telt, de mindig jó emlék marad.

Másfél évtizeden keresztül
uralták a mezőnyt, ami hatalmas
eredmény. Hogy dolgozták fel az
ötödik helyet?

Én viszonylag könnyen, mert utólag
tudom, valószínűleg nem tettünk any-
nyit a sikerért, mint azok, akik előttünk
végeztek. Nem is lett volna igazságos,

ha mi nyerünk. Nem volt
benne a pakliban, hogy
mi nyerjük meg. Lehe-
tett volna dobogó, de az
a pár csapat jobb volt
nálunk most, abszolút
megérdemelten voltak
előttünk. Ezért megbé-
kéltem az eredménnyel,
persze nem azt mon-

dom, hogy örültem, és hogy nem vol-
tam szomorú. Azok miatt viszont sok-
kal inkább volt rossz érzésem, akik elő-
ször voltak olimpián, de nekik majd
esetleg lesz esélyük javítani.

Van most valami, ami az
egekbe repíti?

Csak egy repülő, ha felszállok rá.
És sikerélmény?
Olyan nincs, mint amit a vízilabda

általi sikerekkel kaptunk. Ezt nem
lehet pótolni, ilyen nem lesz már.

Ebben az évben mindenképpen sze-
retnék olyasmit találni, amiben lesz si-
kerélményem. De most olyan apró si-
kerekkel is boldog vagyok, mint pél-
dául, hogy simán eljutottam Győrbe.
Ilyenekből táplálkozom, de majd lesz-
nek nagyobbak is.

Köztudott, hogy szerény, visz-
szahúzódó, nem szeret nyilat-
kozni, és ezek most is látszanak.
Miért tárulkozott ki mégis egy
könyvben?

Pont ezért lett különleges. Nem
botránykönyv, a stílusa nem hival-
kodó, és nincs benne sárdobálás sem.
Szerintem olyan a lelkülete, amilyen
én vagyok. Ez volt a kikötésem is. Esz-
méletlen sok levelet kapok a kötet
megjelenése óta. Mindegyik véle-

mény nagyon pozitív, úgyhogy örülök,
hogy rábeszélt M. Kiss Csaba, és
megjelent a Kása.

Szakmai berkekben hogyan
fogadnak egy ilyen könyvet?

Nem sokan mondták el a vélemé-
nyüket. Nyilván ők más szemmel néz-

ték, mert csomó mindent tudtak,
nekik nem voltak bizonyos szituációk
újak, de rosszat senki nem mondott,
vagy nem mert. Lehet, hogy ők is
meglepődtek azon, hogy sokat eláru-
lok magamról és a környezetemről.

Kemény Dénest is többször
megemlíti például. Érkezett tőle
valamilyen visszajelzés?

Miért pont Dénestől? Azóta beszél-
tünk, igen, semmi probléma nincs. 

Exbarátnőkről is szót ejt a
könyvben. Ők mit szóltak a kitá-
rulkozáshoz?

Utólag semmit. Megbeszéltem
velük, tudták, hogy nem lesz benne
olyan, ami rossz fényt vetne rájuk.
Kedves köntösbe bújtattuk a könyvet,
ezért is lett olyan jó szerintem.

SPORT PORTRÉ

Az élsport az egekbe
repít, de a földbe is
tud döngölni
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A Győri Audi ETO KC összesí-
tésben egyetlen góllal jobb-
nak bizonyult az Oltchim Val-
ceánál, így bejutott a Bajno-
kok Ligája döntőjébe. A zöld-
fehérek a bajnokságban is
ott vannak a fináléban, az
FTC elleni első mérkőzést
szombaton rendezik.  

Sokáig emlékezetes mérkőzésen
harcolta ki a döntőbe jutást a
Győri Audi ETO KC a női kézi-
labda Bajnokok Ligájában. A visz-
szavágón ötven percig az történt
a pályán, amit a románok akar-
tak, a győri védekezés nem állt
össze és támadásban is tanács-
talan volt a magyar bajnok. Tíz
perccel a vége előtt már hat gól-
lal – összesítésben négy találat-
tal – vezetett a Valcea, Ambros
Martin utolsó időkérése után
azonban minden megváltozott.
Az Audi ETO szenzációs teljesít-
ménnyel 6–1-re megnyerte a
végjátékot, a 24–25-ös vereség
pedig azt jelentette, hogy össze-
sítésben 48–47-tel a győriek ju-
tottak be a fináléba. 

„Azt hiszem, a mai nappal va-
lami megváltozott az életemben.
Ilyen szívvel küzdeni még soha
nem láttam csapatot. Nem is ta-
lálok a történtekre más magyará-

Az Uniqa-Euroleasing Sopron hazai pályán 74–55-
re legyőzte a címvédő Hat-Agro UNI Győrt a női ko-
sárlabda NB I-ben az egyik fél harmadik győzel-
méig tartó döntőjének hétfői nyitányán. A két csa-
pat az első félidőben nagy csatát vívott egymással,
a szünetben 30–27 volt az állás. A harmadik negyed
végén megtört a győriek lendülete, a vendégek
egyre inkább elfáradtak, végül pedig tetemes kü-
lönbség alakult ki a két csapat között. A kihívó sop -
roniak lépéselőnybe kerültek, de az első 25 perc
megmutatta, hogy a győriek miként vehetik fel a
versenyt riválisukkal. 

AJÁNLJUK
ÁPRILIS 19., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol–Széchenyi Egyetem–Vásár-
helyi KS (bajnoki rájátszás, egyetemi csarnok)

ÁPRILIS 20., SZOMBAT
Jóga
10.00 I. győri jógafesztivál (Spirituális Extázis
Ezoterikus Jógaközpont, Kisfaludy u. 2.)

Női kézilabda
16.30 Győri Audi ETO KC–FTC (bajnoki
döntő, Magvassy-csarnok)

ÁPRILIS 21., VASÁRNAP
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–FTC-PLER II (bajnoki
mérkőzés, egyetemi csarnok)

Hihetetlen feltámadással
döntőben az Audi ETO 

zatot, hiszen a meccs alatt végig
hátrányban voltunk, és az utolsó
tíz percre borzasztóan megnehe-
zítettük a dolgunkat. Mégis, a
csapatot vitte előre a szíve, és
olyan utolsó öt percet játszott,
amellyel még ilyen vesztett hely-
zetből is visszajöttünk” – mondta
Ambros Martin vezetőedző a ta-
lálkozó után. 

A sorozat döntőjében a nor-
vég Larvik lesz az Audi ETO ellen-
fele, amely a hazai pályán elszen-
vedett 22–24-es vereség után
idegenben 27–19-re nyert a
Krim Ljubljana ellen. Az első mér-
kőzést május 4-én vagy 5-én ren-
dezik Norvégiában, míg a vissza-
vágót május 11-én vagy 12-én
Veszprémben. 

„Az idei BL-elődöntők tisztán
megmutatták, hogy semmi jelen-
tősége nincs annak, hogy egy
csapat idegenben vagy hazai
környezetben játszik először” –
nyilatkozta a győriek spanyol
szakvezetője, Ambros Martin. „A
döntő két mérkőzésből áll, tehát
százhúsz perc iszonyúan kemény
csatára kell felkészülnünk, hiszen
lehet, hogy ennek a százhúsz
percnek az utolsó másodpercei-
ben dől majd el, ki lesz az új baj-
nok Európában.”

A második mérkőzésre a
Veszprém Aréna hosszú oldalára
tizenkétezer forintért, a rövid ol-
dalára tízezer forintért lehet

jegyet vásárolni. A bérletesek
szombatig élhetnek elővásárlási
jogukkal, a bérlettel nem rendel-
kezők szerdától válthatnak belé-
pőt. A BL-döntőre kizárólag sze-
mélyesen lehet jegyet vásárolni a
Magvassyban található ETO-
shopban, méghozzá készpénzes
fizetéssel. Jegyfoglalásra, átuta-
lással történő fizetésre a kiemelt
érdeklődésre való tekintettel ez-
úttal nem lesz lehetőség. A ren-
delkezésre álló jegyekről, vala-
mint a shop nyitva tartásáról a
klub honlapján folyamatosan tá-
jékoztatják a közönséget.

Az Audi ETO kedden bejutott
a bajnoki döntőbe is, miután a
győri lányok idegenben 30–20-
ra nyertek a Vác ellen, így kettős
győzelemmel zárták le a párhar-
cot. A fináléban az Érdet búcsúz-
tató Ferencvárossal találkozik a
csapat, a párharc két győztes
mérkőzésig tart. A fővárosi zöld-
fehérek sportszerűen felajánlot-
ták, hogy a győri klub válassza
meg a mérkőzés időpontjait és
helyszíneit, az Audi ETO azonban
nem élt ezzel a lehetőséggel. A
döntő első mérkőzését szomba-
ton 16.30 órakor rendezik a Mag-
vassyban, míg a második össze -
csapást szerdán 19 órakor a
Nép ligetben. Amennyiben szük-
séges, a harmadik találkozó ápri-
lis 27-én, szombaton 12.50 óra-
kor kezdődik Győrött. 

Lépéselőnyben
a soproniak

„Sikerült felkészülnünk a Sopronból, le tudtuk las-
sítani őket, a lepattanókat is jól szedtük, tudtuk az
egyensúlyt tartani. A harmadik negyed utolsó pillana-
taiban megtört valami, a kisszünet sem volt elég ren-
dezni a sorokat, a hazaiak fokozatosan elléptek, utána
pedig a saját ritmusukban tudtak játszani. Ekkor már
nem volt esélyünk visszajönni, a hitünk is elveszett. Kö-
zelebb kerültünk a kupa óta a Sopronhoz, de még min-
dig előrébb járnak” – mondta Fűzy Ákos vezetőedző
az első felvonás után. A döntő második mérkőzését
lapzártánk után, csütörtökön rendezték az egyetemi
csarnokban, míg a harmadik felvonás hétfőn 18.45
órakor kezdődik Sopronban. 
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Háromhetes szünet után ismét pályára lép a listave-
zető SZESE Győr az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnok-
ságban. A feljutás küszöbén álló győriek vasárnap 18
órakor az FTC-PLER II csapatát fogadják az egyetemi
csarnokban. A klub támogatói köre időközben tovább
bővült, hiszen az Árkád Győr két és fél szezonra szóló
megállapodást kötött az egyesülettel. Máté Richárd
centermenedzser elmondta, remélhetőleg a férfi ké-
zilabda is hasonló pályát fut be, mint a világhírű győri
női kézilabda. A vezető hozzátette, az Árkád Győr szá-
mára fontos a társadalmi szerepvállalás, és most elő-
ször teszik ezt a sport területén. 

Simon Róbert Balázs, a Győri Férfi Kézilabda Ta-
nács társadalmi elnöke hozzátette, jó esély van arra,
hogy a komoly tradíciókkal rendelkező szakág ismét

Horgászverseny. A Nádorvárosi Sporthor-
gász Egyesület április 27-én, szombaton 8 és
11 óra között gyermek- és ifjúsági házi hor-
gászversenyt szervez. A gyülekezés és a ne-
vezés 7 órától az egyesület tanyaházánál lesz.
A versenyen jól szereplők részt vehetnek a
megyei ifjúsági vetélkedőn.

Továbbra is hibátlanul menetel az
NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnok-
ság rájátszásában a Győr-Szol–
Széchenyi Egyetem csapata,
amely szombaton az Óbudai Ka-
szások otthonában győzött 90–
75-re. A vendégek az első negyed-
ben állva hagyták ellenfelüket,
akik a második szakaszban aztán

A Rába ETO futsalcsapata a vártnál ugyan nehezebben, de
begyűjtötte a három pontot a Gödöllői Bikák ellen, így egyet-
len győzelem választja el a zöld-fehéreket az újabb címvé-
déstől. Az első félidő kimondottan küzdelmes játékot hozott,
a táblázat harmadik helyezettje nem adta olcsón a bőrét a
listavezető otthonában. Az első húsz percben egyedül Har-
nisch tudott a kapuba találni, de szünet után a hazaiak rit-
must váltottak, a győri támadások befejezése is pontosabb
lett, így végül 4–1-re győzött a Rába ETO. A második játék-
részben Harnisch megszerezte második találatát, mellette
Fabio és Dróth is eredményes volt. 

A folytatásban pénteken 19.30 órakor a Rába ETO Berety-
tyóújfaluban lép pályára, és amennyiben a zöld-fehérek le-
győzik legnagyobb magyar riválisukat, a hátralévő fordulók
eredményétől függetlenül bajnoki címet ünnepelhetnek. A
hazai pontszerzés csupán késleltetné a bajnokavatást, hi-
szen a jelenleg 16 pontos hátrányban lévő, második helyezett
Berettyóújfalu aligha gátolhatja meg a győri címvédést. Erről
azonban hallani sem akarnak a zöld-fehérek, akiknek komoly
motivációt jelent, hogy riválisuk otthonában szerezhetik meg
zsinórban negyedik bajnoki címüket. 

A Rába ETO női futsalcsapata a Ferencváros 4–3-
as legyőzésével megnyerte az NB II-es bajnokság
nyugati csoportját, és ezzel eldőlt, hogy az együttes
jövőre a legmagasabb osztályban szerepelhet. A
győri lányok négy mérkőzéssel a bajnokság vége
előtt hazai pályán biztosították be elsőségüket. A
zöld-fehérek hibátlanul menetelnek, eddig vala-
mennyi találkozójukat megnyerték, így kétség sem
férhet a feljutás jogosságához. 

„Teljesítettük az általunk és a vezetőség által ki-
tűzött célt, megnyertük a másodosztályú bajnoksá-
got és biztosítottuk helyünket a következő szezonra
az első osztályban. A tét rányomta a bélyegét a mér-
kőzésre, nem játszottunk jól, nehezen szereztük
meg a győzelmet. Most örülünk a bajnoki címnek,
de holnaptól már arra készülünk, hogy veretlenül fe-
jezzük be a hátralévő fordulókat” – mondta Molnár
Attila, a csapat edzője.

A Rába ETO női csapata legközelebb vasárnap
17.30 órakor a Szombathelyi Egyetem gárdáját fo-
gadja a Magvassy Mihály Sportcsarnokban.

Egy lépésre a bajnoki címtől

Élvonalban
a női futsal

Megállíthatatlanok a kosarasok
visszajöttek a mérkőzésbe. A har-
madik játékrészben fej-fej mellett
haladtak a csapatok, a győriek elő-
nye a záró felvonás előtt mindössze
egy triplányi volt. Az utolsó játék-
részben azonban ismét magára ta-
lált az egyetemi csapat, amely a
győzelemmel megerősítette vezető
helyét a csoportban. A mérkőzé-

sen kiemelkedett Derevenka
Dávid, Tóth Péter és Papp Balázs
játéka, közülük Drevenka dupla-
duplájával igazán kiemelkedőt al-
kotott nevelőegyesülete ellen.
Kozma Tamás együttese legköze-
lebb pénteken 19 órakor a Vásár-
hely csapatát fogadja az egyetemi
csarnokban.

Folytatódik a bajnokság

az élvonalban szerepeljen, ehhez azonban az anyagi
forrást is biztosítani kell. A város hozzáteszi a magáét
a költségvetéshez, de emellett szükség van a szpon-
zorokra is, ezért különösen örömteli az újabb támo-
gató csatlakozása.  A csapatnak az idei szezonból hát-
ralévő hat mérkőzéséből hármat kell megnyernie,
hogy matematikailag is eldőljön a feljutás. 
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„Ki itt belépsz, hagyj fel minden remény-
nyel” – olvashatjuk Dante poklának ka-
puján, de ne ez jusson eszünkbe, mikor
első alkalommal eljutunk egy edzőte-
rembe. Sőt, idővel ennek pont az ellen-
kezőjévé, a mennyországgá válhat ez a
kis világ számunkra! 

A még mindig népszerű fitneszter-
meket sokan használják, akár fogyni,
akár hízni szeretnének. Van, aki erő-
södni akar, s van, aki csak jól szeretné
érezni magát, közösségbe járni, tar-
tozni valahová. Kellemes kikapcsoló-
dás ez, és ha jól csináljuk, nyújthat si -
ker élményt, továbbá segít feloldani a
hétköznapok stresszét. Az edzés ellen-
állóbbá tesz, egy lehetőség, hogy meg-
őrizzük egészségünket. A test építése
szüntelen tanulási folyamat. Amennyi-
ben valaki elhatározza, hogy felkeres
egy konditermet, akkor nyugodtan kije-

Április 21-én, szombaton 9 órától a Győr-Moson-Sopron megyei Diáksport
Tanács szervezésében rendezik meg a Telekom labdarúgó diákolimpia megyei
döntőjét az ETO Parkban. Hat korcsoportban, harmincegy csapat részvételével
több mint 350 gyerek mérkőzik egymással, ahol a korcsoportok győztese jut
az országos döntőbe. Az idei évben a főtámogató Telekom Zrt. a rendezés és
a díjazás teljes költségét vállalta.

Növekvő előny és kupabravúr
MOZAIK SPORT

A Győri ETO FC egy magas színvonalú mérkőzésen
1–1-es döntetlent játszott a Videotonnal a bajnok-
ság csúcsrangadóján, tovább nyújtva ezzel veretlen-
ségi sorozatát. A vasárnapi mérkőzésre régen látott
tömeg látogatott ki, a helyszínen 9.400 néző volt kí-
váncsi az éllovas és a harmadik helyezett csatájára.
Mindkét csapat előtt számos helyzet adódott a ki-
lencven perc során, a vezetést végül a vendégek
szerezték meg Tóth révén a 67. percben. Két perc-
cel később azonban Kamber kiegyenlített, kiala-
kítva ezzel a végeredményt. Mivel az MTK kikapott
hétvégén, így a 21 mérkőzés óta veretlen győriek
előnye tízpontosra hízott a táblázaton.
Szerdán ismét találkozott egymással a két csapat,
ekkor Székesfehérváron, a Magyar Kupa elődöntőjé-

nek első mérkőzésén csaptak össze a felek. A Videoton
agilisan kezdett, a győriek azonban visszaverték a
hazai rohamokat, egy kontratámadásból pedig Stres-
tik a 32. percben megszerezte a vezetést a zöld-fehé-
reknek. A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, több-
nyire a vendégek akarata érvényesült, és egy nagy-
szerű akció végén Tokody a 67. percben megduplázta
az előnyt. Az ETO végül 2–0-ra nyert és megnyugtató
előnnyel várhatja a május 8-ai győri visszavágót. 
A listavezető győriek a folytatásban szombaton
18.30 órakor Pápán lépnek pályára, majd kedden
18 órakor Kecskeméten pótolják be a havazás miatt
elmaradt mérkőzésüket. Pénteken 19 órakor újabb
találkozó vár Pintér Attila fiaira, akkor a Paks érkezik
az ETO Parkba. 

Első lépések
lenthetjük, hogy a legnagyobb lépést
már megtette a fejlődést jelentő úton.
Az első percekben zavarban lesz, úgy
érzi, hogy mindenki tekintete rámered.
Később azonban feszültsége oldódik, s
egyre határozottabban veszi birtokába
a gépeket, a berendezéseket, teszi ma-
gáévá az edzéselveket. Sőt, talán túl ha-
tározottan! Ahhoz, hogy az általunk vá-
lasztott sporttevékenység hasznos le-
gyen, céljainknak megfelelő eredményt
érjünk el, tájékozottnak kell lennünk.
Nehogy a fegyver visszafelé süljön el és
súlyos sérüléseket szerezzünk, vagy
egyéb probléma lépjen fel és elvegye a
kedvünket. Az első időszak legfonto-
sabb feladata a gyakorlatok megértése,
elsajátítása. Ezeket pontosan kell meg-
tanulni, mert a rosszul rögzült mozdu-
latokat később nehéz javítani. A kívánt
hatás csak a megfelelő forma betar-
tása mellett várható.

Mindenkinek érdeke, hogy a kezdők
elégedettek és sikeresek legyenek. Az
edzőknek, a teremtulajdonosnak, a fit-
neszipar vendégeiről nem is beszélve.
Kívánom, hogy mindenki lelje örömét a
testedzésben és legyünk elszántak, ha-
tározottak egészségünk megőrzése
terén! Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Bővebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál!

Vigh Domonkos
Személyi edző, Speedfit

Labdarúgó diákolimpia

Vízparti szemétszedés
A Magyar Országos Horgász Szövet-
ség felhívására múlt szombaton tartot-
ták meg a horgászok országos környe-
zetvédelmi napját. A Sporthorgász
Egyesületek Győr-Moson-Sopron me-
gyei Szövetsége a rendezvényhez csat-
lakozva szemétszedést szervezett a
győri Mosoni-Duna-holtág partján.
„Az akcióban közel negyvenen vettek
részt, a sporttársak összesen nyolcvan
zsák szemetet szedtek össze” –
mondta el lapunknak Takács Antal, a
megyei horgászszövetség ügyvezető
elnöke. „A vízpartról összegyűjtött hul-
ladék legnagyobb része nem a horgá-
szok szemete, az akciónap során nagy
mennyiségben találtunk például zsá-

kokba csomagolt falevelet és más
komposztálható hulladékokat, lomot
és háztartási hulladékot. A környezet
és a természet megóvásáért tett erőfe-
szítések megyei szövetségünknél ki -
emelten fontos feladatok. Saját ma-
gunk, de leginkább gyermekeink és
unokáink miatt van jelentősége annak,
hogy a vizek partjai tiszták és rendezet-
tek legyenek” – tekintett a jövőbe Ta-
kács Antal. „A munkához nagy segítsé-
get kaptunk a Győr-Szol Zrt.-től a hul-
ladékgyűjtő zsákok biztosításában és
a szelektív módon megrakott zsákok el-
szállításában, amiért a horgászközös-
ség nevében ezúton is szeretnénk kife-
jezni köszönetünket.”



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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KOS
Rendszerezzék tennivalóikat, renge-
teg dolguk lesz.  Ne idegesítsék magukat
mindennel, mert ez a párkapcsolatuk rová-
sára mehet. Sportoljanak többet. 

BIKA
A héten elégedetlenek, azonban ne
cselekedjenek hirtelen, gondolják el lépésről
lépésre, mit is szeretnének tenni. Ha új
munkahelyre vágynak, a hosszú távú terve-
ket nézzék. Legyenek többet párjukkal. 

IKREK
Most nagyon kreatívak, írják le gon-
dolataikat, nehogy elfelejtsék azokat. Kérje-
nek családjuktól segítséget, egyedül nem
megy minden. Egészségüket erősítsék meg
vitaminokkal. Munkájukban előrelépnek.

RÁK
Munkájuk, párkapcsolatuk, egész-
ségük rendben van, álljanak meg egy kicsit
és élvezzék ezt az időszakot. Irigyeikkel ne
foglalkozzanak. Ha tehetik, hétvégén utazza-
nak el valahova. 

OROSZLÁN
Munkájuk fellendül, új lehetősé-
gek nyílnak meg. Legyenek nagyon tudato-
sak, erősek, hogy véghez tudják vinni tervei-
ket. Ne feledkezzenek meg családjukról sem,
legyenek minél többet velük. 

SZŰZ
Életük nagyon jó irányba halad. Örülje-
nek sikereiknek. Párjukkal nem árt kicsit meg-
ünnepelni ezeket, így ha több időt töltenek egy-
mással, párkapcsolatuk is boldog marad. 

MÉRLEG
Rendezzék párkapcsolati félreérté-
seiket, különben még nagyobbra duzzad az
aprócska probléma. Vigyázzanak pénzükre,
most könnyen elkölthetik bánatukban.
Munkahelyükön vigyázzanak irigyeikkel.

SKORPIÓ
Most az anyagi helyzetükkel kell,
hogy foglalkozzanak. Párjukkal is
osszanak meg mindent, ketten könnyebb ki-
lábalni a  bajból és még  a kapcsolatukat is
még jobban összekovácsolja ez a helyzet. 

Horoszkóp
NYILAS
Sikert sikerre halmoznak munkájuk-
ban. Hosszú távon gondolkozzanak, de kerül-
jék irigyeiket. Párjukkal is osszák meg sike-
reiket, menjenek el egy hosszú hétvégére. 

BAK
Figyelmük középpontjában a pénz
áll. Értékeljék azt, amit eddig sikerült elér-
niük. Figyeljenek oda jobban a magánéle-
tükre, ha nincs még párjuk, ne utasítsák
vissza barátaik meghívását. 

VÍZÖNTŐ
Pihenjenek, nagyon túlterhelték ma-
gukat. Munkájuk rendben van, a nagy változá-
sokon túl vannak már. Összegezzék ezeket,
utána keressenek új célokat. Rendezzék
magán életüket is, ne hagyják a problémákat.

HALAK
Életük, munkájuk most teljesen
rendben van. Koncentráljanak jobban a pár-
kapcsolatukra, a félreértések most heggyé
duzzadnak, ha nem figyelnek oda. Zárják le
múltjukat, így tudnak továbblépni.
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Korábban már beszámoltunk az
első Győrben született tigriskö-
lyök érkezéséről. A kis hímet – aki
Raul, Európa talán legszebb
fehér tigrise és Káma, a 13 éves
nőstény kölyke – születésekor el
kellett venni anyjától, mert nem
táplálta, így emberek nevelték.
Márciusban mutatkozott be a
nagyközönségnek, azóta sokan
meglátogatták az állatkert belvá-
rosi terráriumházában, a Füles
Bástyában. A számára berende-
zett tigrisóvodában a látogatók
egy üvegfalon keresztül tekint-
hették meg a kölyök mindennap-
jait. A kis csíkos jelenleg 8 hetes,

játékos „kiscicaként” vi-
selkedik, gondozói cipő-
jét, nadrágját zsákmány-
ként tekinti, melyet lapulva,
igazi vadászó nagymacska-
mozdulatokkal cserkész
be. A tigriskölyök napról
napra erősebbé válik, a
kecsketej és tápszer mellett
naponta már többször darált
marhahúst is fogyaszt. A jó idő
beálltával a Füles Bástya meg-
nyitja a látogatók előtt szabadtéri
teraszát, ahová hétköznapokon
egyelőre csak néhány órára (bő-
vebben: www.fulesbastya.hu) ki-
látogat a tigriskölyök is, hogy
egyre nagyobb mozgásigénye
teret kapjon. Továbbá most hét-

végétől beköltözik az állatkert-
ben számára épített új kifutóba.
Ezután minden szombaton és va-
sárnap Kiskúton, hétköznapon-
ként pedig a belvárosban látható
az apró ragadozó, aki nyár végén
a Szabadkához közeli Palicsi Ál-
latkertben költözik. További infor-
máció: www.zoogyor.com.

Hétvégétől az állatkertben is
látható a tigriskölyök NÔI ALKALMI FÉLCIPÔK • SZANDÁLOK

S Z A N D Á L C I P Ô K  •  PA P U C S O K

SZÉLES, PROBLÉMÁS, FÁJÓS BOKÁKRA
egyes termékek (35—41-ig) 2900 Ft+áfa-tól  

NÔI LÚDTALPBETÉTES BÔRPAPUCSOK
35, 36, 37 MÉRETEKBEN AKCIÓS ÁRON

Ha Önnek fontos a kényelem,
jöjjön el, bütykös ujj nem akadály

április 22., hétfô 9—12-ig.

Gyôr, MSZP Székház
Herman Ottó út vásárcsarnok

Kásás Tamás önéletrajzi könyvét nyerheti meg,
aki helyesen válaszol három kérdésünkre, mely-
hez segítséget ad „Egy belső hang szólt, hogy
most elég” cikkünk.

1. Ki segített Kásás Tamásnak a
könyv megszületésében? 2. Mi
repíti az egekbe manapság
Kásás Tamást? 3. Visszavonu-
lása óta mennyi időt töltött Los
Angelesben Kásás Tamás?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu
címre várjuk április 24-ig.

Nyerjen Kása könyvet!


