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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

3. oldal Egy rendelettervezet
szerint az orvosok júliustól ismét
írhatnak fel egy recepten, köte-
lező kiváltási dátum megjelölése
nélkül három hónapra elegendő
gyógyszeradagot.

4. oldal Még az idén elkészül a Vá-
rosrét Lakópark. Az épületben talál-
ható 206 lakást mintegy másfél hete
elkezdték értékesíteni – jelentette be
Ádány Tamás, az OTP Ingatlan Zrt.
vezérigazgatója.

10. oldal Győrben második alkalommal rendezik meg az Ezer
Lámpás Éjszakája kampányt május 25-én, szombaton, az eltűnt
gyermekek világnapján. Az adatok sokkolóak: évente 10-12 ezer
gyermek eltűnését jelentik be Magyarországon és körülbelül 100
kiskorú tűnik el nyomtalanul. A Széchenyi térről 21.30-kor engedik
fel a „lámpásokat”.

28. oldal A Győri ETO FC 2–1-es vereséget szen-
vedett a Debrecentől a Magyar Kupa döntőjében,
így a zöld-fehéreknek nem sikerült a történelmi
duplázás. A csapat nyakába ezüstérem került.
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IMPRESSZUM

ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban
állók átlagos bruttó keresete január és március között.
Ez az összeg 2,9 százalékkal magasabb, mint tavaly
ugyanebben az időszakban volt. 

225 4 forinttal emelkedett a benzin ára, amíg a gázolaj li-
terenkénti ára két forinttal nőtt csütörtöktől a kuta-
kon. Így a benzin országos átlagos ára 411 forint, a
gázolajé pedig 415 forint lett. 

NAPRÓL NAPRA

Május 17.

Május 18.

Május 19.

Május 20.

Május 21.

Május 22.

Május 23.

Ítélet. Húsz-húsz év fegyházbün-
tetésre ítélte a Győri Törvényszék
azt a két fiatalt, aki tavaly április-
ban lelőtt két embert egy soproni
lőtéren. Harmadik társukra 11 év
fegyházat szabtak ki. 

Kiköltöztetés. Egy embert ki
kellett költöztetni otthonából a
heves zivatarok miatt Csornán. A
tűzoltóknak áramtalanítaniuk kel-
lett a lakást, továbbá mintegy fél-
tucatnyi elöntött pincéből kellett
vizet szivattyúzniuk.

Pünkösdi borozás. A pannon-
halmi borvidék pünkösdi pincejá-
rásra várta a borkedvelőket. A
hosszú hétvégén tizenegy pincé-
szet kínálta nedűit kóstolásra. 

Megemlékezés. Koszorúzás-
sal egybekötött ünnepi megemlé-
kezést tartottak az újvárosi Kos-
suth-szobornál a Hősök Emlék-
ünnepe kapcsán, így tisztelegve a
hősi halált halt katonák előtt. 

Kerékpárút-fejlesztés. Le-
zárult a Hanság és az ausztriai
Fertőzug összeköttetését javító,
a magyar oldalon kerékpárút-
fejlesztésből álló projekt hazai
szakasza.

Szakmai nap. Szakmai napot
tartottak a megyei kereskedelmi
és iparkamarában. A résztvevők
arról hallhattak, hogy milyen felté-
telekkel alapítható vállalkozás
Ausztriában. 

Aláírásgyűjtés. Folytatódott a
Fidesz rezsicsökkentésért folyta-
tott kampánya. Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester és Kara Ákos
országgyűlési képviselő számolt
be az eredményekről.

Felkészítés
szülésre
Várandós kismamáknak
tartanak az apák bevo-
násával szülésre felké-
szítő foglalkozást. Május
27-én a Zúgó utcai orvosi
rendelő védőnői szolgá-
latánál Hanczné Szabó
Edina védőnő tart elő-
adást „Újszülött foga-
dása otthon” címmel,
Bognár Beáta védőnő a
szoptatás jelentőségéről
és technikájáról, Gye-
nese-Pázmándi Tímea
pedig a várandósság
alatti kismamamasz-
százs testi-lelki jelentő-
ségéről beszél. 

Fizikaverseny
Huszonharmadik alka-
lommal rendezik meg
az Öveges József Kárpát-
medencei Fizikaverseny
országos döntőjét május
24–26. között, a Kazinczy
Ferenc Gimnáziumban.
A háromnapos verseny
elméleti és gyakorlati
feladatok megoldásából
áll, a versenyzők az ösz-
szetettebb számításos
példákon túl kísérlet -
elemző és fizikatörté-
neti feladatokban is szá-
mot adnak tudásukról.  

Nyertes
Előző heti játékunk
nyertese Géber Erika.
A szerencsés olvasó Ra-
dics Gigi tanévzáró
nagykoncertjére szóló
páros belépőt vehet át
szerkesztőségünkben.

Festik a burkolati jeleket

Kábellopás
Ismeretlen tettes ellen
feljelentést tett Győr Me-
gyei Jogú Város Útke-
zelő Szervezete. A na-
pokban ugyanis az Audi-
gyárat megkerülő, tavaly
év végén átadott, új út
menti közvilágítási osz-
lopsorból – összesen 51
db oszlopból – ellopták a
közvilágítási kábeleket.
A tolvajok az oszlopok
szerelőnyílásait eltávo-
lítva vágták el a rézkábe-
leket, az áram alatt lévő
vezetékekből kb. 1-1 mé-

Napokon belül kezdődik a kopott útburkolati jelek
pótlása a városban: körülbelül 24 ezer négyzetmé-
ter burkolati jelet festenek újra. A munkára az ön-
kormányzat a tavalyi 50 millióval ellentétben idén
60-65 millió forintot biztosít. A keretet azért emel-
ték meg, mert bővült az úthálózat és új piktogra-
mok is kerülnek az útfelületekre. A kivitelezők tartós
plasztik alapú festékkel dolgoznak majd.
Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet műszaki
vezetője kifejtette, kézzel az átkelőhelyeket, gyalogos,
kerékpáros átvezetéseket, csomóponti jeleket festik
félpályás lezárás mellett, nappal. Géppel pedig a záró-
és terelővonalat festik. A munkát júniusra és júliusra
ütemezte a szervezet. A festésre éjjel kerül sor, de a
szakember ígérete szint nem jár nagyobb zajjal.
A munka során elsőbbséget élveznek a láthatóság-
ról gondoskodó piktogramok, de nyáron újrafestik
az autóbusz-megállót jelző, valamint a kerékpár -
úton látható jeleket is.

tert metszettek ki. A lo-
pással életveszélyes álla-
potot hagytak ma guk
után, mivel az áram alatt
lévő vezetékek szabadon
lógtak ki a szerelőnyílá-
sokból. A lopással több-
milliós kiadást okoztak.
A javítás idejéig az érin-
tett szakaszokon nem
lehet a közvilágítást biz-
tosítani. Az 51 oszlopot
daruval le kell emelni a
helyéről és újrafűzni a ká-
beleket, majd vissza kell
helyezni az alaptestükre.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Felszállt egy léggömb, el-
szállt a térről, mert nem fog-
ták elég erősen.
Hangtalan kiáltások után bo-
lyongott az elfáradt lélek, el-
űzte a kilátástalanság, a meg
nem értettség, az elszökött
boldogság. Felnőni nem
könnyű, hát még ha az „ott-
hon” nem a természetes jó
érzést, inkább görcsöt a gyo-
morban, szorítást a mellkas
tájékán és remegést jelent.
Állandó félelmet, soha el
nem lazulást, a gondolatok
szüntelen zakatolását. Nem
könnyű idejekorán felnőtté
válni, éveket öregedni átsírt
éjszakákon, majd hallgatni,
mikor kérdeznek. Amikor
arra vártak választ, miért
ilyen szomorú mindig a
szeme, akkor lett elég. De na-
gyon. Elkezdett menekülni,
űzte a félelem, hogy örökké
ott marad. Benne ragad... Va-
lahol, egy általa teremtett vi-
lágban nem hangos szó járt
a létezésért, szép szavak csá-
bították a jobb élet, a boldog-
ság és a remény felé. Tudta,
valahol máshol, bárhol, de
jobb lesz. Mert jobbnak kell
lennie, hiszen miért lenne ez
az egész, ha nem lehetne
egyszer kerek? Nem, az nem
lehet, hogy minden így
marad, hogy neki nem jár a
jobb sors. Az éltető gondola-
tokkal sodródott, és remélte,
nem fújja rossz irányba a
szél. Ahogy szállt, nem fájt
annyira a hideg, a sok kérdés,
leginkább a jól ismert, de vá-
lasz nélküli „miért”? „Can
you help me remember how
to smile?” – dúdolta magá-
ban a csellengők dalát. Van-e
vajon valaki, aki segíteni tud
emlékezni, hogyan is kell
mosolyogni? Nagyon sze-
rette volna, ha valaki elkapja.
Elszállt egy léggömb, mert
nem vigyáztak rá. Kimond-
hatatlan kiáltások szaladtak
utána, ezernyi kérdés és az
örök remény.
Zoljánszky Alexandra

Kapcsolódó írásunk a 10. oldalon.

„Minden egész
eltörött”

szerző: szigethy teodóra
fotó: gy. p.

Egy rendelettervezet szerint az
orvosok júliustól ismét írhatnak
fel egy recepten, kötelező kivál-
tási dátum megjelölése nélkül
három hónapra elegendő gyógy -
szeradagot. Az intézkedés az or-
vosoknak, a patikáknak és a pá-
cienseknek is könnyebbséget
jelent.

Tavaly márciusban lépett életbe az a ren-
delet, ami módosította a gyógyszerfel-
írás rendszerét. Ennek értelmében
ugyan felírhattak az orvosok háromhavi
gyógyszeradagot, ám ezeket kizárólag
külön vényen rendelhették, pontosan
meghatározva, hogy mely időszakra –
nagyjából egy hónapra – szól a felírás.

A közelmúltban napvilágot látott
rendelettervezet szerint a július elsejé-
től életbe lépő módosítás nagyjából
visszaállítja a korábbi rendszert, vagy -
is az orvosok akár egyetlen vényen is
rendelhetnek háromhavi gyógyszer-
adagot krónikus betegeiknek, s ezen
a recepten már nem kell szerepeltetni
a havi bontás időpontjait. 

Nagyon fontos leszögezni, hogy ren-
delettervezetről van szó, ami reménye-
ink szerint racionalizálja a vényfelírás
menetét – mondta lapunk érdeklődé-
sére dr. Hídvégi Tibor, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház IV. Belgyógyá-
szatának osztályvezető főorvosa. A
szakember kifejtette, szükség van a
módosításra, hiszen sok negatív ta-
pasztalatuk volt a korábbi rendszerrel,
felesleges terheket rótt az orvosokra és
főleg a betegekre. „Várjuk a rendelet
megjelenését, reményeink szerint elő-

relépést és könnyebbséget jelent majd
a szakembereknek és a pácienseknek
is” – hangsúlyozta.

A patikusok is várják a vényfelírás
menetének rendbetételét. Butsy Lász-
lóné gyógyszerész szerint elsősorban a
betegeknek okozott gondot, hogy
három vényen írják fel a három hónapra
szóló adagot. Úgy tapasztalta, nehézsé-
get okozott az időpontok betartása,
sokan lejárt vénnyel akartak gyógyszert
kiváltani vagy összekeverték a receptek
sorrendjét. Ez mindennapos probléma
a patikában – mondta. Butsy Lászlóné
szerint sok betegnek könnyebbséget
jelenthetne, ha újra egy vényen írnák fel
a háromhavi mennyiséget. Felvetette,
lehet, az lenne a legjobb,
ha az orvos a pácienssel
együttműködve, egyez-
tetve döntené el, melyik
megoldás a megfelelő, hi-
szen vannak olyanok, akik
nem tudnak egyszerre na-
gyobb összeget gyógy-
szerre fordítani.

A MadicalOnline érte-
sülése szerint a drága medicinák ese-
tében még nem tudni pontosan, hogy
a tavaly márciusi rendszer marad-e
életben – három recept, időpont-
megjelölésekkel –, vagy havi rende-
lésre kell átállni. Ahogy azt sem tudni,
hogy milyen értékhatártól számít
majd drágának egy-egy gyógyszer.

A portál úgy tudja, hogy a recept ér-
vényességi idejét is tervezik módosítani,
a jelenlegi 90 nap helyett három hó-
napra. Ugyancsak a vényeket érinti a re-
ceptek tartalmi elemeinek módosítása.
Erre azért lenne szükség, mert míg Ma-
gyarországon kizárólag a 12 éven aluli
gyermekek kezelésére szolgáló gyógy-

szerek receptjein kell feltüntetni az érin-
tett teljes (év, hónap, nap) születési dá-
tumát, az ennél idősebbek esetében
pedig elegendő a születési év, az uniós
országok többségében teljes dátumot
kérnek. Hiányos születési évszám miatt
visszadobhatják az uniós patikákban az
itthon kiállított receptet.

A portál úgy tudja, a tervezet mó-
dosítani, könnyíteni szeretné a patikák
működtetéséhez szükséges személyi
feltételekről szóló, még 2011 nyarán
elfogadott rendelkezést, amely egyéb-
ként csak 2013. szeptember elsejével
lépne életbe. Helyettesíthető lenne
például a gyógyszerész, az expediáló,
valamint a gyógyszertári szakasszisz-

tens. Igaz, csak a teljes munkaidőben
foglalkoztatottak éves munkaóráinak
30 százaléka erejéig, miközben a he-
lyettesítésről a patika vezetőjének nyil-
vántartást kellene vezetnie. A gyógy-
szerészi gondozáshoz egyelőre nem
kell külön gyógyszerészt alkalmazni, s
enyhítették a vénydarabszámhoz kö-
tött – egy patikus, 2.000 recept –
szakemberigényt is, 3.000 recepten-
ként kell új gyógyszerészt vagy expe-
diáló szakasszisztenst foglalkoztatni.
Ugyanakkor eltörölnék azt is, hogy mi-
lyen arányban kell egy-egy gyógyszer-
tárban patikust-szakasszisztenst-asz-
szisztenst foglalkoztatni.

Könnyebbséget
jelenthet

a változtatás

Racionalizálják
a gyógyszerfelírás
rendszerét
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GAZDASÁG  VÁROSRÉT

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

Speciális tevékenységgel foglalkozik
a győri ipari parkban működő Rondó
Kft., a cég fő tevékenységi területe
ugyanis az úgynevezett ESD-véde-
lem. Az ESD-védelem röviden a káros
elektrosztatikus kisülések megakadá-
lyozását hivatott szolgálni. Ez az első-
sorban az elektronikai iparban fontos
eljárás jelentős mértékben csökkent-
heti a gyártás, javítás, szállítás, raktá-
rozás során fellépő sztatikus feltöltő-
dés és kisülés okozta meghibásodá-
sokat. Miután a károsító elektrosztati-
kus események legtöbbször szabad
szemmel nem láthatóak, nem érzékel-
hetőek, így ezek megakadályozása ko-
moly szakmai kihívások elé állítja az
elektronikai termékek, alkatrészek
gyártóit.

Még idén elkészül Városrét Lakópark

A Rondó Kft. élen jár az ESD-védelemben
A technológia egyik élenjáró hazai

képviselője, a Rondó Kft. 2005-től
minden évben megrendezi szakmai
szimpóziumát. A közelmúltban meg-

tartott idei tanácskozás témája azon
szabványok, technológiák és fejleszté-
sek bemutatása volt, amelyek elősegí-
tik a hatékony ESD-védelem kialakítá-

sát. Az elektronikai gyártás különféle
ágazataiból, az ország minden tájáról
érkezett szakemberek olyan elméleti
és gyakorlati információkat kaphattak,
amelyeket a téma nemzetközi szakte-
kintélyei osztottak meg a résztvevők-
kel. Így hallhatták Rainer Pfeifle, a
német Wolfgang Warmbier, dr. Paul
Holdstock, a Nemzetközi Elektrotech-
nikai Bizottság TC101 munkacsoport-
jának elnöke, John Clack, az amerikai
Treck Inc képviselője, valamint Fülöp
István, a Continental Temic független
szakértője és Golubich Tamás, a
Rondó munkatársa előadását.

A sikeres szimpózium megerősí-
tette a győri vállalkozás azon szándé-
kát, hogy Magyarországon is megis-
mertessék a nemzetközi ipari környe-
zetben alkalmazott eljárásokat, s
ennek érdekében jövőre újra megren-
dezik a szakmai találkozót.

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Gyakorlatilag mindent kicseréltünk
az épületben, szinte egy új házat
építünk – foglalta össze az elmúlt
időszak és a következő hónapok
munkálatait Ádány Tamás, a kivite-
lező OTP Ingatlan Zrt. vezérigazga-
tója a Városrét Lakópark beruházás
győri sajtótájékoztatóján. Az évekig
félkészen álló épületen a tulajdonos-
váltást követően idén januárban in-
dult újra a munka, melynek eredmé-
nyeként több mint kétszáz korszerű,
a legújabb energetikai előírásoknak
is megfelelő lakást adnak át év vé-
géig. A korábban beépített bútorok

sem vesznek kárba, a beruházó
negyven konyhabútort ajánlott fel
rászoruló családok számára.

Ütemterv szerint halad a kivitele-
zés, a negyedik negyedévre elkészül
a városréti társasház – közölte
Ádány Tamás. A munkák megkez-
dése előtt nem annyira látványos,
ám a teljes épületegyüttesre vonat-
kozó, a legapróbb részletekre kiter-
jedő műszaki állapotfelmérést vé-
geztek – mondta el a vezérigazgató.
Kifejtette, a befejezésig kicserélik a
teljes fűtési és vízvezeték-hálózatot,
új berendezésekkel helyettesítik a
régi kazánokat, szivattyúkat. Javítják
a tetőszigetelést, az elektromos há-
lózatot és a nyílászárókat, lecserélik

a régi teraszburkolatokat, korlátokat.
A javítási munkálatok érintik a hom-
lokzatok nagy részét is. Az átalakítá-
sok eredményeként a lakások min-
denben megfelelnek majd a jelenleg
érvényben lévő jogszabályi előírá-
soknak. Az energetikai követelmé-
nyek alapján összességében a ház
energiahatékonysági besorolása „B”
osztályú lesz, amely a lakóházak
esetében átlagon felüli, és az új la-
kásokra vonatkozó jogszabályi köve-
telményi szintnél is jobb. A épületet
még idén befejezi az OTP Ingatlan
Zrt., a benne lévő 206 garzont, 55–
75, átlagosan 65 négyzetméteres la-
kást már elkezdték értékesíteni.

Ádány Tamás rámutatott, a győri új
építésű lakások átlagára városrészen-
ként jelenleg 250 és 370 ezer fo -
rint/m2 között mozog kulcsrakészen, a
Városrét Lakópark lakásai mérettől és
fekvéstől függően 245 és 360 ezer kö-
zött alakulnak. 

Valkó Dávid, az OTP Jelzálog-
bank ingatlanpiaci vezető elemzője
szerint a lakásokra meglesz a keres-
let, hiszen Győrben már a válság
előtti szinten áll a lakásforgalom. A
szakember szerint a megyei és vá-
rosi adatok számos tekintetben job-
bak a hazai átlagnál. A lakáspiaci for-
galom Győrben már a válság előtti
szinten áll, és az árak csökkenése is
kisebb mértékű a hazánkra jellemző
15 százalékos visszaesésnél. Szin-
tén az élénkülést támasztja alá,
hogy megyénkben 2012-ben az

előző évinél harmadával több volt a
kiadott építési engedélyek száma,
és a használatba vett lakások aránya
is nőtt 4 százalékkal.

Ádány Tamás a bejáráson közölte,
mikor megkezdték a munkát az épü-
letben, már voltak olyan lakások, ahol
a konyhabútort beszerelték. A felújítá-
sok miatt ezek kikerültek, és már nem
akarták visszaépíteni őket. A 40 darab,
sosem használt konyhabútort rászo-
ruló családoknak ajánlották fel. A bú-
torokat a Máltai Szeretetszolgálat se-
gítségével juttatják el a megfelelő
helyre. Győri-Dani Lajos, a szervezet
ügyvezető alelnöke elmondta, örül-
nek, hogy a cég meglátta a segítés le-
hetőségét. A szekrények zöme az
ócsai lakóparkba, másik része csalá-
dokhoz kerül.
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A szociális alapszolgáltatások fej-
lesztése és a partnerkapcsolatok
erősítése az elsődleges célja az
önkormányzat és az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény (EESZI) közös projektjének,
melyet a közelmúltban nyitókon-
ferencián mutattak be.

A „Fejlesztés a szolgáltatásokban
rejlő lehetőségek jobb kiaknázásával
és a partnerkapcsolatok erősítésével”
című projekt elsődleges célcsoportját
az érintett szakemberek alkotják, az
EESZI, a Családsegítő és a Hajlékta-
lanokat Segítő Szolgálat, az egész-
ségügyi szolgáltatók és az oktatás
szereplői. „Az ellátórendszer szakmai
szervezetei eddig is együttműködtek,
de a projekt lehetővé teszi a kapcsola-
tok szorosabbá fűzését a jelzőrend-
szert erősítve” – hangsúlyozta Sza-
bóné Vörös Ágnes projektmenedzser.

A mintegy 35 millió forintos támo-
gatással megvalósuló program másik
célcsoportja a város időskorú lakos-
sága és a hozzátartozóik. A szakem-
berek szükségfelmérést végeztek, az

szerző: szigethy teodóra
fotó: gy. p.

Fennállásának 20. évfordulóját ünne-
pelte a napokban a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Diabetes Egyesület. A
szervezet azért alakult, hogy a cukor-
beteg emberek érdekeit képviselje.
Ma már a diabétesz népbetegségnek
tekinthető, hiszen Magyarországon
minden 12 ember közül egy cukorbe-
teg, illetve kóros cukor-anyagcserével
rendelkezik.

Magyarországon jelenleg körülbe-
lül 600 ezer cukorbeteget tartanak
nyilván és számuk  évente 5-10 száza-
lékkal növekszik.

Dr. Hídvégi Tibor, a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház IV. Belgyógyásza-
tának osztályvezető főorvosa el-
mondta, ismertek azok a kockázati té-
nyezők, amelyek a cukorbetegség ki-
alakulásához vezetnek. Elsősorban a
mozgáshiány, az öröklődés és a hely-
telen táplálkozás tehető felelőssé a
problémáért. Hozzátette, a betegség
jelenleg nem gyógyítható, de megfe-
lelő testmozgással, diétával és szük-
ség szerint gyógyszerekkel a vércu-
kornak az egészségeshez közeli szin-
ten tartásával jól kezelhető.

Fejlesztés az idősekért
eredmények mentén valósítják meg a
fejlesztő munkát.

A konferencián elmondták, az idő-
sek száma és aránya egyre emelkedik.
Gyakoriak körükben a krónikus beteg-
ségek és mentális problémák. Sok eset-
ben a hozzátartozóik tájékozatlanok az
idősödés folyamatával és velejáróival
kapcsolatban, számukra adnak tájékoz-
tatást a betegségek korai felismerésé-
ről, például napjaink egyik legnagyobb
problémájáról, a demenciáról. A szak-
emberek hozzátették, további nagy
problémát jelent, hogy a generációk
egyre inkább távolodnak egymástól. Az
ellátórendszer egyik célja, hogy segítse
az idősek otthonukban maradását a le-
hető legtovább, illetve hogy minél job-
ban hozzájussanak a szolgáltatásokhoz
és ezek hatékonyan működjenek. A pro-
jekt keretében online és telefonos infor-
mációs központot hoznak létre, erősí-
teni kívánják az önkéntes segítségnyúj-
tást, ennek érdekében már tavaly elin-
dult egy program a Széchenyi István
Egyetemen. Rámutattak, nem szabad
elfeledkezni a hajléktalanok és pszichi-
átriai betegek öregedéséről sem és tö-
rekedni kell az idősek lakókörnyezeté-
nek akadálymentesítésére.

Megfelelő életmóddal kordában
tartható a diabétesz

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Dia betes Egyesület betegoktatással,
információátadással segít kezelni a
dia béteszt. Venesz László, az egyesü-
let elnöke kifejtette, a tagjaikkal láto-
gatnak különböző rendezvényeket, or-
szágos cukorbetegnapokat, világtalál-
kozót, hogy az érintettek találkozza-
nak egymással s tapasztalatot cserél-
jenek. Most arra készülnek, hogy a
Kárpát-medencei cukorbeteg egye-
sületekkel alakítsanak ki kapcsolatot.

A 20 évvel ezelőtt létrejött egyesü-
let létjogosultságát mi sem jelzi job-
ban, mint hogy rendezvényeit alkal-
manként 300-400 ember keresi fel. A
szervezet azért alakult, hogy a cukor-
beteg emberek érdekeit képviselje.
Közbenjárásukra például megválto-
zott az inzulinfelírási rendelet.

Venesz László arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy hamarosan rendszeres
ingyenes tornafoglalkozásokat indíta-
nak 2. típusú, tablettás cukorbetegek-
nek. A foglalkozásokat dr. Fürst Ágnes
háziorvos, az egyesület tagja tartja
majd. A program sokkal több egy a
szokványos fogyókúrás mozgásnál
azzal, hogy szakképzett trénerekkel
orvosi felügyelet mellett történik, mér-
hető és dokumentált eredménnyel.
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Nádorváros után egy igazán összetett
terület, a 6-os számú választókörzet kö-
vetkezik, amely magában foglalja Gyár-
várost, Jancsifalut, Likócsot és Nádor-
város északkeleti részét. A terület tehát
változatos képet mutat, gyakorlatilag
egy város valamennyi lakókörnyezeti tí-
pusát felvonultatja. A nyugodt, falusias
jelleget Likócs, a családias környezetet
Jancsifalu, a nagyvárosi miliőt Gyárvá-
ros képviseli. A területen az elmúlt évek-
ben az élhetőséget javító beruházások,
útfelújítások, járdarekonstrukciók, ját-
szótérbővítések történtek, a fiatalok
kezdeményezésére pedig megújult az
itt lakók mozgáslehetőségét szolgáló
Tompa utcai sportpálya.

Harsányi Attila, Kós Károly-díjas épí-
tész igazi lokálpatriótaként tevékenyke-
dik Gyárvárosért. 2001-ben magánkez-
deményezője és építész-tervezője volt a
Mátyás tér rendezésének és a szoborál-
lításnak, a 85. évfordulóra könyvet jelen-
tetett meg az egykoron ágyúgyári mun-
kástelep épületeiről. „2017-ben már a
százéves jubileumot ünnepeljük, erre az
alkalomra bővített, még átfogóbb ki -
adással készülök. Gyárváros szépségét
történelmében, építészeti emlékeiben
látom, és a feladatunk, hogy megóvjuk
ezeket az utókornak. A környezetbe nem
illő épületek építése helyett a városrész
egységes arculatát kell megőrizni,
magam is ezért tevékenykedem. A kö-
zelmúlt pozitívumaként értékelem a
Tompa utcán végigfutó régi hőtávveze-
ték elbontását, ami hosszú évtizedeken
át csúfította a városképet. Helyére kelle-
mes pihenőhely épült, ami a szabadidő
hasznos eltöltését szolgálja.”

Péter Mihály jancsifalusi nyugdíjas
szerint aki itt született vagy régóta itt
él, nem is vágyik máshová. „Jancsifa-
luban nőttem fel, a 65 évem túlnyomó
részét itt töltöttem. Még emlékszem a
macskaköves utcákra, a grundra, ahol
jó volt gyereknek lenni, és ahol máig
tartó, igaz barátságok szövődtek. Min-
den utcáról van egy kedves emlékem,
és ma is örülök, hogy ebben a város-
részben élhetek.” Úgy látja, Jancsifalu
egy kis város a nagyvárosban, amely
Győr bármely más városrészével fel-
veszi a versenyt. „Negatívumot szinte
egyáltalán nem tudok mondani, egye-
dül a Fehérvári út hatalmas forgalma
okoz gondot, de úgy tudom, néhány
éven belül ez a kérdés is
megoldódhat. Összessé-
gében azt szeretném, ha a
mai fiatalok is magukénak
éreznék ezt a városrészt,
amelyet mi annyira szere-
tünk.”

Ágoston Antalné, a Likó-
csi Részönkormányzat tagja
szerint a városrész nagy előnye, hogy
nyugodt, csendes, éppen ezért választ-
ják sokan otthonuknak. „A falusias jel-
leg mellé jó közbiztonság társul, a nyu-
galom mellett pedig a város is könnyen
elérhető.” A közösségi élettel kapcsolat-
ban a művelődési ház és Tarabiahné Ko-
vács Etelka népművelő munkáját
emelte ki. „A színvonalas műsorok mel-
lett nálunk énekkar, nyugdíjasklub,
baba-mama klub, asszonyoknak torna-
klub is működik.” Hozzátette, a lakos-
ság életkor-összetétele miatt talán ke-
vesebben látogatják a programokat, de
a lehetőség mindenki számára adott. A
fejlesztések közül kiemelte a Római út
felújítását, a játszótérfejlesztést, és

megemlítette, sokat segít majd a Gyár-
várostól Likócsig kiépülő bicikliút is.

Kalmár Ákos, a terület önkormány-
zati képviselője gyermekkora óta jól is-
meri a területet, Jancsifaluhoz rokoni
szálak kötik. „Gyárváros elsősorban
az állatkert, a régi vidámpark miatt
maradt emlékezetes gyermekkorom-
ból. Sokat jártam az 1977 előtti és az
az után épült stadionba is. A mai léte-
sítmény ahhoz hasonlóan az ország
egyik legszebb stadionja. Likócson az
1980-as években gokartversenyre lá-
togattam ki néhányszor. Elmondha-
tom, fiatalságom emlékezetes helyei
voltak ezek, 2010-ben pedig úgy
hozta a sors, hogy a három városrész

önkormányzati képviselője lettem.
Hamar megtaláltam a közös hangot
az itt élő emberekkel, civil szerveze-
tekkel és az intézményekkel. E város-
részekben igazi lokálpatrióták laknak,
akik büszkék környezetük értékeire,
hagyományaira. Különösen igaz ez
Gyárvárosra, amely a belvároshoz
mérhető gazdagságú műemléki épü-
letekkel rendelkezik. Ha ki kell emel-
nem egy-egy beruházást az elmúlt
időszakból, Gyárvárosból minden-
képp a Tompa utcai fejlesztéseket em-
líteném. A két játszótér és a kutyafut-
tató már elkészült, a sportpálya garan-
ciális javítása még tart, és a közvilágí-
tás kiépítése is hamarosan megtörté-

nik. Jancsifaluban az önkormányzati
intézmények hiányán azzal próbáltunk
segíteni, hogy létrehoztuk az idősek
klubját az Otthon utca 2. szám alatt,
amit teljesen fel is újítottunk. Itt műkö-
dik az önkormányzati Jancsifalusi Idő-
sek Klubja, emellett a civil Jancsifalusi
Nyugdíjasklub, és lehetőséget bizto-
sítunk a többi civil szervezetnek is,
hogy otthonra találjanak az Otthon ut-
cában. A ház persze csak az első
lépés a városrész intézményhálózatá-
nak fejlesztésében. Likócson magas
színvonalú művelődési ház működik,
amelynek épülete nagyrészt már az
előző ciklusban megújult, de maradt
feladat 2010 utánra is. A Likócsi Kö-
zösségi Ház ma már megújulva várja
vendégeit. Likócson kiemelt feladat a
Római út felújítása, amit tavaly kezd-
tünk, idén folytatjuk, és várhatóan jö-
vőre be is fejezzük. Gyárvárosban na-
pirenden van a Munkás utca és a
Külső Árpád út teljes vízvezeték- és
csatorna-rekonstrukciója. Jancsifalu
legnagyobb problémája a Fehérvári
út átmenő kamionforgalma. Ezt a
gondot az EU-s pénzből támogatott
állami beruházás, a keleti elkerülő út
megépítése oldja majd meg, ami
2016-ig fog megvalósulni.” Kalmár
Ákost sokan nem csak mint képvise-
lőt, hanem mint a Győri Audi ETO KC
egyik törzsszurkolóját is ismerik.
„Amikor csak tudok, részt veszek a
mérkőzéseken és lelkesen szurkolok
a lányoknak. Nem csak a játék szép-
sége és a győzelem öröme, de a csar-
nokban tapasztalható fergeteges han-
gulat is magával ragad. A zöld-fehé-
reknek mindig szívből szorítok, aho-
gyan a rám bízott városrészek érde-
keit is szívvel-lélekkel képviselem.”

A városrész
egységes arculatát

kell megőrizni
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A város, ahol élünk

Minden egy
karnyújtásnyira
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A megnövekedett forgalom és a burkolat rossz állapota
indokolta a szabadhegyi Lepke utca felújítását, ahol
egyben a csapadékvíz-elvezetés is megoldódik. A mun-
kálatokkal kapcsolatban Simon Róbert Balázs alpolgár-

mester, a terület egyik önkormányzati képviselője kifej-
tette, a Lepke utca Szabadhegy egyik feltáróútja a Je-
reváni út és Szent Imre út közötti lakóterületen. A Jere-
váni út – Zöld utca – Lepke utca körforgalom megépí-
tése óta megnövekedett a forgalom az utcában a ked-
vezőbb közlekedési viszonyok miatt. Hozzátette, az utca

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Természettudományos laborató-
riumot hoznak létre a Révai Mik-
lós Gimnáziumban, melyben a fi-
zika, kémia és biológia szaktan-
tárgyak oktatása modern tech-
nológiával és a korszerű pedagó-
giai szemléltetés igényének meg-
felelően valósulhat meg.

A modern természettudományi
és IKT ( info-kommunikációs tech-
nológia) eszközökkel felszerelt la-
boratórium működtetéséhez szak-
embereket vesznek fel, illetve a
használatára 73 pedagógust ké-
peznek ki: a laborban speciális
szaktudást garantáló képzéseket
bonyolítanak le és a tanulók széles
körét vonják be a kísérletezésbe.

A beruházás az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program kere-
tében valósul meg, a győri önkor-
mányzat közel 345 millió forintot
nyert „A természettudományos ok-
tatás komplex megújítása a Révai
Miklós Gimnázium és Kollégium-
ban” címmel beadott pályázatra. 

Az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával megvalósuló pro-
jekthez tananyagfejlesztés is kap-
csolódik kémia, fizika, biológia és

Modern laboratórium a Révaiban
földrajz tantárgyakból a 7–12. évfo-
lyam számára, illetve emelt szintű
érettségihez és szakkörhöz. A ta-
nulmányok, tanári kísérletek digitá-
lis rögzítésére digitális laboratóri-
umi naplót vezetnek be. A fejlesz-
téshez kapcsolódóan műhelyfog-
lalkozásokat, szakmai klubokat, il-
letve konferenciát is rendeznek.

A laboratóriumba 11 együtt-
működő intézmény – a nyúli, a
tápi és 9 győri iskola – diákjait
várják, akik összesen 330 tanórát
töltenek a teljesen felújított szak-
tantermekben. A Révai-gimná-
zium tanulóinak pedig 44 tanórát
szerveznek tanévenként az új la-
boratóriumban.

„A projekt eredményeképpen
létrejön kettő 21. századi követel-
ményeknek megfelelő, modern
természettudományos laborató-
rium, valamint előkészítő, tanári,
vegyszerraktár és egy 40 fős vá-
rakozó helyiség” – mondta el Ba-
ráth Lászlóné projektmenedzser.

A projekt 2014. szeptember
30-ig tart és konzorci-
umban valósul meg,
vezetője Győr Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata, tagja a Kle-
belsberg Intézmény-
fenntartó Központ
Győri Tankerülete.

„A program kereté-
ben az együttműködő
partnerekkel közösen
megvalósítandó szak-
mai programok nagy-
mértékben elősegítik a
győri és Győr környéki
gyermekek természet-
tudományos érdeklő-

désének felkeltését és a szaktaná-
rok módszertani felkészülésének
erősítését. A természettudomá-
nyos laboratórium működése
hosszú távon hozzájárul ahhoz,
hogy növekedjen a versenyképes
természettudományos tudással
rendelkezők száma – hangsú-
lyozta Baráth Lászlóné.

Megújul a Lepke utca
mintegy 400 méter hosszon újul meg a 146 millió fo-
rintos önkormányzati beruházás keretében, amely az
út- és járdaépítés mellett a csapadékvíz-elvezetés rend-
szerének kiépítését is magában foglalja. Szabadhe-
gyen 2008 óta folyik a csapadékvíz-elvezető rendszerek
kiépítése, a jelenleg is zajló ötödik ütemben a Gyöngy-
virág utca és környéke készül el, a Lepke utcai fejlesztés
pedig már a hatodik ütemnek tekinthető.

Hajszán Gyula, a terület másik önkormányzati képvi-
selője kiemelte, a városrészben problémát okozó csapa-
dékvíz egyre kevesebb helyen jelentkezik a szisztematikus
munkának köszönhetően, amelynek a Lepke utca egy
újabb fontos eleme. Hozzátette, a József Attila úttal pár-
huzamos, belső gyűjtőútról van szó, ezért annak felújítása
sok itt élő embernek teszi könnyebbé a közlekedést.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője el-
mondta, a burkolat állapota nagyon rossz minőségű, a
teherbíró alap nélküli felületi bevonat nem megfelelő az
itt jelentkező forgalom levezetéséhez. A felújításról szóló
terveket tavaly az Útkezelő Szervezet a Levendula utca
és Vak Bottyán utca közötti szakaszra vonatkozóan ké-
szítette el. A kivitelezést a csapadékvíz-elvezető rend-
szer építésével kezdték, ennek elkészültével – az útépí-
tési engedély hatályba lépésével – kezdődhet az új út
építése. Az úgynevezett „faltól falig” felújítás során a
rossz állapotban lévő járdákat is felújítják. A teljes beru-
házás ősszel fejeződik be.

A növekvô piaci igények kielégítésére,
hosszú távú munkavégzésre keresünk

munkatársakat:

CNC-FORGÁCSOLÓKAT
gépi forgácsoló vagy CNC-gépkezelô képesítéssel

KARBANTARTÓKAT
géplakatos, illetve gépésztechnikus végzettséggel

GÉPJÁRMÛSZERELÔKET
gépjármûszerelô vagy gépésztechnikus képesítéssel

GYAKORLOTT ÉS PÁLYAKEZDÔ
SZAKEMBEREK JELENTKEZÉSÉT

EGYARÁNT VÁRJUK.

Mit kínálunk?
• Határozatlan idejû munkaszerzôdést
• Stabil, ám változatos feladatú munkahelyet
• Szakmai fejlôdést, képzési lehetôséget
• Magas színvonalú választható béren kívüli juttatást
• Kedvezményes étkezést, utazási támogatást

Önéletrajzokat az alábbi elérhetôségekre várjuk:
cv.human@raba.hu

vagy Rába Futómû Kft. HR Igazgatóság
9002 Gyôr, Pf. 141.

Rába Futómû Kft.
A Rába csoport tagja
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HIRDETÉS  OKTATÁS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Az intenzív nyelvtanfolyamokon két hét alatt
fél év tananyagát sajátíthatjuk el a koncent-
rált tanulással, megéri tehát a fáradságot. A
szakember szerint érdemes minden nyelvta-
nulónak szintfelmérőt tenni, és mindenképp
időben gondolni a tanulásra.

A 60 órás intenzív nyelvtanfolyamokon a tanulók az
adott nyelvben élnek, óriási lépést tehet az idegen
nyelv elsajátításában az, aki vállalni tudja a kéthetes
napi tanulást. A nyelviskolák kezdőtől a felsőfokig
indítanak kurzusokat, melyek nem csak diákoknak
szólnak, bármely korosztálynak hasznosak lehetnek
a tanfolyamok. Hatos Hajnalka, a Hatos és Társa
Nyelviskola alapítója elmondta, náluk angol és
német nyelven indulnak 60 órás kurzusok, illetve
spanyol, olasz, francia és orosz 20 órás intenzív tan-
folyamokra is várják a jelentkezőket. „Bár ezek a kur-
zusok fárasztóak, de az órák nagyon jó hangulatban
telnek. Az oktatás beszédcentrikus, a tanulók pedig
tapasztalataink szerint motiváltak, mindegyikük

szerző: z. a.

Cikksorozatunkban a Széche-
nyi István Egyetem tehetség-
gondozó műhelyeinek fejlesz-
tését, valamint nemzetközi vér-
keringésbe való intenzívebb
bekapcsolódását célzó kétéves
projektet mutatjuk be, amely
júniusban ér véget. E heti cik-
künkben a Jedlik Ányos Szak-
kollégium eredményeiről kér-
deztük dr. Dogossy Gábor alté-
mavezetőt.

A szakkollégium az egyetem tehet-
séggondozási és kutatói utánpótlás-
nevelési mechanizmusainak szerves
része. A Jedlik Ányos Szakkollégium-
nak több szekciója is van: tagjai gépé-
szetet és informatikát tanuló diákok, il-
letve a távközlési és automatizálási in-
tézet hallgatói, akik öntevékeny körö-
ket képeznek. A projekt ezen csopor-
tok munkáját támogatta. „Anyagi se-
gítséget kaptunk továbbképzésekre,
végzős hallgatók adták át tudásukat a
fiatalabbaknak a kollégiumban folyó
munkáról, amit ők folytathatnak. Sze-
retnénk a hallgatók minél szélesebb
körét bevonni a kutatási feladatokba”

Félévnyi
nyelvtudás
két hét alatt

célja, hogy minél jobban beszéljék az adott nyelvet”
– hangsúlyozta Hatos Hajnalka. A kéthetes tanfolya-
mok után általában lehetőség van állami nyelvvizs-
gát tenni, előtte pedig a tanfolyamok keretében in-
gyenes próbanyelvvizsgán tesztelhetik tudásukat a
tanulók. Hozzátette, sokan választják a tanulásnak
ezt a módját, mert az intenzív forma hatékony, segít
az általunk kiválasztott nyelvi szintet elérni, nyelv-
tani ismereteinket rendszerezni, felfrissíteni és azo-
kat a típusfeladatokat begyakorolni, amelyekre a
nyelvvizsgákon biztosan lehet számítani.

A szakember fontosnak tartja, hogy a nyelvtanuló a
tanfolyam előtt töltsön ki egy online szintfelmérő írásbeli
tesztet, melyet a nyelviskolák honlapján is megtalál. Ez-
után érdemes szóbeli szintfelmérőt is tenni, mert elő-

fordul, hogy magasabb a tudás, mint amit a teszt mu-
tatott. „Sokan nem szeretik a szóbeli tesztet, de mi na-
gyon hasznosnak tartjuk, hogy ne a tanfolyamon derül-
jön ki, a tanuló előbbre tart, csak passzív a tudása.”

Gyakori, hogy a diákok és szüleik a 12. osztály
elején szembesülnek azzal, hogy a gyereknek még
nincs nyelvvizsgája, pedig többletpontot jelentene
a felvételinél. „Lehet, hogy ősszel már késő kap-
kodni, a nyárból feláldozott két hét viszont sokkal
közelebb juttathatja a tanulót a nyelvvizsgához” –
mutatott rá Hatos Hajnalka és hozzáfűzte, több
nyelviskola ingyenes szolgáltatásai között megtalál-
ható, hogy képzési programot állít össze a nyelvta-
nulónak kötelezettség nélkül, mellyel a legrövidebb
idő alatt tud eljutni az adott szintre.

Nemzetközi sikerek
– mondta el dr. Dogossy Gábor. A
TÁMOP-4.2.2/B konstrukció kereté-
ben, továbbá az egyes szekcióknak le-
hetőségük nyílt nemzetközi rendezvé-
nyeken részt venni, amelyek a hallga-
tók szakterületének legújabb eredmé-
nyeit mutatták be, és ahol külföldi
egyetemekkel és cégekkel vették fel a
kapcsolatot.

A Jedlik Ányos Szakkollégium mo-
torfejlesztő és alternatív hajtású jár-
műfejlesztő csapatát is támogatták az
Európai Unió és a Magyar Állam finan-
szírozásában megvalósuló projekt
által. Utóbbi, a SZEnergy Team tagjai
a múlt héten vettek részt a Shell Eco-
marathon Europ diákversenyen Rot-
terdamban, és a 33 európai egyetemi
csapat közül a 8. helyen végeztek. A
SZEngine csapat pedig a Formula
Student Hungary rendezvényen mu-
tatta be a maguk által fejlesztett mo-
tort. A projekt keretében a szakkollé-
gium hallgatói több rendezvényt szer-
veztek az egyetem több doktori isko-
lájával közösen, például a távközlés vi-
lágnapja alkalmából.

A szakkollégium olyan infrastruk-
túra-fejlesztést is végrehajtott a pályá-
zati összegből, melyet a projekt nélkül
nehezen valósíthattak volna meg.

NAGY NYÁRI SHOW

a VIDRA Úszóiskolában
Napközis úszó- és sporttábor!

• A gyôri strand területén
5 éves kortól

• Minden hétfôn indul,
heti turnusokban,
naponta 7.30-tól
16.15-ig 

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, futball-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aero-
bik, vízitorna, játékos vetél-
kedôk, színes krétás rajzoló-
verseny, sport, sport, sport...
ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS!
Rossz idô esetén a sport-
foglalkozások teremben
történnek.

Jelentkezés: hétfôn,
szerdán és pénteken 16—18
óra között a gyôri sátoros
fedett uszodában, illetve
szabad hely esetén tábor-
kezdésnél.

Májusi befizetés esetén

KEDVEZMÉNY!

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc (ügyvezetô) 96/322-657; 30/272-2064 Kovács Aliz (szervezô) 70/947-9409

www.vidrauszoiskola.hu
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KÖZBIZTONSÁG HIRDETÉS

szerző: gy. p.
illusztráció: marcali gábor

A nyár beköszöntével a háztulajdonosok gyakrab-
ban töltik az időt a családi ház udvarában pihenés-
sel vagy épp kerti munkával. Sokan gondolják, hogy
míg kint tartózkodnak,
az ajtókat, ablakokat
bátran nyitva hagyhat-
ják, jelenlétük vissza-
tartja az illetéktelen be-
hatolókat. A besurra-
nás módszerét alkal-
mazó tolvajok épp ezt
használják ki.

Ebben az esetben a
tolvajnak nem kell ajtót
feszíteni, ablakot törni,
észrevétlenül megy be
az ingatlanba attól füg-
getlenül, hogy ott épp
tartózkodik-e valaki –
hangsúlyozta Kiss
Tibor. A Győri Rendőr-
kapitányság bűnügyi
osztályának kiemelt fő-
előadója hozzátette, a
besurranó rövid ideig
tartózkodik a helyszí-
nen, csak azokra az ér-
tékekre koncentrál,
melyeket a tulajdonos
látható helyen hagy, elsősorban készpénzre, arany
ékszerekre, elektronikai cikkekre pályázik. Néhány
tolvaj még akkor is képes a műveletet végrehajtani,
amikor a lakók otthon tartózkodnak, csak abban a
helyiségben kutat, amire a lakók nem figyelnek
vagy nem hallják a mozgást. De a besurranók szíve-

szerző: gy. p.

Továbbra is szedik áldozataikat a
csalók, akik idős embereket lop-
nak meg. Önkormányzat, bank,
szolgáltató emberének vagy az
unoka barátjának adják ki magu-
kat. Újabban a családtagok Face-
book-oldaláról szerzik meg az
adatokat, hogy még sikereseb-
ben csaphassák be a gyermekei -
kért, unokáikért aggódókat. A
rendőrség óvatosságra int.

Az áramszolgáltató munkatár-
sának adta ki magát egy ismeret-
len férfi, így akarta egy idős asz-
szony számlatúlfizetését kiegyen-
líteni. A „különbözet” nem érte el
a 20 ezer forintot, a csalónak
azonban nem volt aprója. Az el-
követő kifigyelte, hogy a nő hon-
nét veszi elő a visszajárót, majd
egy óvatlan pillanatban elemelt
egymillió forintot.

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takarékos-
kodjon a temetkezési költségekre. A Jószív
Pénztár egy olyan temetkezési előtakarékos-
sági forma, amely azt a lehetőséget nyújtja,
hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül
előre, még életünkben, gondoskodjunk saját
vagy hozzátartozónk temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 380 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampapí-
rokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

A Pénzár éves beszámolót (mérleget) elfo-
gadó küldött közgyűlését 2013.május 29-
én 11-órakor tartja.

Előtakarékossági lehetőségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri
nagyobb összegű befizetések.

A tagdíj befizetése szüneteltethető, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyűlt. 

A Pénztár és törvényi előírások betartása
garantálja, hogy a tagok befizetéseit a hoz-
zátartozók csak a temetés igazolt költ sé -
gei re fordíthatják. 

Az előtakarékossági forma előnyei:
• 20%-os adókedvezmény jóváírás az

egyéni számlán a befizetett tagdíj
után

• akár 20%-os kedvezmény a temetke-
zési szolgáltatásból (pl. koporsó vagy
urna, sírásás, szállítás... stb.), melyet
a Jószív Temetkezési Kft. nyújt a ta-
goknak saját vagy hozzátartozóik ha-
lála esetén.

Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési Önsegélyező Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Telefon: 96 / 413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)

Idősek pénzére utaznak a csalók
A sokak számára jól ismert

trükköknek sajnos mindig bedől-
nek a jóhiszemű emberek. A me-
gyei rendőr-főkapitányság szóvi-
vője, Kocsis Tünde alezredes
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
szolgáltatók a túlfizetést soha
nem munkatársukkal küldik ki,
hogy készpénzben fizessék visz-
sza azt.

Nem nőtt jelentősen az úgy-
nevezett trükkös csalások száma,
azonban mindig vannak olyan
bűnözők, akik idős, egyedülálló
emberekre specializálódtak. Az
elkövetők legtöbbször különféle
szolgáltatók munkatársainak
vagy az ország távoli megyéiből
érkező cégmegbízottnak adják ki
magukat, hogy pénzt hoztak,
vagy kedvezményes felújítást
ígérnek, közben a lakásból érté-
keket tulajdonítanak el. Olyan szi-
tuációba sodorják az áldozatu-

kat, hogy pénzt kelljen visszaad-
niuk, így maguk mutatják meg,
hol tartják megtakarításaikat.

Az alezredes közölte, ha vala-
milyen hatóság embereként mu-
tatkozik be valaki, el kell kérni
tőle hivatalos igazolványát. A fel-
újításra vonatkozó ajánlatot
pedig beszéljék át hozzátartozó-
val vagy a közös képviselővel.

A szóvivő kéri, hogy a házalók-
tól is óvakodjanak az emberek.
Az átverés legkisebb gyanúja
esetén utasítsák el az ajánlatot
és hívják a rendőrséget.

A csalók a közösségi oldalak
segítségével tovább fejlesztik
trükkjeiket: a Facebook-oldala-
kat böngészve gyűjtik be az azon
szereplők adatait, például az uno-
kák nevét. Így hitelesebben adják
elő például a már sokat emlege-
tett unokás csalást, s pénzt kér-
nek az aggódó nagyszülőtől.

A besurranásos lopás megelőzhető
sen néznek ki középületeket, irodákat, mivel itt ke-
vésbé kell tartani a lebukástól, ugyanis gyakori az
ügyfélforgalom. Itt azokat a helyiségeket – az irodá-
kat, a kórházi kórtermeket vagy orvosi szobákat –
látogatják meg, ahol értéket találhatnak – sorolta
Kiss Tibor.

A szakember szerint
az ablakot akkor is
ajánlatos becsukni,
amikor otthon va-
gyunk, de ha mégsem
zárkózunk be, fokozot-
tan figyelni kell a nyitott
helyiségekre. Ennek
leg egyszerűbb módja,
ha valamilyen jelző be-
rendezés, riasztó tu-
datja az idegen érkezé-
sét. Távollétünkben
mindenképpen zárjuk
az ajtókat és az ablako-
kat. Az olyan közösségi
épületekben, ahol a be-
és a kiléptetés nem el-
lenőrzött, zárni kell az
irodákat. Ha valaki kór-
házba kerül, fontos,
hogy ne vigyen magá-
val értéket.

Megtörténhet az is,
hogy találkozunk az el-
követővel vagy tetten

érjük őt. Kiss Tibor figyelmeztet, ha lehet, tartsuk
vissza, de ha erőszakos, akkor saját testi épségünk
védelme és az áldozattá válás elkerülése érdekében
ne próbálkozzunk ezzel, viszont jól nézzük meg,
hogy személyleírást tudjunk adni róla és azonnal ér-
tesítsük a rendőrséget.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Győrben második alkalommal
rendezik meg az Ezer Lámpás Éj-
szakája kampányt május 25-én,
szombaton, az eltűnt gyermekek
világnapján. Az adatok sokko-
lóak: évente 10-12 ezer gyermek
eltűnését jelentik be Magyaror-
szágon és körülbelül 100 kiskorú
tűnik el nyomtalanul.

Az Ezer Lámpás Éjszakája elnevezésű
kampány 2011-ben indult Kárász Ró-
bert televíziós műsorvezető ötlete alap-
ján, akit sokkoltak a szomorú tények: ha-
zánkban évente 10-12 ezer fiatalkorú el-
tűnését jelentik be. Harmaduk órákon
belül, egyharmaduk napokon, a további
kevesebb mint egyharmaduk pedig egy
hónapon belül kerül elő. 90-100 gyer-
mek viszont nyomtalanul eltűnik, évente
mintegy 1000 kiskorúról nem tudnak
semmit. A kampány célja a figyelemfel-
hívás a csellengés veszélyeire és a meg-
előzés fontosságára, valamint segítség-
nyújtás az eltűntek felkutatásában. A cél

www.robinsontours.hu
7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!
BULGÁRIA REPÜLŐVEL
NAPOSPART
Aparthotel Ruby 4*(2+2ap, 4 fő esetén) ÖE  35 900 Ft-tól/fő/7éj
POMORIE
Hotel Sveti Georgi 4*, FP 49 900 Ft-tól/fő/7éj
NESZEBÁR
Panzió Jannis Paradise 3*, R 49 900 Ft-tól/fő/7éj

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)

TÖRÖKORSZÁG (Pozsonyból)

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

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

NAPOSPART
Aparthotel Ruby 4*, ÖE 34 800 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Calypso 3*, AI 54 900 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Planeta 4*, AI 79 900 Ft-tól/fő/7éj

ALANYA
Hotel Krizantem 4*, AI 139 900 Ft-tól/fő/7éj
SIDE
Kamelya Holiday Village 5*, UAI 221 900 Ft-tól/fő/7éj

Kleopatra Melissa 3*, AI 119 900 Ft-tól/fő/7éj
Katya Hotel 5*, AI 152 900 Ft-tól/fő/7éj
Club Insula 5*, UAI 172 900 Ft-tól/fő/7éj
Royal Garden Select 5*, AI 204 900 Ft-tól/fő/7éj

Újra Ezer Lámpás Éjszakája
az eltűnt gyerekekért

érdekében meghonosították a tejesdo-
boz-akciót; eltűntek fotói kerültek egy
ásványvíz címkéjére is, és néhány
napon belül kapható lesz az egyik pék-
ség toastkenyere, melynek csomagolá-
sát eltűnt gyerekek
adataival látják el. A
programmal 12
gyereket már sike-
rült megtalálni!

„Nem titkolt vá-
gyunk, hogy létre-
hozzunk egy or-
szágos szintű ön-
kéntes hálózatot,
melynek segítsé-
gével az eltűnt
gyermekek felku-
tatásában tudunk
segíteni” – olvas-
ható a civil kezde-
ményezés Facebook-oldalán.

Szombaton hat városban jótékony-
sági koncertekkel, családi és gyer-
mekprogramokkal várják az érdeklő-
dőket. Minden helyszínen egyszerre,
15 órától indulnak a programok. Győr-
ben fellép többek között Zola és a

Retro School Band, a Children of Dis-
tance és DJ Newik. A műsort Cserháti
Tamara győri szépségkirálynő vezeti.
21 órától kezdik kiosztani az ingyenes
világító léggömböket, és a tervek sze-

rint egy időben, 21.30-kor engedik fel
a „lámpásokat”, „melyekkel az eltűnt
gyerekekre emlékeznek. Azok a fiatal-
korúak pedig, akik látják a fényt – de
távol vannak szeretteiktől –, sose fe-
lejtsék el, hogy őket is hazavárják” –
olvasható az akció honlapján.
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KONCERT, KÉZMŰVES HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A következő évadban többek kö-
zött Kobayashi Ken-Ichiro, Ligeti
András, Cyprien Katsaris, Sergei
Krylov, Bogányi Gergely, Orosz
Zoltán, Alexander Sladkovsky és
a King's Singers énekegyüttes ad
közös hangversenyt a Győri Fil-
harmonikus Zenekarral. Az elmúlt
időszak történéseiről és a jövő
terveiről sajtótájékoztatón szá-
molt be Fűke Géza igazgató. 

Fűke Géza bevezetőként azt mondta el,
ötéves megbízatása lejár, de maradni sze-
retne, pályázott az igazgatói posztra. Úgy
hírlik, nincs ellenfele, döntést júniusban
hoz a városi közgyűlés. Az igazgató az el-
múlt éveket értékelve hangsúlyozta, sike-
rült visszaadni Győrnek a zenekarát, sike-
rült megszerettetni a városlakókkal a ko-
molyzenét. A kulturális, a társadalmi élet
megkerülhetetlen része lett az intézmény. 

Az elmúlt öt évben a bérletesek
száma megháromszorozódott, a jegyvá-
sárlók száma megötszöröződött. Az
együttes ma már olyan szakmai minősé-
get tud felmutatni, amely a világ bármely
színpadán megállja a helyét. Ezt számos
díj, elismerés fémjelzi, s a Győrbe láto-
gató világhírű művészek bizonyítják.
Fűke Géza azt mondta, ha bizalmat kap,
folytatja a megkezdett munkát.

Az igazgató szerint a zenekar célja a
markánsabb regionális szerepvállalás, a
fokozottabb nemzetközi jelenlét. A követ-
kező évadtól Mosonmagyaróvár mellett
bérletes előadásokat szerveznek Sopron-
ban, Dunaszerdahelyen és Pápán. A ze-

Hódító dallamok 
nészekre európai és távol-keleti koncert-
turnék várnak. Ősz Gábor igazgatóhelyet-
tes a következő évadról szólva elmondta,
a zenekar maximálisan próbál igazodni a
közönség igényeihez. A bérletes struk-
túra nem változik, öt bérlet közül válogat-
hatnak a zenerajongók.

A King Singers a győri filharmoniku-
sokkal közösen két lemezbemutató kon-
certet ad, majd ezt a fővárosi közönség
is hallhatja. Kuriózumnak ígérkezik Sztra-
vinszkij műve, A katona története, melyet
élő tánckísérettel adnak elő, és a Buda-
pesti Fesztiválzenekar hangversenye
Sergei Krylov világhírű hegedűművész
közreműködésével, Dmitrij Kitajenko ve-
zényletével. A következő évadban az ope-

rák közül Verdi Trubadúrjának koncert-
szerű változatát mutatják be Lukácsi
Gyöngyi, Wiedemann Bernadett és Ale-
xandru Agache főszereplésével.

A részletes koncertprogram a
www.gyfz.hu honlapon olvasható. A
Richter Terem látogatói számára jó hír,
hogy az októberi első koncertig megújul
a nézőtér, új székeket, új padlóborítást
kap a terem. 

A napokban rendezték meg Felső-Ausztria gutaui, sorrendben tizenharma-
dik kékfestővásárát. Az unióban összesen tíz kékfestőműhely működik,
ezek közül hat vett részt a gutaui vásáron. Hazánkat egy győri kékfestő há-
zaspár, Tóth Ildikó és Gerencsér Zsolt képviselte. A festőmúzeumáról híres
kisvárosban számos neves népművész és divattervező is kiállított, hatvanöt
faházat állítottak fel a főutcán és a főtéren. Ildikó beszámolója szerint az
osztrákok körében óriási sikert aratott a győri portéka. A közönség láthatta
a mintafa-készítés fortélyait és megcsodálhatta a terméket, a kékfestő kö-
tényeket, kendőket és házi áldásokat. A házaspár a jövő évi vásárba és Bad
Leonfeldbe, a szakma világkonferenciájára is meghívót kapott.

Szélvédő csere akár önrész átvállalással,
teljes körű biztosítási ügyintézéssel.

Műszaki vizsga: 21.800 Ft
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HIRDETÉS   KIÁLLÍTÁS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A kávéfőzés történetéről látható
kiállítás a Rómer-teremben. A
Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum, a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum,
továbbá a Fazakas & Kimmel
gyűjtemény közös, utazó tárlatát
Bana József levéltár-igazgató
nyitotta meg, majd dr. Saly
Noémi kurátor mutatta be.  

Bana József levéltár-igazgató szerint
városunkban egykor élénk kávéházi
élet zajlott. Győr az 1800-as évek
végén, a vidéki gabonakereskedelem
központjaként nyolcvan kávéházzal,
kávékiméréssel dicsekedhetett, ezek
egyben bordélyházként is működtek.
Abban az időben csak az nyithatott
ilyen vendéglátóhelyet, akinek szociá-
lis helyzete kifejezetten hátrányos volt.
A boldog állapotoknak egy 20. század
eleji kormányrendelet vetett véget. Ez
kimondta, hogy kéjhölgyek kizárólag
a bordélyházakban és saját szállásai-
kon tevékenykedhetnek, míg a kávé-
házakban csak negyvenen túli nők
szolgálhatnak ki. Hamar kiderült, mi-

Fekete leves
lyen kevesen szeretik a kávét. A szá-
zadfordulós Győr népszerű helyei, a
Hungária, a Fiume, a Royal, az Erzsé-
bet jórészt tönkrementek, 1930-ban
már csak három kávéház üzemelt,
azok is félgőzzel. 

Dr. Saly Noémi a kiállításon kalau-
zolva elmondta, a fekete leves erede-
tileg nem a hódító törökök kávéja,
hanem egy vérrel készült, középkori
leves volt. Ínyencségnek számított, ál-
talában utolsó fogásként szolgálták
fel. Magát a kávét a legenda szerint
egy Krisztus előtt háromszáz évvel élt
etióp pásztornak köszönhetjük. Meg-
kergültek a kecskéi, amit elpanaszolt
egy szerzetesnek. A tudós férfi meg-
vizsgálta, megkóstolta, mit esznek az
állatok, s rájött, hogy a később kávéra
keresztelt bogyók élénkítő hatással
bírnak. Jóval később a szufi szerzete-
sek is előszeretettel használták a nö-
vényt, hiszen jól jött virrasztásaikhoz,
önkívületi szertartásaikhoz.

A kurátortól megtudhatta a meg-
nyitó közönsége, hogy minden mai ká-
véfőző őse két egymás fölé rakott edény,
melyet Jean-Baptiste de Belloy
(1709−1808), Párizs érseke tervezett. A
kávénak leginkább két fajtáját használ-
ják a nagyvilágban, a termés javát kitevő

arabicát és a rosszabb minőségű robus-
tát. Itthon főleg az utóbbiból készült
kávét forgalmazzák, a kiállításon több-
féle nyers és pörkölt kávészem megkós-
tolható. Tablók mutatják be a kávé bota-
nikáját. A látogató megtudhatja, hogy a
kávécseresznyék őshazája Etiópia, hogy
a termesztés a „kávéövben”, nyolcvan
trópusi és szubtrópusi országban törté-
nik, s azt is, hogyan szüretelik, kezelik,
pörkölik a kávét.

A vitrinek legszebb, legérdekesebb
darabjai a tálaláshoz, a főzéshez, a da-

ráláshoz, a pörköléshez szükséges ré-
giségek és retro eszközök. Az egyik
sarokban egy 19. századi török kávé-
zót rendeztek be, a másikban meg-
nézhetjük Simon Imre kávéfőző műhe-
lyét. A Rómer-teremben július 31-ig
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között megtekinthető kiállítás az ipari
gépektől az otthon használatos kotyo-
gókig, a múzeumi ritkaságoktól a leg -
újabb fejlesztésű luxusfőzőkig min-
dent felvonultat, amit valaha használt
a kávékedvelő ember. 
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JÁTÉK, HOBBI HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Szilbek Béla a második világhá-
borúban lezuhant, eltűnt magyar,
német és amerikai repülőgépek
felkutatásával foglalkozik, lele-
teit 2010 óta láthatja a győri, Szé-
chenyi téri múzeum állandó kiál-
lításának közönsége. A gyűjtő a
múzeumok világnapján vehette
át a Rómer alapítvány díját. 

Szilbek Béla álma, hogy pilóta legyen,
egészségügyi okokból nem teljesülhe-
tett, így repülőgép-szerelőnek állt, s ke-
resni, gyűjteni kezdte mindazt, ami a vi-
lágháborús gépekből máig megmaradt.
Szenvedélyét több forrás táplálja, legin-
kább az, hogy mindkét nagyapját a világ-
égésben vesztette el. Holttestük soha
nem került elő, a család csak annyit tud,
hogy egyikük az 1943-as doni áttörésnél
futott aknára, másikuk meg az Ural vala-
melyik hadifogolykórházában hunyt el.

Még a kilencvenes években tör-
tént, hogy Szilbek Béla amerikai repü-
lőgéproncsról készült fotókat kapott
baranyai nagymamájától. A képek ku-
tatásra csábították és sikerült is meg-
találnia a bombázó személyzetének

szerző: koloszár tamás
fotó: mtva

Burkus Zoltán győri újságíró 1,5
millió forintot nyert az M1 nép-
szerű vetélkedőműsorában, a Ma-
radj talpon!-ban. Hét párbajig ju-
tott, utána nem kockáztatott, mert
eszébe jutottak a gyermekei.

– Szabadúszó újságíróként dolgozom,
így minden lehetőséget meg kell ra-
gadnom – eleveníti fel a kezdetet a
kolléga, hogyan vezetett az út a já-
tékba. – A Facebookon az Állások a
médiában oldalt bújtam, s itt találtam
rá a jelentkezési lehetőségre. Az e-
mailemre egy nap múlva válaszoltak,
s rövidesen behívtak.

Burkus Zoltán az elején jelzi, a
műsor után titoktartási nyilatkozatot
kellett aláírnia, így vannak kérdések,
amelyekre nem válaszolhat. Azt azon-
ban elárulja, nem volt lehetősége arra,
hogy kipróbálja a mélybe zuhanást, a
győzteseknek a lépcső maradt.

– Nem bántam persze egyáltalán a
lépcsőzést, mégiscsak azért mentem

Talpon maradt: győri újságíró 1,5 millió forintot
nyert Gundel Takács Gábor műsorában

oda, hogy nyerjek – fogalmaz a kolléga,
aki elárulja azt is, a hetedik párbaj után
komoly dilemmát okozott neki, hogy
kockáztasson a nagyobb pénzért vagy
hozza el a biztos másfél milliót.

– Eszembe jutottak a gyermekeim,
akik új számítógépre vágynak, a fele-
ségem öreg autója, amelyen kipufo-
gódobot kell cserélnem, az enyém,
amelyiken féket, s a ház kerítése is,
ami javításra szorul, így másodpercek
alatt arra az elhatározásra jutottam,
megállok, nincs tovább – jelzi Burkus
Zoltán, hogy nemcsak Gundel Takács
Gábor kérdései állították dilemma elé,
hanem egyéb kockázatokat is mérle-
gelni kellett.

Burkus Zoltán sokáig televíziózott
Győrben, a stúdió világa, a lámpák, a ka-
mera tetején kigyulladó piros lámpa vi-
lága nem idegen tőle, rutinja, tapaszta-
lata azonban nem sokat segített, itt
ugyanis egy teljesen más légkör fogadta.

– Össze sem lehetett vetni azzal,
amikor az ember a maga műsorát csi-
nálja, a Maradj talpon!-ban ugyanis
több száz fős közönség, lámpaerdő, s
az ország egyik legnépszerűbb mű-

sorvezetője előtt kellett számot adni a
tudásomról – érzékelteti a hangulatot
Burkus Zoltán, aki remek ellenfelekkel
hosszú küzdelmeket vívott és a hete-
dik párbajig eljutva háromszor pasz-

szolhatott. Minden passzot úgy élt
meg, mint amikor a bokszolót a ring-
ben egy hatalmas ütés leteríti. Sok idő
nem maradt azonban a kérdések kö-
zött a felállásra, pontosabban a talpon

maradásra. A vetélkedő fizikailag is,
szellemileg is igénybe vette, mégis
nagy élményekkel távozott.

– Profi stáb készíti a műsort, hihetet-
len jókedvű emberek gyűltek össze, a
műsor után pedig vadidegenek gratu-
láltak a teljesítményemhez, ami a mai,
irigységgel tarkított világban kellemes
meglepetésként ért – foglalta össze él-
ményeit Burkus Zoltán, aki a május 15-i
műsorba kerülésig egyedül feleségé-
nek árulta el, hogy nyert.

S hogy mi volt az a kérdés, amire
tudta a választ, a műsor izgalma azon-
ban legyőzte a tudást? A kolléga az első
passzt említi, Rejtő Jenő egyik főhősé-
nek, Vanek úrnak a titulusát kellett volna
kitalálnia, a közlegény és magántitkárból
azonban csak a feléig jutott.  A csipogó
óra pedig kihozta belőle a passzt.

A gyermekek megkapják a számító-
gépet, a kerítés megújul, a kipufogót
már lecseréltette, a győztes pedig sze-
rény módon magát is meglepte. Nagy
zenerajongóként egy jó minőségű fej-
hallgatót vett és egy egyszerű, sportos
karóra is emlékezteti majd a Maradj tal-
pon! vetélkedőben elért sikerére.

Lezuhant repülők nyomában 
egyik tagját, aki azt írta, 1944. július 2-
án, Baranyában zuhantak le. A gyűjtő
az első siker után komolyan munká-
hoz látott, elhatározta, hogy elkészíti
a Győr környékén lezuhant gépek tel-
jes dokumentációját. A legfontosabb
relikviák között található egy négymo-
toros B-17G Liberator szárnytöre-
déke. Az amerikai gép 1944. április

13-án, a vagongyári bombázást köve-
tően zuhant le Rábapatonán. A gyűjte-
mény másik értékes darabja egy
nagyméretű acélkarika, amely egy fu-
tómű kerekeként szolgált az 1944. no-
vember 6-án, Bakonybél-Kerteskő
mellett lezuhant vadászrepülőn.  

A Rómer-múzeum kiállításán látha-
tunk bombarepeszeket, melyek a gyűjtő
kollégájának kertjéből kerültek elő, s egy
olyan magasságmérő műszert, amilye-
nekkel a győri gyártású Messerschmit-
teket szerelték fel. Ez utóbbi a legszebb
darab, de Szilbek Béla egy nagykanizsai
tyúkólban talált oxigéntartályra a leg-
büszkébb. Az 1944. szeptember 14-én
lezuhant gép életmentő tartályában pá-
linkát tárolt a gazda. 

A gyűjtő ma a Győr-Szol gázmotoros
erőművének operátora. Garázsában
nyolc nagy zsák törmelék vár beazono-
sításra, de tovább kutat. Szerinte sok tit-
kot rejteget még Győr környéke. Sze-
retné felkutatni a Vámosszabadi határ-
ában 1944. június 27-én lelőtt vadász-
gép maradványait, s átfésülni a nyúli, a
pannonhalmi dombokat a felfedezetlen
gépmaradványok után.

A feladat nem egyszerű. Először me-
sélő dokumentumokat, szemtanúkat
kell találni, aztán kutatási engedélyt sze-
rezni a hivataloktól és a földtulajdono-
soktól. Ha mindez megvan, jöhet a ka-
pirgálás, hiszen a fémdetektor haszná-
lata tilos. Szilbek Béla szívesen kalauzol
bárkit múzeumi gyűjteményében, ha
máskor nem, legközelebb június 22-én,
a múzeumok éjszakáján.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

FEKETÉN-FEHÉRENcímmel lát-
ható fotókiállítás a Gyermekek Há-
zában augusztus 2-ig, hétköznapo-
kon 10 órától 16 óráig. A képek a
város és forma, tér és ritmus pályá-
zati projektek kurzusain készültek. A
szakmai vezető Pillák István volt. 

A FÉNYFOGÓK FOTÓS
MŰHELY évzáró kiállítása
nyílik május 29-én 17 órakor
a Gyermekek Házában „Fotó-
szintetizáció VI." címmel. Kiál-
lítók: Bugáné Doktor Erzsé-
bet, Czibikné Felső Edina,
Esztergályos Bettina, Farkas
Enikő, Gazsó Attila, Gutori
Zsolt, Horváth Anikó, Horváth
Fanni, Nusser Viktor, Fülöp
Mátyás, Polgár Szilvia, Simon
Gábor, Tóth Tímea. A csoport
vezetője: Pillák István.

DINNYÉS JÓZSEF daltulajdo-
nos május 28-án 10 órától mutatja
be „Dalaim 45 éve” címmel megje-
lent DVD-jét a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér

központi épületé-
nek klubjá-

ban (Her-
man O. u.
22.).

UDVARDI
ERZSÉBET
K o s s u t h -
díjas festő-
művész em-
léke előtt tisz-
telegve nyílt
kiállítás a Prohászka
Ottokár Orsolyita Közoktatási Köz-
pont aulájában. A Teremtéstörténe-
tet és akvarelleket bemutató tárlatot
Szigethy Gábor irodalomtörténész
ajánlotta a látogatók figyelmébe.  

GITÁRFESZTIVÁL. Az akusztikus gitár ti-
zenkettedik nemzetközi, győri fesztiválján fel-
lép Steve Boughman (USA), Carlos Dorado
(Argentína), Szátvári Csaba (Erdély), Szabó
Sándor (Magyarország). A virtuózokat május
25-én, szombaton 19 órától a Petőfi Sándor
Művelődési Központban hallhatja a közönség.  

A HŐSÖK NAPJÁN a Bácsai úti
Hősök szobránál tartanak koszorú-
zást május 26-án, vasárnap 10 órá-
tól. Megemlékező beszédet mond
Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, Bárány István, a részönkor-
mányzat elnöke és Egresits Ferenc
plébános. Az ünnepségen közre-
működik a bácsai Gyöngy-virág
Nyugdíjasklub kórusa és szavalója,
Kis János.

A STÍLUSGYAKORLATOK című elő-
adást Hegedűs Ildikó rendezésében a Ma-
szek egyetemi színpad mutatja be május
26-án 18 órakor, az aranyparti Lapos Tan-
széken, a Bahnhofban. A darab Raymond
Queneau írása nyomán született irodalmi
játék, epikai stílusgyakorlat.

MISZTRÁL-KONCERT. A Kozi Drink bár (Városház tér 3.) Irodalmi Kávéhá-
zának évadzáró előadása május 29-én 18 órakor kezdődik. A Misztrál együt-
tes koncertjén közreműködik Ungvári István színművész.

GYŐRI ALKOTÓK. A városi könyvtárban május
30-án 17 órától Priskinné Tuller Marianna rajzta-
nár, Szabó Karola szalmafonó mester, Töreky Zsu-
zsanna zenepedagógus és Várnagyné G. Katalin
virágkötő mester mutatkozik be. 

SZENT ORBÁN NAPJA. A ha-
gyományos Orbán-napi vigassá-
gokat, borünnepet május 25-én
rendezik meg Szentivánon, a
Nagyhegyen. A felvonulás egy
órakor indul a Kossuth Művelő-
dési Ház elől a Téti Fúvószenekar,
a József Attila Kórus és a Cserók
Nótaklub közreműködésével. A
szőlőáldásra háromnegyed há-
romkor a nagyhegyi keresztnél
kerül sor. Öt órától Takács Zoltán
és Csikós Teodóra Túl az Ópe-
rencián című műsorát hallgat-
hatják meg a résztvevők, a bál
19 órakor kezdődik a Harangláb
vendéglőben. 

A KISFALUDY KÖNYVTÁR ad ott-
hont a British Council 5 év, 50 regény
című könyvkiállításának, amely az utóbbi
évek brit irodalmának legjavából ad ízelí-
tőt. Ez a válogatás képviselte Nagy-Bri-
tanniát a 2011-es Budapesti Könyvfesz-
tiválon. A kiállítás bemutatja a kortárs brit
regényirodalom legnépszerűbb darab-
jait, melyek közt találhatunk drámai és
szórakoztató, díjnyertes és közfelháboro-
dást okozó, felnőtteknek és diákoknak
szóló műveket egyaránt. A vándorkiállí-
tás június 15-ig tekinthető meg.

SZENT IMRE-JU-
BILEUM. Szent Ist-
ván, Boldog Gizella
és Szent Imre erek-
lyéi érkeznek Bala-
tonalmádiból május
30-án 17 órakor a
győri Szent Imre-
templomba. Szabó
János balatonal-
mádi plébános 18
órakor ünnepi szent-
misét celebrál, más-
nap egész napos
sze nt s é g i m á d á s
helyszíne lesz a
templom. Június 3-
án, a templomszen-
telés évfordulóján 8
órakor szentmise,
18 órakor püspöki
szentmise lesz kör-
menettel, fúvósze-
nekari kísérettel. 

A MAGYAR ÉVEZ-
REDEK előadás-so-
rozat május 28-án,
kedden fél hatkor
folytatódik a Petőfi
Sándor Művelődési
Házban. Dr. Raffay
Ernő történész pro-
fesszor Trianon okai-
ról és annak követ-
kezményeiről beszél. 

VÁRAY LÁSZLÓ, a Colombre
Band frontembere és Petruska
András koncertezik május 31-én
20 órától a Színhely Kultúrpincében. 



2013. május 24.   / + / 15

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 25., SZOMBAT
M1
05:23 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Kerékpártúra
10:00 Noé barátai
10:30 Így készült 
11:00 Séf
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa 
12:35 Angi jelenti 
13:05 Jövő-időben
13:15 Boxutca - Forma-1 magazin
13:45 Forma-1 Monacói Nagydíj - 

Időmérő edzés 
15:25 Úticélok 
15:45 Zöld Tea
16:15 A világörökség kincsei 
16:35 Két csirkefogó... meg egy fél 
17:30 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Zöld kártya 
22:00 A harcmező hírnökei 
23:55 Beatles 50! az Operaházban
00:55 A szerencse foglyai 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:50 XXI. század - a legendák 
             velünk élnek 
11:20 Házon kívül 
11:50 4ütem 

12:30 Az utazó 
13:30 Az utazó 
14:25 A zöld íjász 
15:30 A hős legendája 
16:30 A maszk fia 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Trója 
22:35 Az utolsó emberig 
00:35 Brooklyn törvényei 

06:00 Látlelet a Földről
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 
21:00 Seholország 
23:05 Minden pasi disznó? 
00:50 Psych - Dilis detektívek 
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 Monk - Flúgos nyomozó 
03:50 Kettős ügynök 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Amikor sötétedni kezd... 
07:00 Kalász Márton
07:20 Kerekek és lépések 
08:20 Öt kontinens 
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:40 Székely kapu 
11:10 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Pardaillan lovag 
14:00 Labdarúgó-mérkőzés - 
             OTP Bank Liga
16:15 A papiros története 
16:40 Szerelmi láz 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:15 A félszemű Jack 
23:35 Dunasport
23:50 MüpArt - Irie Maffia 
01:20 Koncertek az A38 hajón 

MÁJUS 24., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 Életművész  
14:25 Történetek a nagyvilágból 
14:55 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 Boxutca Extra
20:09 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda 
21:30 Az Este
22:10 Forma-1 - Monacói Nagydíj - 

Szabadedzés
23:55 Híradó
00:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:55 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Gyilkos elmék 
00:30 Reflektor 
00:45 4ütem 
01:20 Míg a halál el nem választ 

04:20 Segíts magadon!
04:45 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Bosszú és újrakezdés 
23:35 Jog/Ászok 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este 
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Bosszú és újrakezdés 
03:50 Alexandra Pódium 

07:05 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:55 Hazajáró
10:25 Szerelmes földrajz 
10:50 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 NB 2 (Ness Hungary) 

labdarúgó-mérkőzés közvetítése
17:00 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Só Mihály kalandjai 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Titkok és szolgálatok 
22:05 Titkok és szolgálatok 
22:55 Kultikon 
23:10 Koncertek az A38 hajón 
00:05 Vannak vidékek 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 Széchenyi Híradó 
10:20 BCTV 
10:50 Telemarketing 
11:50 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét  
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:00 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Híradó
21:30 Konkrét 
21:40 Pomodoro 
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

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

GYŐR+ TV

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

Fesztivál Győr 
10:00 Nyugdíjas Egyetem                  
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Képújság
16:10 BCTV 
16:40 Telemarketing 
17:40 Rába ETO–MVFC Berettyóújfalu

NB1-es futsal bajnoki rájátszás
mérkőzés 

19:00 Konkrét 
19:10 Győr+ Sport 
20:05 Konkrét 
20:15 Vény nélkül 
20:35 Ráta 
21:00 Konkrét 
21:10 Győr+ Sport 
22:05 Konkrét 
22:15 Vény nélkül 
22:35 Ráta 
23:05 BCTV 
23:35 Telemarketing 
00:35 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, május 25., szombat, 21:15

A félszemű Jack
Amerikai western

Két mindenre elszánt bandita, a Kölyöknek hívott Rio és
társa, a róka ravaszságával bíró Dad együtt menekül a tör-
vény elől valahol Mexikóban. Amikor a helyi sheriff em-
berei körbefogják őket, sorsot húznak, hogy melyikük
menjen el segítségért a közeli településre. Dadre hárul a

feladat, hogy segítségét hozzon, ám a
férfi a zsákmánnyal együtt kereket
old és magára hagyja társát. Évekkel
később a Kölyök megszökik a börtön-
ből és volt társa felkutatására indul. 

M1, május 25., szombat, 22:00

A harcmező hírnökei
Amerikai romantikus dráma

Will Montgomery (Ben Foster) az
Egyesült Államok hadseregének tiszt-
je, aki nemrég tért vissza Irakból és
egy háborús sérültekkel foglalkozó
szervezethez csatlakozik. Partnerével,
Anthony Stone-nal (Woody Harrel-
son) ők a felelősek azért, hogy az el -

esett katonák hozzátartozóival és szeretteivel közöljék a tra-
gikus hírt. Will nehezen birkózik meg a munkával .Egy nap
bekövetkezik, amire nem számított: szerelmes lesz Oliviába
(Samantha Morton), akinek éppen ő vitte férje halálhírét...

TV2, május 24., péntek, 21:40

Bosszú és újrakezdés
Amerikai vígjáték

Rose és Nathan egy repülőgépen talál-
kozott egymással. Huszonöt eszten-
dővel később házasokként látjuk viszont őket, felnőtt gyere-
keik vannak. Az asszony vezető szerkesztőként dolgozik egy
kiadónál, ahol a férje is szerkeszt. Nathan el akarja hagyni a
feleségét a fiatal asszisztens, Mindy kedvéért. A helyzet rosz-
szabbodik, amikor a kiadó meg akarja fiatalítani a lapot és
emiatt elbocsátják Rose-t az állásából. Az asszony a kezdeti
levertség után mindinkább magára talál, egyedül is elboldo-
gul az életben. Azután újra felbukkan a régi szerelme, Hal.
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09:00 Pomodoro - Színes, könnyed
beszélgetések  

09:15 Konkrét – hírháttér műsor
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr –
bemutatkozó kisfilm

09:30 KultÓra – kulturális magazin
10:25 Nyugdíjas Egyetem       
11:25 BCTV - közvetlen ajánlat
11:55 Telemarketing - közvetlen

ajánlat
12:55 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing  
17:35 Női kézilabda Magyar

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

GYŐR+ TV

MÁJUS 28., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve 
14:25 Ízőrzők: Komlóska 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 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 
22:05 Az Este
22:40 Tudorok 
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 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
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 Jo, a profi 
22:35 A Grace klinika 
23:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:10 Reflektor 
00:25 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
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Norbit 
23:45 Esküdt ellenségek: Los Angeles
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 A titok gyermekei 

MÁJUS 27., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
13:00 Roma Magazin
13:30 Domovina
14:00 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:40 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:15 Kékfény 
22:10 Az Este
22:50 KorTárs 
23:20 Aranymetszés
00:15 Híradó
00:30 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:15 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
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont 
22:35 Showder Klub
23:45 Észvesztő 
00:40 Reflektor 
01:00 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
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Összeesküvés 
00:40 Update Konyha 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Utazás a fénybe 
03:55 Aktív Extra 

07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Angyali érintés 
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:30 Hagyaték 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Kultúra a nagyvilágból 
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Petőfi
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 Online kamaszok 
22:20 Kultikon 
22:35 Erdélyi történetek 
23:05 Sportaréna 

MÁJUS 26., 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 Kérdések a Bibliában
09:55 Református magazin
10:20 Mai hitvallások
10:45 Zsidó temetők
11:00 Egység napja - Református

istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Úticélok 
13:00 Telesport 
13:30 Forma-1 Monacói Nagydíj - 

Futam 
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Dr. T és a nők 
23:30 MüpArt - A népzene ünnepe a 

Művészetek Palotájában 
01:45 Őrjítő magány 

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

muzsikus lelkek 
12:35 Dirty Dancing 
13:10 Tuti gimi 
14:15 X-Men - A kívülállók 
16:20 A Nílus gyöngye 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Gagyi mami - Mint két tojás 
21:55 Mátrix - Forradalmak 
00:30 Portré 
01:05 Cobra 11 

04:40 Kalandjárat 
05:05 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:20 Astro-Világ
11:25 Nagy Vagy! - Tesco Kupa 
12:25 EgészségMánia 
12:55 Stahl konyhája 
13:25 Több mint TestŐr 
13:55 Kalandjárat 
14:25 Hawaii Five-0 
15:25 Lángoló Chicago 
16:25 Seholország 

18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Madagaszkár 2. 
21:50 Oviapu 2. 
23:40 Kiálts szabadságot! 
02:30 Astro-Világ Éjjel
03:35 Napló

06:30 Magyarország 2000 - Családi
krónikák
07:00 Gyökerek
07:45 Világ-nézet
08:40 Élő világegyház
09:05 Hagyaték 
09:35 Napok, évek, századok 
10:30 Lyukasóra
11:00 Evangélikus istentisztelet 

Brassóból
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Összefoglaló a csíksomlyói 

búcsúról és zarándoklatról
12:50 Ízőrzők: Deszk 
13:30 A Zebegényiek 
14:45 Hazajáró 
15:15 Csellengők 
15:40 Hogy volt!? 
16:40 Elkésett levél 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Hideg napok 
22:40 Dunasport
22:50 Napok, évek, századok 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:40 Himnusz

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 Győri ETO FC–MTK NB1-es

bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 KultÓra 
20:45 Híradó
21:15 Vény nélkül 
21:35 KultÓra 
22:30 Híradó
23:30 Telemarketing 
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Konkrét 
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Konkrét 
10:15 Vény nélkül 
10:35 Ráta 
11:05 BCTV 
11:35 Telemarketing 
12:35 Műsorzárás 
16:10 BCTV
16:40 Telemarketing 
17:40 Audi ETO KC–Veszprém Barabás

KC női kézilabda Magyar Kupa
elődöntő mérkőzés 

19:00 Pomodoro 
19:15 Konkrét 
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:30 KultÓra 
20:25 Nyugdíjas Egyetem
21:25 Pomodoro 
21:40 Konkrét 
21:50 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:55 KultÓra
22:50 Nyugdíjas Egyetem                    
23:50 BCTV 
00:20 Telemarketing 
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Néprajzi értékeink 
16:10 Zebra
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 Kántor 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:10 Hallgass velem 
22:45 Kultikon 
23:05 Koncertek az A38 hajón 
00:00 Vannak vidékek 
00:50 Vers
01:00 Himnusz
01:05 Hírek 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 30., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:00 Kvartett
13:30 Átjáró
14:00 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 Poén Péntek 
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Nemzeti Nagyvizit
23:05 A rejtélyes XX. század 
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 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
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:35 A rejtély 
23:35 Brandmánia 
00:15 Reflektor 
00:30 A Grace klinika 
01:25 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
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Az egyetlen 
23:25 Propaganda 
00:25 Update Konyha 
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:10 Carter edző 

MÁJUS 29., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
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: Szany 
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
22:35 Summa 
23:05 Múlt-kor 
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 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
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi mu-
zsikus lelkek 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 Szulejmán 
22:45 Házon kívül 
23:15 Reflektor 
23:30 Döglött akták 
00:30 Döglött akták 

04:30 TotalCar 
04:55 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Sherlock és Watson 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:40 Update Konyha 
23:45 Tények Este
00:20 Astro-Világ Éjjel
01:25 Menyasszony a háborúban 
02:55 Babavilág 

07:35 Közbeszéd 
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Táncvarázs 
10:20 Építészet XXI 
10:50 Kántor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Afrika világa 
12:25 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:50 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 A világörökség kincsei 
20:00 A Tenkes kapitánya 
20:30 A Tenkes kapitánya 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Igen, akarom? 
22:40 Kultikon 
22:55 Beavatás 
23:10 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó 
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 KultÓra 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Kitekintő 
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Kitekintő 
21:20 Híradó
21:50 BCTV 
22:20 Telemarketing 
23:20 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Kitekintő 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Nő kétszer 
20:20 Híradó
20:50 Vény nélkül 
21:10 Nő kétszer 
21:40 Híradó
22:10 BCTV 
22:40 Telemarketing 
23:40 Képújság

GYŐR+ TV
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Pécs és környéke 
10:05 Lyukasóra
10:35 Határtalanul magyar 
11:05 A Tenkes kapitánya 
11:30 A Tenkes kapitánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Afrika világa 
12:25 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Tisza 
15:35 A gnúk leghosszabb vándorlása 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Dániel 
20:25 Dániel 
21:00 Hírek 
21:05 Dunasport
21:15 Bizalom 
22:55 Kultikon 
23:15 MüpArt classic - Mozart est 

Duna Televízió, 
május 30., csütörtök, 21:15

Bizalom
Magyar filmdráma 

Kata életében a II. világháború utolsó hónapjaiban váratlan
fordulat következik be. Megtudja, orvos férje baloldali tevé-
kenysége miatt egy időre mindkettőjüknek illegalitásba kell
vonulni. Az asszony új személyi iratokat kap. Bíró János er-
délyi menekült feleségeként érkezik új otthonába, idegen
férjéhez. A rémült és tanácstalan Kata bizalommal fordul a
férfi felé, kétségeire választ, részvétet és támogatást remél
tőle. Bíró Jánost, a mozgalom régi harcosát azonban súlyos
emberi és történelmi tapasztalatai bizalmatlanná formálták. 

TV2, május 30., csütörtök, 21:40

Az egyetlen
Amerikai akciófilm

A párhuzamos univerzumokban hasonmásaink élnek.
Tudja és elfogadja ezt az intergalaktikus rendőrség minden

alkalmazottja, kivéve az egykori ügynö-
köt, Gabriel Yulaw-t (Jet Li). Yulaw 123
univerzumot járt be, hogy utolérje és el-
pusztítsa alteregóit, s hogy ő lehessen
az egyetlen, aki szupererős, szuper-
gyors. Egy-egy hasonmás likvidálásával
ugyanis  megsokszorozza erejét és em-
berfeletti képességekre tesz szert. 

Duna Televízió, május 29., szerda, 21:15

Igen, akarom?
Francia vígjáték

Luis boldog, kiegyensúlyozott aggle-
gény. Esze ágában nincs megháza-
sodni, mígnem egy szép napon a csa-
ládi tanács – anyja és öt nővére! – úgy
határoz, hogy nincs mese, Luis-nak
oltár elé kell vinnie valakit. A férfi
színleg beleegyezik, azonban nem
menyasszonyt, hanem cinkostársat
keres. Erre a célra tökéletesen megfelelne Emma, ám őt sem
ejtették a fejére, és szeretne hasznot húzni az ál-házasságból.

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:
• Június 17–28.  • Július 1–12. • Augusztus 12–23.
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• ÖSD, EURO, ECL elôkészítôk nyári nyelvvizsgákra
• Nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása
• Német és angol nyári gyermektáborok

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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Milyen kiváltságlevél rendelke-
zik arról, hogy a pannonhalmi
apátság közvetlenül a pápa
fennhatósága alá tartozik? Miért
küld hibaüzenetet a számítógép,
ha az uniós pályázatok űrlapjá-
nak kitöltésekor beírják a mo-
nostor alapításának az évét?
Ezekre a kérdésekre is választ
kaptunk a főapátság értékeinek,
termékeinek, fejlesztéseinek ta-
vaszi sajtóbemutatóján. 

Május vége van, a kakukkfű már nyílik
Pannonhalmán, a levendulára még
kell várni egy keveset a gyógynövény-
kertben. Sok a nézelődő, a teaházban
kortyolják az apátság kizárólag saját
gyógytermékeit. Van, aki kávét sze-
retne, de ezen az éghajlaton valószínű-
leg nem sok értelme volna kávéültet-
vénnyel próbálkozni. 

A hely szellemének erejét, hatását
mutatja, hogy Pannonhalma csöndjét a
nyár eleji turistaáradat sem veri fel. Az ér-
deklődők csapata egyébként is megosz-
lik: vannak, akik szervezetten, bencés
idegenvezetővel indulnak a monostorba,
mások a várköpeny oldalán futó sétány-
ról nyíló új fogadóépület fénykútján át.
Fülükön az audio guide tájékoztató rend-
szer hallgatója, saját ritmusukban néze-
lődnek, ismerkednek a látnivalókkal. 

Pannonhalmáról azt mondja püs-
pök-főapátja, Várszegi Asztrik, hogy

Őrzött és teremtett kincsek
Pannonhalmán 

kommunikációs központ: különböző
korok üzenetét hordozza és közvetíti.
Szent Márton hegyén mindenki meg-
érezheti a csend, a hit, a titok lényegét,
s ezáltal önmagához jut közelebb. 

A monostor és környéke minden év-
szakban új érdekes-
ségeket csillogtat,
mutat föl: vagy meg-
őrzött önmagából,
vagy pedig az általa
frissen teremtett ér-
tékek közül.

Gyarapodásának
előnyére az uniós pá-
lyázatok is kedvelik az
átgondolt, eredeti pannonhalmi fejlesz-
téseket, bár az adminisztrációs folyamat
néha nehezen tudja besorolni a főapát-
ságot. Mindenkor meg kell adni például
a pályázó „szervezet” alapítási évét. A
négyzetbe beírt 996-os dátummal nem
tud mit kezdeni az internetes rendszer,
automatikusan hibaüzenetet küld. 

A főapátság az elmúlt héten a saj-
tónak mutatta be folyamatosan fej-
lődő önmagát. Mindenekelőtt nagyívű
spirituális és építészeti vállalkozását,
a bazilika bátor felújítását. A puritán,
nemes anyagból készült bútorokkal

berendezett templomban külső esz-
közök is finoman, diszkréten hangsú-
lyozzák a liturgia súlypontjait, érzékel-
tette Hortobágyi Cirill perjel. 

Az átrendezett altemplom hangula-
tával, fényeivel csöndes meditációra
késztet. Itt található Szent Márton
csontereklyéje egy ónix tartóban, s
ide temették Habsburg Ottó szívét is. 

A bemutató alkalmi tárlatára az
apátsági levéltár ritkán vagy a nagykö-
zönség által egyáltalán nem látható
okleveleket, pecséteket, kódexeket is

elhozott.  A 2.500 középkori oklevelet
őrző pannonhalmi levéltár legismer-
tebb dokumentuma, a nyelvemlék-
ként is pótolhatatlanul becses tihanyi
alapítólevél csak augusztus 20-án lát-
ható, egyébként széfben őrzik.  Fon-
tos kincse a monostornak Szent Ist-
ván kiváltságlevele, melyben kivonja
Pannonhalmát a püspöki joghatóság
alól, s közvetlenül a pápa fennható-
sága alá rendeli.

Megmutatták a Tolnai Máté apát
idejéből, a 16. századból származó
gyönyörű kódexet is, melyben az ál-
dásszövegek mellett – többek között –
a pannonhalmi szerzetesek esküjének
szövege is olvasható. Láttuk még a
pannonhalmi „hiteles hely”-et igazoló
bronzpecsétet a 13. századból, s egy
pecsétnyomót az 1700-as évekből.  

A hajdani krumplispincéből kialakí-
tott kiállítóhelyen tavaly a bibliai és a mo-
nostori kerteket bemutató tárlat volt lát-
ható, mely a Múzeumok majálisán szak-
mai díjat kapott. Jelenleg az apátsági
gyűjteményben őrzött festmény- és fo-
tóportrék néznek le ránk a falakról, rend-
kívül izgalmas tematika szerint. Vannak
fiktív és kettős portrék, de az is kiderül,

hogy milyennek ábrázolják ezek a képek
a szerzetesi ideált. 

A meghitt csönd, az esztétikai fel-
töltődés után a gyógynövénykert sze-
les, illatos miliője, a környék látképe
gyönyörködtet. A teaházban csoki-
pasztillákat kóstolunk, melyek a Ró-
zsavölgyi manufaktúra és a főapátság
közös termékei. A csokikészítésnek
ugyan nincs múltja Pannonhalmán,
de az apátság nem csupán a közép-
kori recepteket akarja föléleszteni,
hanem hagyományokat is szeretne te-
remteni. A régi receptúrák meg al ko -
tói nak ízlését, tudását nyolcféle filte-
res tea és háromfajta likőr dicséri.

PANNONHALMA KINCSEK

Különböző korok
üzeneteit hordozza

a monostor
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A következő három hétben a
Tisza-tavat szeretnénk a figyel-
mébe ajánlani, mely Magyaror-
szág egyik legizgalmasabb tu-
risztikai célterülete, ahol a ter-
mészetközeli aktív kikapcsoló-
dás mindig garantált.

A Tisza-tó Magyarország ökoturisztikai
szigeteként mindig is elöl járt a termé-
szeti bemutatások újszerű megoldásá-
ban. Fiatal kora ellenére képes volt
majdnem évenként megújulni, attrak-
cióival a természetjárók, a horgászok,
az üdülni vágyók, a kerékpárosok, a tá-
borozók érdeklődését vonzani. 

A Tisza-tó újabb és újabb dimenzióit
nyitja meg a természeti kincsek láttatá-
sának. A vendégek képesek a vízen csó-
nakázva karnyújtásnyira madarakat látni
és fotózni, szigeteket összekötő donga-
utakon víz felett sétálni, s madármegfi-

szerző: gy. p.

A lézerrel történő bőrfeszesítés haté-
konyan kezeli a testrészeken kialakult
cellulitiszt, azaz a narancsbőrt, halvá-
nyítja a striákat és jótékony hatással
van a különböző bőrhegekre is.

A cellulitisz szervezetünk elsalako-
sodását mutatja, melyet még kitartó
sportolással is nagyon nehéz eltün-
tetni. A lézeres kezelések során a ke-
zelőfej vákuumot képez a bőrön, és a
négy lézerponton keresztül behatol a
kötőszövetbe. A keletkezett hő hatá-
sára a kollagénrostok megfeszülnek
és annak újraképződését stimulálják –
mondja Málovics Bertold, a Medi-
Shape Wellness Kft. vezetője.

A szakember kifejtette, a bőrön a
kezelőfej a szöveteket felmelegítő és
a keringést az apró véredényekben
stimuláló, intenzív lézersugarat bo-
csát ki. Az egyidejű mechanikus
masszázs és szívás stimulálja a sub -
cutan szöveteket, ezzel egy időben a
helyi hűtés kisimítja és feszessé teszi
a bőrt. Egyedülálló szabadalommal
védett orvos-esztétikai berendezés-

A lézeres bőrfeszesítés
halványítja a striákat is

sel végzett kezelést követően a laza
bőrfelszín jelentősen kisimul és eltűn-
nek a bőr alatti durva felületek. A ke-
zelés nem kellemetlen és egyáltalán
nem jár fájdalommal, az alkalmazott
technológia miatt inkább hideget
érez a páciens – hangsúlyozta Málo-
vics Bertold.

A cellulitisz eltüntetésén túl a lézer-
rel történő bőrfeszesítés a szülés után
a hason keletkezett striák, csíkok és
laza bőrfelületek halványításában is
eredményes. Málovics Bertold szerint
már az első kezelés is látványos válto-
zást hozhat. De a kellő eredmény el-
érése érdekében a testrésztől és a
problémás bőrterülettől függően mi-
nimum 6-8 kezelést javasolt. A kezelé-
seket 4-5 naponta kell ismételni, és a
kúra befejezése után 6-8 hetente egy
emlékeztető kezelés javasolt az elért
eredmény fenntartása érdekében.

A szakember azt mondja, ha a léze-
res bőrfeszesítést a páciens végleges
ultrahangos zsírbontással kombinálja,
nem csak gyönyörű és fiatalos bőre
lehet, de a kúra végére akár 10 cm-rel
is karcsúsodhat. (x)

Várja vendégeit a Tisza-tó
Kedves Olvasó! Kedves Utazó!

gyelő tornyokból rálátni végtelen mo-
csárrétekre, hínármezőkre, több kilomé-
ter hosszú szigeteken erdőben sétálni,
vagy akár a 70 km hosszan, 4 méter ma-
gasan futó gátkoronáról folyamatos kilá-
tást kapni a vadvízországra. A térség leg-
jelentősebb turisztikai fejlesztéseként a

Tisza-tavi Ökocentrum segít lemerülni a
víz alá, s háromdimenziós mozija évszak-
tól függetlenül láttatja a természetet. Fo-
gadja szeretettel a Tisza-tavat, mellyel a
jövő heti számunkban már részleteseb-
ben is megismerkedhet!

Akinek pedig konkrét kérdése lenne
a Tisza-tavat jól ismerő kollégákhoz,
vagy egyszerűen a tavat jól ismerő tu-
risztikai szakemberektől szeretne taná-
csot kérni a Tisza-tavi kirándulásához,
látogasson ki június 6–8. között a Me-
gyeháza térre, ahol „személyesen” is be-
mutatkozik a Tisza-tó. (x)

Nyerjen értékes Tisza-tavi ajándékokat. Játékot indítunk, melynek lényege, hogy
a következő 3 hétben 5-5 kérdést teszünk fel a Tisza-tóra vonatkozóan, s aki va-
lamennyi kérdésre helyesen válaszol, nyereménysorsoláson vesz részt. A helyes
megfejtéseket karikázza be, majd a kivágott játékszelvényt a Győri Látogatóköz-
pontban elhelyezett gyűjtődobozba dobja be, vagy e-mailben írja meg az
rmitiszato@itthon.hu címre. Ez utóbbi esetben az üzenet tárgya a „játék” legyen.
A megfejtők között ajándéktárgyakat, nagyobb értékű belépőjegyeket, kishajós kirán-
dulásokat sorsolunk ki, a fődíj pedig egy családi Tisza-tavi hosszú hétvége (2 éjszaka)
szállással és tartalmas programokkal. A nyertesek nevét a június 14-i lapszámban kö-
zöljük, a nyereményeket pedig a Győri Látogatóközpontban vehetik át.

Tisza-tavi totó

1. Miben különbözik leginkább a Tisza-tó a Balatontól?
a. Kerékpárút veszi körül
b. Mozaikos elrendezésű, bebarangolható vízi útvonalak és szigetek tagolják a tavat
c. Nagyobb

2. Hogy nevezik a Tisza-tó jellegzetes, fehér rózsa alakú növényét?
a. Rence     b. Tündérfátyol     c. Tündérrózsa

3. Hol található a Tisza-tó létét biztosító duzzasztómű?
a. Kisköre     b. Tiszacsege     c. Tiszafüred

4. Körülbelül hány madárfajt figyeltek már meg a Tisza-tónál
a Magyarországon előforduló közel 380 faj közül?
a. Több mint 100-at     b. Több mint 150-et     c. Több mint 200-at 

5. Hol található a Tisza-tavi Ökocentrum, mely Európa legnagyobb
édesvízi akváriumrendszerét is magában foglalja?
a. Abádszalók     b. Poroszló     c. Tiszafüred Gyakorlattal rendelkező 

kozmetikusokat keresünk 
részmunkaidős foglalkoztatásra.

  Amit kínálunk:
· Sokoldalú, kihívásokkal teli, 
 változatos feladatkör
· Jövőorientált, bizalmon 
 alapuló együttműködés
· Személyes és szakmai 
 továbbképzési lehetőségek
· Piacképes juttatások

Fényképes önéletrajzokat 
a szepsegszalongyor@gmail.com 

     e-mail címre várjuk!

SZABADIDŐ HIRDETÉS



20 / + / 2013. május 24.

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

A 20. század második felétől ugrá s -
szerűen megnőtt az utazók száma,
aminek nagyságrendjét évi 600-700
millióra becsülik, és évente több mint
50 millió ember látogat el trópusi or-
szágokba. A turisták felének keletke-
zik valamilyen egészségügyi problé-

szerző: bajnóczky katalin gyermekgyógytornász
fotó: illusztráció

A gerinc élettani görbületei a felegyenesedési folyamat
során alakulnak ki, ahogy a baba hason emeli a fejét,
törzsét, majd négykézlábra áll, felül és végül feláll. Rend-
kívül fontos, hogy az izmok erősödjenek és az ízületek
megtartására felkészüljenek. Ezért nem szabad a babát
ültetni, állítani, amíg önállóan erre nem képes.

Lábra állás után
Lábra állás után a függőleges testhelyzettel megkez-

dődik az ízületek terhelése. Terhelődik a boka, a térd, a
csípő és a gerinc. A gyermekek súlya is eltérő lehet, már
ebben a korban is sokat számít, ha nehéz a baba. Minden
,,feljebb lévő” ízületet befolyásol, hogy helyesen áll-e a láb-
fej és a boka. Ezért ez az első, amivel foglalkozni kell.

Fontos az odafigyelés
Gyakran figyelhetjük meg, hogy a boka befelé

dől, a láb külső éle pedig szinte megemelkedik. Ez

mája az utazás alatt és egyre többen
vannak, akik orvosi segítséget is kér-
nek. A könyv azon utazóknak ajánlott,
akik az utazásuk során felmerülő
egészségügyi problémáikkal kapcso-
latban szeretnének gyakorlati útmuta-
tást kapni dr. Ternák Gábor szakértő

nagyon kedvezőtlen a további fejlődésre, a szalagok
nyúlnak, a térdre eső terhelés rossz irányú és ez to-
vábbi fájdalmak forrása lehet. Persze nem minden
esetben ennyire szembetűnő, de enyhébb esetek-
ben is fontos az odafigyelés a későbbi, maradandó
deformitások megelőzésére. 

Megfelelő cipő
Mindenki számára ismert kifejezés a lúdtalp. A

hosszanti boltozat megsüllyedését, lelapulását hív-
juk így. A láb boltozatai 5-6 éves korra alakulnak ki fo-
kozatosan, a járás során. Ezért olyan fontos, hogy ho-
gyan, illetve miben jár a gyer-
mek. A kezelés a megfelelő
cipő kiválasztása és az aktív
lábtorna. A cipő legyen erős
kérgű, magas szárú, a boka jó
helyzetének beállítását pedig
a cipő megfelelő döntésével
érhetjük el. A cipő talpa legyen
hajlékony, rugalmas, hogy
járás közben alkalmazkodjon a láb mozgásához. Kü-
lönösen figyeljen a szülő arra a cipőre, amiben a leg-
többet van a gyermek. Például télen és az oviban a
,,benti cipő” legyen gondosan megválasztva.

Fontos a megelőzés
Gyermekek esetében legfontosabb a megelő-

zés. Nyáron több lehetőségünk van a mezítlábas
tornára, a mozgásra. Sokat menjünk vízbe, enged-
jük a homokozóban, illetve természetes talajon a
láb izmocskáit dolgozni. Ha ez nem sikerült és kiala-
kult a lúdtalp, legfontosabb a lábboltozat izmainak
megerősítése lábtorna segítségével, a korrigált
helyzet megtartására pedig javasolt a lúdtalpbetét
használata.

Gerincproblémák megelőzése
A gerincproblémák

megelőzése nemcsak a
láb helyes tartásával függ
össze, hanem természe-
tesen a testtartással. Kis-
iskolás korban ez na-
gyobb probléma a sok
ülés és az iskolatáska
hordása miatt. Ezért fon-

tos a megelőzés, a hátizmok megerősítése és a sok
mozgás. Készüljünk fel az iskolára!

A gerincferdülésről részletesebben következő
cikkemben olvashatnak.

orvos szerzőtől. A SpringMed Kiadó
gondozásában megjelent könyv első
része kérdezz-felelek formában, a má-
sodik része táblázatokkal és térképek-
kel segíti az olvasót az  utazás előtti fel-
készülésben és az utazás alatt  fellépő
betegségekkel kapcsolatban.

Olvasni jó!

Utazás – egészség utazóknak

A hét orvosi témája:

Láb- és gerinc-
problémák
megelőzése
gyermekkorban

Minden ízületet
befolyásol

a lábfej állása
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

A hét kérdése: az autóvezetői alkalmasságról

Válaszol: Dr. Máté Csongor háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: gy. p.

A háziorvos ítéli meg a jogosítványszerzők
és a vezetői engedélyt meghosszabbítani
szándékozók egészségügyi alkalmasságát.
Különbözik egymástól a fiatalok s az időseb-
bek, a krónikus betegek vizsgálata. 

Milyen orvosi vizsgálatok szükségesek a jo-
gosítvány megszerzéséhez?

Kezdőjogosítvány esetén a háziorvos elsősorban
vérnyomást mér, illetve a rendelőben található tábla
segítségével látásvizsgálatot végez. Ha egészség-
ügyi szempontból alkalmasnak találja a jelentkezőt,
akkor a negyven év alattiaknak az orvosi vélemény
alapján 10 évre szóló vezetői engedélyt adnak ki az
okmányirodán.

Utazási tanácsok nyárra

Mi történik akkor,
ha idősebb emberek
akarják meghosszab-
bítani a jogosítványukat? 

A korosabb vagy krónikus betegségben szen-
vedők esetében részletesebb vizsgálatokra van
szükség. Ha valaki szívbeteg, akkor a kardioló-
gusa mond szakvéleményt az alkalmasságáról. A
cukorbetegeknél az őket kezelő szakorvosok iga-
zolják, hogy az elmúlt egy évben a páciensnek
nem volt olyan erős vércukorszint-esése, melynek
következtében elájult. 

Érdemes-e – főleg idősebb korban – orvo-
sunknál meggyőződni az alkalmasságunkról
akkor is, ha még nem járt le a vezetői enge-
délyünk?

Erre szerencsére több jó példa akad. A felelősen
gondolkodó emberek – különösen az idősebbek és
azok, akik úgy érzik, rosszabbodott valamilyen be-
tegségük – el is jönnek állapotfelmérésre. 

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Előzzük meg a Lyme-kórt!
Eljött a jó idő, egyre gyakrabban járunk
kirándulni, mind többet tartózkodunk a
szabadban. Érezzük jól magunkat, de fi-

gyeljünk oda a ve-
szélyekre is. Az
egyik ilyen a
Lyme-kór. A Lyme-
kór fertőzött kul-
lancs csípésével

terjed. A megelőzés érdekében az alábbia-
kat tehetjük: kenjük be magunkat rovar-
riasztóval, magas szárú cipőt, gumicsiz-
mát vegyünk fel, hordjunk hosszú ujjú
inget, a nadrágot tűrjük be a csizmánkba,
hazaérve ellenőrizzük a bőrünket, a
hajas fejbőrt is.

Kertészkedés elhízás ellen
A kertészkedés csökkentheti az elhízás
kockázatát – állítja egy tanulmány,
amely szerint a kertjeikben tevékenyke-
dők súlya átlagosan hat kilóval kevesebb,
mint ilyes-
mivel nem
foglalkozó
szomszéd-
jaiké. A ker-
tészkedés
nemcsak a
rendszeres
testmozgás
miatt hasznos, hanem azért is, mert arra
ösztönzi az embert, hogy egészségesebb
ételeket egyen, ha kiskertjében megter-
meli a zöldségeket és gyümölcsöket. 

Hónapokig tartó tervezés és
spórolás után ne hagyjuk,
hogy az álomnyaralást el-
rontsa a leégés, hirtelen jött
nátha vagy gyomor-bél hurut.
Az alábbi tanácsokkal próbá-
lunk segíteni.

Védőoltások
Kérdezzük meg háziorvosunkat

jóval tervezett indulásunk előtt, hogy
szükséges-e bármilyen oltás abban
az országban, melyet meglátogatunk.
Szükség lehet különböző időközök-
ben adott oltásokra, tehát legalább
nyolc héttel indulás előtt keressük fel
az orvost, hogy az egész oltássoroza-
tot idejében befejezhessük. 

Mit vigyünk magunkkal? 
Fertőtlenítő oldat, kötszerek, fájda-

lom- és lázcsillapítók, antihisztaminok
allergia ellen, rovarriasztó, szájkrém,
napolaj, sós orrspray, napozás utáni
balzsam, hashajtó, orvosi szén, há-
nyáscsillapító feltétlenül legyen a bő-
röndünkben. Babáknak csomagoljuk
be mindazt, amire otthon is szüksége
van, ne bízzunk abban, hogy majd ott
helyben megvesszük.

Terhesség
A kismamák ne kockáztassák

egészségüket. Kerüljék el a malária-
és sárgalázzónákat, mert a malária,
sárgaláz elleni tabletták szedése és az
élő oltóanyag alkalmazása kockáza-

Legyünk elővigyázatosak
Bőrünk védelme a leégéstől csök-

kenti egy későbbi bőrrák kockázatát.
Magas napvédő faktorszámú, magas
UVA-védelemmel kombinált oldatot
használjunk, ez különösen fontos a
gyerekeknél. Olyan országokban,
ahol az élelmiszer-higiénia nem meg-
felelő, csak frissen készült, tűzforró
ételt, jól átsütött húst együnk. Csap-
vizet és jégkockát ne fogyasszunk,
kerüljük a salátákat és a gyümölcsöt
hámozzuk meg. Hasi fájdalom, há-
nyás vagy hasmenés esetén tegyünk
egy kávéskanál cukrot és egy csipet-
nyi sót egy pohár palackozott vízbe,
ezt igyuk rendszeresen, míg a tüne-
tek javulnak. 

tos várandós nők számára. Utazásra
legalkalmasabb a terhesség 12 és 36
hete közötti időszak.

Aktuális problémák
Háziorvosunkat megkérhetjük,

hogy külföldi utunkra írja fel szoká-
sos gyógyszereinket. A magunkkal
vitt mennyiségnek elegendőnek
kell lennie az egész útra. Ha tűket,
fecskendőket vagy vényköteles
gyógyszert kell magunkkal vinni,
kérjük meg családorvosunkat, írjon
egy nyilatkozatot, lehetőleg ango-
lul, amelyben közli, hogy ezeket or-
vosi javaslatra visszük magunkkal.
Így elkerülhető bármilyen probléma
a vámnál.
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HIRDETÉS GYEREKNAP

összeállította: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Május utolsó vasárnapja gyer-
meknap, amit városszerte több
helyszínen ünnepelhetnek meg
a családok. A Radó Bóbita szi-
getévé változik, az Apátúr-
házat már szombaton birtokba
vehetik a győri gyerkőcök. 

A Széchenyi téri múzeum udvarán
szombaton 10 órától Farkas Árpád zene-
tanár számtalan hangszerrel ismerteti
meg az érdeklődőket. Az Európa Kon-
cert Szalonegyüttes tagjai is nagyon vár-
ják a szombatot, ők a Gia, a kis tigris vi-
lágjárása című mesekoncerttel lépnek
fel 11 órától. Délben Varga Attiláné Vero-
nika múzeumpedagógus tart gyermek-
foglalkozást, fél egytől a Gyermekélet
című múzeumi filmet vetítik. Egy és két
órakor kezdődik Tanai Péter néprajzku-
tató előadása a pünkösdi királyságról,
amit népi játszóház követ. A szombati
múzeumi program 15 órakor Székely
Zoltán előadásával zárul, a művészettör-
ténész a középkori játékokról mesél. 

A Mobilis a gyermeknap alkalmából
szombaton ad helyet az I. TRÉV és

Gyereknap Bóbita szigetén 
Készlénytalálkozónak. A TRÉV, vagyis
a „Te rajzolsz, én varrok" alkotócsoport
immáron egy éve örvendezteti kis kö-
zönségét azzal, hogy 3D-s plüssfigu-
rák formájában életre kelti a gyerekraj-
zokat. Programajánlójukban egyebek
mellett bűvészműsor, bábelőadás,
koncert, számos kézműves foglalko-
zás és izgalmas kísérlet is szerepel. 

A Radón vasárnap 10 órától Weö-
res Sándor legszebb verseinek alakjai
elevenednek meg. Pávaszem királykis-
asszony kastélyában ügyességi játé-
kok várják a gyerekeket, akik áteshet-
nek Békakirály próbáján, felépíthetik
Bóbita házát és szép tárgyakat bütyköl-
hetnek maguknak ajándékként. Meg-
nyílik a zsonglőrtanoda, indul a kör-
hinta, vízre szállnak a sárkányhajók, a
színpadon bábosok és zenészek gon-
doskodnak a nagyérdemű közönség
szórakoztatásáról. Fellép a Kiskalász
és a Garabonciás zenekar, a Holló
együttes és a Ládafia bábszínház.

A Xantus-állatkert vasárnap 10
órától fogadja a családokat játszóhá-
zakkal, állatsimogatóval, ajándékok-
kal, meglepetésekkel, míg a Likócsi
Közösségi Ház udvarán délután kettő-
kor kezdődnek az események. Újvá-

rosban a Radó-szigeti programokra
tekintettel késik a gyereknap, a műve-

lődési ház június elsején ünnepel. Ka-
landkereső címmel 10 órától a nagy-
szülők elfeledett játékait elevenítik fel
a résztvevők, 11-től a Hangraforgó
Együttes ad koncertet, 12 órától ver-
senyek várnak a gyerekekre.

Az értelmileg sérültek és segítőik
megyei egyesülete gyermeknapi ren-
dezvényét május 30-án, Kiskúton, az
állatkert melletti szabad területen tart-
ják. Délelőtt a biztonságos közlekedés
jegyében rendeznek játékos versenye-
ket Gerendai Sándorné rendőr őr-
nagy közreműködésével. A gyerekek
kipróbálhatják a Segwayt és az óriás
ugrálóvárat is. A rendezvényre az idén
is ellátogat a Győr és Környéke Moto-
rosok Baráti Köre, hogy felvonulásuk-
kal színesítsék az ünnepet. Délután ál-
latkerti séta szerepel a programban. 

A Nagycenki Széchenyi Múzeum-
vasút is várja a látogatókat május 25-
én 9 és 18 óra között. Győrből kedvez-
ményes jeggyel utazhatunk a 8 óra 42
perckor induló vonattal. A gyereknapi
kínálatban többek között múzeumvas-
utazás szerepel az András gőzössel és
a Kiscenk dízellel. A kis utasok meg-
nézhetik a fűtőházat, a mozdonyos
skanzent, s hajtányozhatnak is.   



2013. május 24.   / + / 23

KEDVEZMÉNY HIRDETÉS



24 / + / 2013. május 24.

HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg:
xantus-állatkert

Május 26-án a gyermekeké
a főszerep. Erre az alka-
lomra egész napos progra-
mokkal készülnek kicsiknek
és nagyoknak egyaránt a
győri állatkertben. A vállal-
kozó szelleműek állatkerti
kalandtúrán vehetnek részt,
az ügyességi játékok végre-
hajtása után természete-
sen az apró ajándékok sem
maradnak el, sőt, a legbát-
rabbak megsimogathatják
az első Győrben született
tigriskölyköt!

11:00 Dalmesterek együt-
tes fellépése

15:00 Fellép az Irigy Hó-
naljmirigy. 

16:15 „Állatijó” bemu-
tató: látogatóink érdekes-
ségeket tudhatnak meg az
alkalmazkodás mesterei-
ről, a városlakó állatokról,
állatszereplők (patkány, gö-
rény, nyest, róka, borz) se-
gítségével.

Gyermeknap az állatkertben
10:00–18:00 Játéksziget:

50 m2 terjedelmű játéktéren
barangolhatnak a gyerme -
kek, ahol különböző logikai
és készségfejlesztő játéko-
kat próbálhatnak ki. 

Ezen a napon a MakiZOO
kapui is nyitva állnak. Ez azt
jelenti, hogy a vállalkozó
szelleműek egy sétát tehet-
nek a gyűrűsfarkú makik ki-
futójában, és néhány finom
csemegével is megkínálhat-
ják az állatokat, akik termé-
szetesen nagy érdeklődés-
sel közelednek mindenkihez.

TapogatóZOO: külön-
böző állatoktól származó
dolgokat érinthetnek meg,
foghatnak kézbe látogatóink
(pl. kígyóbőr, emutojás,
gyapjú, pávatoll, szarvas -
agancs).

Ezen a napon az apuká-
kat hideg sörrel, a gyerme -
keket jégkrémmel várják az
állatkert munkatársai Győr-
ben, a Kiskút ligetben.

A programokról bővebben:
www.zoogyor.com.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk (április 26.) megfejtése:
„Végre kijöhettünk a kertbe pihenni!” Nyertes: Győző Balázs (Győr). Nyereményét
a szerkesztőségünkben veheti 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.    
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kép és szöveg: pannon-víz 

A város vizeivel ismerkedett nemrég
a Fekete István Általános Iskola ha-
todik évfolyama. A gyerekek az is-
kola Győr projektjének keretében lá-
togatták meg a Pannon-Víz Zrt. köz-
pontját és a Győri Vízügy-Spartacus
Evezős Klub csónakházát, mindkét
helyen felejthetetlen élményekkel
gazdagodva.

Az első vizes célpont házigazdája
Papp Oszkár, az evezős klub klubigaz-
gatója volt. A hatodikosok testközel-
ből ismerkedhettek a vízi élet szépsé-
geivel, az ügyesebbek kipróbálhatták
magukat az evezőpadon is. A klub
célja az, hogy minél több tizenévest si-

szerző: győr-szol
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Szol Zrt. kihelyezett lom-
talanítási akciója május 25-én
Adyvárosban, június 1-jén pedig
Marcalváros II-n folytatódik.

Kövecses Péter, a Győr-Szol Zrt. vá-
rosgazdálkodási igazgatója el-
mondta, a belvárosi akció sikeresen
zárult, hiszen több mint 110-en vet-
ték igénybe a szolgáltatást, és össze-
sen 8.910 kilogramm hulladék gyűlt
össze, amelynek többsége lom, vagy -
is bútorok és berendezési tárgyak
voltak, de akadt, aki építési törmelé-
ket, zöldhulladékot hozott. 

Radnóti Ákos elmondta, szombaton
8-tól 18 óráig várják az adyvárosiakat a
Grabo-sátornál, ahol térítésmentesen
adhatják le lomjaikat. Hozzátette, Ady-
város Győr egyik legtisztább városré-
sze, ezzel együtt szükség van az akció -
ra, hiszen a lakók számára nagy segít-
ség a kihelyezett hulladékudvar.

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A győri vásárcsarnokban található üzle-
tek egyre népszerűbbek. A régebben
működő boltok törzsvásárlói hétről
hétre visszatérnek az ismerős termelők-
höz, kereskedőkhöz, de a csarnokban új
kereskedelmi egységek is nyílnak, így a
kínálat folyamatosan bővül.

Az emeleti galérián a Katona csa-
lád több üzletet is működtet. Magyar
baromfit forgalmaznak és sütödéjük-
ben készételeket is kínálnak. A csa-
lád másik húsboltjában sertés- és

marhahúsokat, grillkolbászt, füstölt
árut kérhetünk. 

A húsok könnyedebb fajtája a hal,
amit törzs, filé vagy szelet formájában
vásárolhatunk meg a halboltban. 

A háztáji tejtermékek boltjában
egyenesen a termelőktől kerülnek a
pultra a tartósítószer- és adalékmen-
tes háztáji tej, sajt, túró, kefir és külön-
féle ízesítésű házi joghurtok. 

Az emeleten kulcsmásolót is talá-
lunk, ahol késeinket is meg lehet élez-
tetni. Ha mobiltelefonunkkal akad prob-
léma, felkereshetjük a független mobil-
telefonok boltját és szervizét. Az ipar-
cikkboltban kávéfőző-alkatrészeket és
konyhai felszereléseket kérhetünk.

A Győr-Szol Zrt. meghirdeti az
alábbi gépjárművet nyilvános ér-
tékesítésre:

NISSAN PICK UP
Évjárat: 2000. Üzemanyag: ben-
zin. Műszaki érvényessége: lejárt.
Minimálár: bruttó 700.000 Ft.

A gépjárművet megtekinteni és arra
licitálni a GyŐr-Szol Zrt. sashegyi
HulladékkezelŐ Központjában
(GyŐr, KülsŐ Fehérvári út 1.) lehet
személyesen, május 29-én reggel 9
órától 10 óráig. További felvilágosí-
tás a 20/594-1545-ös telefonszá-
mon kérhetŐ munkanapokon 8 és
16 óra között.

Győr-Gyirmót
központjában a Győr-Szol
Zrt. tulajdonában álló,
60–88 m2-es, új építésű
lakások kiadók
1300 Ft/m2 áron.

Érdeklődni lehet:
96/50-50-53

Vizes kirándulás
kerüljön elcsábítani a számítógép elől,
megismertetve velük a sport és az
egészséges testmozgás örömeit. 

A Pannon-Víznél tett látogatás
során a gyerekek megcsodálták Har-
csás László falikút-gyűjteményét,
megkóstolták a friss Pannonvizet és
meghallgatták Tóth Lászlót, a disz-
pécserszolgálat vezetőjét, aki elő-
adásában az ivóvizet népszerűsí-
tette. A sok hasznos tudnivaló mel-
lett igazi érdekességeket is láthattak
a gyerekek: képeket csőtörésekről,
felhőszakadásokról, csatornában ta-
lált aligátorteknősről. 

A sikeres projekthéten az alsó ta-
gozatosok szűkebb környezetükkel,
a felsősök a városközponttal ismer-

kedtek, szobrokat, parkokat, mú ze u -
 mokat, hidakat és folyókat látogat-
tak meg, miközben a nyolcadikosok
Győr kultúrájával foglalkoztak. Rich-
novskyné Mosonyi Katalin projekt-

vezető elmondta, a sportegyesület,
a vízmű és az iskola vezetése az
együttműködés további formáiról is
tárgyalt a múlt heti projektzáró ren-
dezvényen.

Folytatódik
a lomtalanítás akció

Rózsavölgyi László, Marcalváros II.
önkormányzati képviselője kifejtette,
célja, hogy a városrész minél otthono-
sabb, minél élhetőbb legyen, amihez a
lomtalanítási akció is hozzájárul. Ki -
emelte, az ott élőket június 1-jén 8–18
óra között várják az Arany János-iskola
udvarán, amely a kiserdő felől lesz nyitva.
Mindkét képviselő azt kéri a körzetében
lakóktól, hogy akinek van otthon felgyü-
lemlett hulladéka, éljen a Győr-Szol Zrt.
által biztosított lehetőséggel. 

A gyűjtőpontokon elhelyezhetők elekt-
ronikai, fém-, papír-, műanyag hulladé-
kok, nyesedék, építési törmelék, csoma-
golóanyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak – a veszélyes hulladéknak számító
anyagok kivételével. A hulladék leraká-
sára a győri lakosok, a Győrben szemét-
szállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosult-
ságukat igazolhatják a hulladékszállítási
díj befizetéséről szóló számlával, akiknek
pedig ilyen nincs – mert a társasház kö-
zösen fizet –, az a korábban kiadott Győr
Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve
személyi igazolvánnyal érkezzen. 

A vásárcsarnok
emeleteEladó autó
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ÁLLÁS

Szakközépiskolai végzettséggel,
érvényes biztonsági őr vizsgával és gyakor-
lattal állást keresek (minden más megoldás
is érdekel). 20/5890-197

SZOLGÁLTATÁS

Gépi földmunka, alapásás, tereprende-
zés  kedvező áron, Győrben és környékén. Hétvé-
gén is! 30/356-6163

Kutyakozmetikus-tanuló gyakor-
lás céljából ingyen nyírást vállal. Időpont-
egyeztetés: 20/9968-893

Lakatosmunkák!  Kerítések,
kapuk, biztonsági rácsok,
korlátok stb. készítése, javí-
tása, karbantartása. Ajtó,
ablak, zárjavítás! 70/2237-957

Hívjon bizalommal, teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom: tárolóját, garázsát kitakarítom. Stuka
Tibor: 30/217-0848.

Szobafestést, mázolást, gipszkarto-
nozást és külső szigetelést vállalunk elfogadható
áron, garanciával: 06-20/6298-769.

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

EGYÉB

Új! Régiség- és bolhapiac nyílik
május 26-án, vasárnap Győrben a hiper Tesco (Ki-
rályszéki út) parkolójában! Nyitás hajnal 5-kor! Ér-
deklődjön Mariannál: 30/504-9188.

Jó állapotban lévő, német elektromos rokkantkocsi
eladó: 50.000 Ft.  20/438-0112

Vásárolok régi bútorokat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüsttár-
gyakat! Németh Csaba. 20/937-9671

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

Bélyeget, bélyeggyűjteménye-
ket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteménye-
ket, plaketteket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb
régiséget vásárolok gyűjteményembe. Hétvégén
is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.

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

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

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

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

15 éve működő győri takarítócég sző-
nyeg- és kárpittisztítást vállal. Győrben ingyenes
házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégek-
nek egyaránt. Kérjük, bizalommal forduljon hoz-
zánk! Érd.: 20/214-5881

ELADÓ

Koloniál szekrénysor kíváló minőség-
ben eladó! Vállalati titkársági tevékenységeknél is
használható. Tel: 96/805-953

Jó állapotban lévő, német elektromos rok-
kantkocsi eladó: 50.000 Ft.  20/438-0112

KIADÓ

Győr belvárosában 19 m2-es
irodahelyiség kiadó! Érdek-
lődni: 70/218-9408

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

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

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hőszi-
getelt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós laká -
somat elcserélném győri, 1,5-2 szobás, 44–49 m2-
es, összkomfortos önkormányzati lakásra. Tel.:
70/633-4773

Győr-marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél szobás,
összkomfortos, távfűtéses, felújított fürdőszo-
bás, szőnyegpadlós, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne marcalvárosi, nagyobb,
4 szobás, 60-80 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses bérlakásra. Marcalváros II. előny-
ben (hirdetésszám: 333). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 db különálló, 1,5 szobás bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros kizárva. Összeköltözők
figyelmébe ajánljuk (hirdetésszám: 334). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, gázfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses, csendes helyen lévő
lakást cserélne 1+2 fél, 2,5 vagy 3  szobás, er-
kélyes,  marcalvárosi vagy  ménfőcsanaki bérle-
ményre (hirdetésszám: 307). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

József Attila-lakótelepi, 2 szobás, 49 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne hasonló vagy picivel kisebb, határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre belváros, Nádor-
város, esetleg Gyárváros területére (hirdetési
szám: 308). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 50 m2-es, gázfűtéses, felújí-
tott, határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, 50–80 m2-es, határozatlan
idejű bérleti szerződéses, megvásárolható, tégla-
építésű bérleményre, Sziget, Újváros, Marcalváros
kivételével (hirdetési szám: 309). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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

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

Ménfőcsanakon 2006-ban
épült, csendes, forgalommen-
tes zsákutcában 85 m2-es, két-
szintes, 3 szobás sorházi lakás
eladó garázzsal, 17 m2 terasz-
szal, saját kerttel, +40 m2 tető-
tér-beépítéssel, klímával, infra-
szaunával, fúrt kúttal, riasztó-
val, beépített bútorokkal. A ház
előtt zöldterület, játszótér,
nagy parkoló.

Irányár: 24.900.000 Ft
Érdeklődés: sorhaz@gmail.com

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

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

Gyôr, Újkapu utca 1—3. Tel.: 06 20/ 9461 511

• beépítés
• üzembehelyezés
• teljes körû
ügyintézés

• fûtés-
korszerûsítés

• gázkészülék 
szerviz

IMMERGAS, BOSCH GÁZKAZÁNOK, 
226.000

5 év garanciával a márkaszerviztôl.

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK 
Forinttól

Gépi (WOMA) csatornamosás,
szippantás, kézi duguláselhárítás!

06-30/463-7647

Gyôr, Zrínyi u. 70. h–p.: 9–18, szo.: 9–13
www.gyertyaszalon.hu

Különleges, kézi készítésû gyertyák

GyertyaSzalon.hu
Mintabolt:

Orange Ajándék Kuckó

BALATONALMÁDI
központjában, biztonságos helyen,
strandhoz közel 49 m2-es, másfél szobás,
egyedi cirkófűtéses, felújított társasházi lakás
teljes berendezéssel eladó.

Ár: 12.400.000 Ft
Telefon: 30/514-4740

Korrepetálás: matematika, fizika, kémia,
általános és középiskolásoknak!  Pótvizsgára fel-
készítés nyáron is! Tel.: 30/928-7711

INGATLAN

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

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

OKTATÁS

Úszásoktatás, gyógyúszás gyerekeknek a
Magyar Vilmos Uszodában: Budaházi Judit testne-
velő, 30/490-2657.

Mester-
Gáz Kft.
Ny.: h—p. 7.30—16
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szerző: lakner gábor
fotó: mti/illyés tibor

A Győri ETO FC 2–1-es vereséget
szenvedett a Debrecentől a Ma-
gyar Kupa döntőjében, így a zöld-
fehéreknek nem sikerült a törté-
nelmi duplázás. A csapat szom-
baton 16 órakor az MTK ellen
játssza hazai szezonzáróját, a já-
tékosok ekkor vehetik át a baj-
noki címért járó aranyérmeket.

A Győri ETO FC hétvégi bajnoki mér-
kőzését teljesen alárendelte a kupa-
döntőnek, a Budapest Honvéd ottho-
nában az eddig kevesebb lehetőség-
hez jutó játékosoknak szavazott bizal-
mat Pintér Attila vezetőedző. A kapus
Lubos Kamenár és a középpályás Kal-
már Zsolt személyében két újoncot is
avatott az együttes, mellettük Farkas
Balázs első élvonalbeli mérkőzését ját-
szotta zöld-fehérben. Az összeszo-
kottság hiánya meglátszott a csapat
játékán, és bár az első félidőben a győ-
rieknek is voltak helyzeteik, már ekkor
is a Honvéd akarata érvényesült. A gól
nélküli első játékrészt követően aztán
gyorsan megfogyatkozott a vendég-
gárda, Kink két fegyelmezetlenség
miatt idő előtt mehetett az öltőzőbe. A
hazaiak ki is használták az ember-
előnyt és Hidi révén megszerezték a
vezetést. Ezt követően kilenc főre ol-
vadt az ETO, a csereként beállt Kvili-
taia is mehetett zuhanyozni, Lanza-
fame pedig beállította a 2–0-ás vég-
eredményt. A győri csapatból egyedül
Lubos Kamenár teljesítményét lehet
kiemelni, aki számtalan bravúros vé-
dést mutatott be, és jelezte, lehet rá
számítani a jövőben.

Szerdán ismét a Bozsik Stadionban
lépett pályára az ETO, itt rendezték
ugyanis a Magyar Kupa döntőjét, me-
lyen a Debrecen volt a győriek ellenfele.
A zöld-fehérek a klubtörténet nyolca-
dik kupadöntőjén arra készültek, hogy
a bajnokság után a másik jelentős

Nem tudott duplázni az ETO
hazai címet is elhódítsák. Szépszámú
közönség előtt játszották a döntőt, me-
lyen az első taps a nézőtéren teljes lét-
számban helyet foglaló BL-győztes
Győri Audi ETO KC csapatának szólt.
Győrből egyébként is rengetegen ér-
keztek Kispestre, hogy a helyszínen
szurkoljanak a kedvenceknek. 

Az első lehetőség a debreceniek
előtt adódott, de Czvitkovics az égbe

lőtte a labdát. Ezt követően fokozato-
san átvette az irányítást az ETO, és a
fölény a 17. percben góllá érett. Pátkai
passza után Andric indult meg a félpá-
lyától, és egy fantasztikus szóló végén

megszerezte a vezetést a zöld-fehé-
reknek. A gól után is támadásban ma-
radtak a győriek, kapura elsősorban
az összjátékban kevésbé jeleskedő
Kink volt veszélyes. Egyik lövése a
jobb kapufát is érintve ment mellé,
másik próbálkozását pedig Verpecz

tolta bravúrral szögletre. A debrece-
niek főként Coulibaly révén próbáltak
meg veszélyeztetni, de erőfeszítései-
ket az első félidőben nem koronázta
siker. Szünetben megérdemelten ve-
zetett a sokkal jobban futballozó baj-
nokcsapat. Az első játékrész sajnála-
tos eseménye volt Varga Roland
combizomhúzódása, az újdonsült vá-
logatott kerettag – aki Lipták Zoltán

és Pátkai Máté mellett kapott meghí-
vót a Kuvait elleni győri mérkőzésre –
nem is tudta folytatni a játékot. 

Térfélcsere után lépéskényszerben
volt a Debrecen, a hátrányban lévő
hajdúságiak pedig váltani is tudtak
addigi játékfelfogásukon. Az 51. perc-
ben máris kiegyenlítettek a piros-fe-
hérek, Coulibaly az addig számos
nagy mentést bemutató Takács hibá-
jából került helyzetbe, a javítani akaró
védő belelépett a debreceni támadó
lövésébe, amely így a tehetetlen Mol-
nár fölött a kapuba hullott. A folytatás
nagy küzdelmet hozott, mindkét csa-
pat sokat tett a győzelemért, de hely-
zetei inkább a piros-fehéreknek vol-
tak. A 80. percben Lipták is megsé-
rült, miután elhagyta a pályát, némi-
képp megbomlott az addig egységes
győri védelem. A hajrában érződött,
egyik csapat sem akar a hosszabbí-
tásra játszani, de a döntő gólt végül a
debreceniek szerezték. Kronaveter el-
adta a labdát a félpályán, a gyors el-
lentámadás végén Coulibaly kicse-
lezte a csereként beállt Djordjevicet,

majd két védő kíséretében a jobb alsó
sarokba lőtt. A hátralévő percekben
kétségbeesetten támadott az egyen-
lítésért a győri csapat, de már nem
változott az eredmény, a DVSC 2–1-re
győzött és megvédte elsőségét a ku-
pában.

A klubtörténetben még soha nem
fordult elő, hogy az ETO ugyanabban
az évben a bajnoki címet és a Magyar

Kupát is elhódítsa, a duplázás sajnos
ezúttal sem sikerült. A győriek sokat
tettek a sikerért és becsülettel végig-
küzdötték a kilencven percet, de a két
nagy hiba megbosszulta önmagát. A
győri szurkolók így is gratuláltak a já-
tékosoknak, akik a bajnoki címmel
régen látott sikert értek el. 

„Gratulálok a Debrecennek" – kezdte
mérkőzés utáni értékelését Pintér Attila,
a Győri ETO FC vezetőedzője. „Azt gon-
dolom, hogy nagyon jó mérkőzést látha-
tott a közönség a helyszínen és a televí-
zió képernyője előtt is. Vétettünk két
olyan egyéni hibát, amilyet ilyen találko-
zón nem szabad, ezeket pedig könyör-
telenül kihasználta az ellenfél. Sajnos
így ők vihetik haza a kupát, amihez még
egyszer gratulálok."

A Győri ETO FC a szezon utolsó
hazai mérkőzését szombaton 16 óra-
kor játssza az MTK Hungária ellen az
ETO Parkban. A csapat tagjai a talál-
kozót követően vehetik át a bajnoki cí-
mért járó aranyérmet is. Fontos tudni-
való, hogy a találkozóra ingyenes lesz
a belépés. 

Jegyzőkönyv
DVSC–Győri ETO FC 2–1 (0–1)
Bozsik Stadion, Magyar Kupa-döntő, 5.000 néző. V.: Kassai (Erős, Albert). 
DVSC: Verpecz – Bernáth, Máté, Mészáros, Korhut – Bódi, Ramos, Czvit-
kovics (Se. Bouadla, 81.), Ferenczi (Szécsi, 68.) – Kulcsár (Sidibe, 40.),
Coulibaly. Vezetőedző: Kondás Elemér.
ETO: Molnár – Svec, Lipták (Djordjevic, 80.), Takács, Völgyi – Pátkai,
Kamber, Trajkovic (Dudás, 62.) – Varga (Kronaveter, 32.), Kink, Andric.
Vezetőedző: Pintér Attila.
Gólszerzők: Coulibaly (51., 86.), ill. Andric (17.)
Sárga lap: Ramos (19.), ill. Trajkovic (47.), Takács (93.)
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Június másodikán, vasárnap rende-
zik meg a Decathlon-Büchl félmara-
tont, melyen egyéniben és váltóban
is lehet teljesíteni a távot, emellett 4
km-es egyéniben, valamint 7 km-es
görkorcsolyázásban és nordic wal-
kingban is indulhatnak az érdeklő-
dők. A résztvevőket több korcso-
portban díjazzák, a 9 órakor kez-
dődő bemelegítést követően 9.15
órakor rajtol el a mezőny. A verseny-
központ az Audi Projekt- és Oktató-
központja lesz (Győr, Ipari Park, Ber-
kenyefa sor 2.).

Hajszálon múlt ugyan, de elszenvedte
első vereségét a Győr-Szol–Széchenyi
Egyetem csapata a férfi kosárlabda NB
I/B 9–20. helyéért folytatott rájátszásban.
Az éllovas győriek nyolc mérkőzésen át
tartó veretlenségi sorozata végül Tisza-
újvárosban szakadt meg. A találkozó ki-
egyenlített játékot hozott, melyen egyik
csapat sem tudott komoly előnyt kihar-
colni. A döntés a végjátékra maradt, ahol

Gólzáporos győzelmet aratott a Rába ETO fut-
salcsapata a bajnoki rájátszás utolsó előtti for-
dulójában. A bajnokcsapat Gödöllőn lépett pá-
lyára, ahol zsinórban huszonötödik sikerét köny-
velhette el. A zöld-fehérek ezúttal a támadójá-
tékra helyezték a hangsúlyt, a védekezéssel ke-
vésbé foglalkoztak, ennek eredménye lett a
mérkőzésen született tizenöt gól. A győriek a
szünetben 4–1-re vezettek, végül 9–6-ra nyer-
tek a Gödöllői Bikák ellen. A csapatból Dróth
mesterhármast ért el, Szeghy és Fabio duplá-
zott, míg Lódi és Juanra egyszer-egyszer voltak
eredményesek. A Rába ETO szezonbeli kétszá-
zadik bajnoki gólját Dróth Zoltán szerezte a ti-
zenegyedik másodpercben. 

A Hat-Agro UNI Győr idei éve szakmailag sikeresnek
nevezhető, hiszen a csapat ezüstérmes lett a bajnok-
ságban és a Magyar Kupában, és története során elő-
ször bejutott az Euroligában a rájátszásba. A szezon
mégis a távozó játékosoktól és a bizonytalan jövőkép-
től volt hangos. Fűzy András társadalmi elnök el-
mondta, teljesen új alapokra helyezik a klubot, mely-
ben kisebb lesz a bizonytalanság, és továbbra is nagy
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelő munkára.
Utóbbinak erősségéről sokat elmond, hogy a Gálos
László és Sándor Zsuzsa vezette kadettcsapat harma-
dik lett az országos bajnokságban. 

AJÁNLJUK
MÁJUS 24., PÉNTEK
Futsal
18.30 Rába ETO–MVFC Berety-
tyóújfalu (bajnoki rájátszás,
Magvassy-csarnok)

Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol–Széchenyi
Egye tem–Óbudai Kaszások (baj-
noki rájátszás, egyetemi csarnok)

MÁJUS 25., SZOMBAT
Labdarúgás
18.30 Győri ETO FC–MTK (baj-
noki mérkőzés, ETO Park)

Szezonzáró kettős díjátadóval
A zöld-fehérek szezonbeli utolsó mérkő-

zésükön a Berettyóújfalu csapatát fogadják
pénteken 18.30 órától a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban. A bajnokcsapat emléke-
zetes mérkőzéssel szeretné lezárni ezt a ki-
tűnő idényt legnagyobb hazai riválisa ellen.
A találkozót 16 órától a női csapat és az
öregfiúk összecsapása, 17 órától pedig ovi-
futsal vezeti fel. A főmérkőzés előtt köszön-
tik a másodosztályú bajnokságot nyert női
csapat tagjait, majd a találkozó után a fiúk
nyakába is aranyérem kerül. Igazi ünnepre
van tehát kilátás péntek este, amely felte-
heti a koronát a klubtörténet legsikeresebb
szezonjára. 

Hagyományos
Decathlon-Büchl
félmaraton 

Az első vereség
a hazaiakhoz pártolt a szerencse, így
egyetlen ponttal, 69–68-ra győztek az
egyetemiek ellen. Kozma Tamás együt-
teséből ezúttal nem mindenki tudta
hozni saját átlagát, így a csapat eredmé-
nyessége elmaradt az eddig megszokot-
tól. A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem
gárdája pénteken 19 órakor az Óbudai
Kaszások együttesét fogadja az egye-
temi csarnokban. 

Új alapokra építkezik a Hat-Agro UNI Győr csapata
A felnőttcsapat keretének kialakítása jelenleg is tart,

de egyelőre csupán a biztos távozókról tudunk beszá-
molni. A légiósok – Natalie Hurst, Cindy Lima és Tangela
Smith – már nincsenek Győrben, és biztosan máshol
folytatja pályafutását Rasheed Rita is. Simon Zsófia be-
jelentette, hogy jövőre a bajnok és kupagyőztes Uniqa-
Euroleasing Sopron csapatában szerepel majd. Farkas
Sándor szövetségi kapitány eközben kihirdette tizenöt
fős keretét, amellyel a nyári időszakban dolgozik. A vá-
logatott szereplést sokan sérülések és magánéleti okok
miatt nem vállalták. A győriektől Laklóth Anna, Őri Györ-
gyi és Raksányi Krisztina kapott meghívót. 



Díszpolgári cím a BL-győzteseknek

vezetést, amit egészen a hajráig megtar-
tottak. Az egyetemiek azonban megráz-
ták magukat és a végjátékban jobbnak
bizonyultak, így otthon tartották a két
bajnoki pontot. A SZESE Győr 28–26-ra
győzött egy küzdelmes mérkőzésen,
így sikerrel zárta hazai szereplését a

másodosztályban. A csapat tagjai a
mérkőzést követően vehették át a baj-
noki aranyérmeket, melyeket aztán
közösen ünnepeltek meg a szurkolók-
kal. A csapat szombaton 18 órakor
Székesfehérváron az Alba Regia ott-
honában zárja a szezont. 
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Igazi sikersportággá kezdi kinőni
magát Győrött a tradicionális ősi ko-
reai harcművészetet képviselő taek-
wondo. Városunkban 2009 szeptem-
berében alakult meg az első taekwon-
doklub Géczi Gusztáv vezetésével. A
kezdetekben még sportklubként mű-
ködő maroknyi csapat a tavalyi év folya-
mán bíróságon is bejegyzett önálló
sportegyesületté nőtte ki magát. Az el-
telt időszak alatt a Győri Sárkányok
Hwa-Rang Taekwon-do Sportegyesü-
let beírta nevét mind a hazai, mind a
nemzetközi taekwon-do életbe. Idén
májustól az egyesület birtokba vette
végleges edzőtermét az ETO Parkban
működő Yakuza Fight Clubban, ahol

A város díszpolgára címmel jutalmazták szerdán a Baj-
nokok Ligáját nyert Győri Audi ETO KC női kézilab-
dacsapatát. Az együttes tagjai a városi közgyűlés múlt
pénteki döntése értelmében közösen kapták meg az
elismerő címet. A 26 fős csapat tagjai – a játékosok
és a szakmai stáb – külön-külön oklevelet is kaptak a
városháza dísztermében rendezett ünnepségen. Az
elismerő okleveleket átadó Borkai Zsolt polgármester
– aki egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke – az
eseményen arról beszélt, hogy régen várt pillanat ér-

Utolsó hazai NB I/B-s mérkőzését ját-
szotta a SZESE Győr férfi kézilabdacsa-
pata, hiszen a klub a következő szezont
már a legmagasabb osztályban kezdi
meg. Az egyetemiek a Balatonfüred má-
sodik csapatát fogadták egy számukra
már tét nélküli mérkőzésen. Sokáig

egyik csapat sem tudott lépéselőnybe
kerülni, és bár az első félidőben lélegzet-
vételnyi előnyhöz jutottak a győriek, a
szünetben csupán egy góllal vezettek,
14–13-at mutatott ekkor az eredmény-
jelző. A második félidőben sem változott
a játék képe, de a vendégek átvették a

kezett el a diadallal, hiszen tíz NB I-es és nyolc Magyar
Kupa-aranyérem után érte el a csapat azt a sikert,
amelyet korábban számtalan nagy csatában, az
utolsó pillanatban nem sikerült megszerezni. Vélemé-
nye szerint a győzelem titka az volt, hogy az együttes
valóban csapatként tudott fellépni, és ehhez meg-
kapta a közönség támogatását is, hiszen nemcsak a
győriek, de minden magyar is várta ezt a diadalt. 

A csapat egyébként triplázásra készül, hiszen hétvé-
gén a magyar bajnokság és a Bajnokok Ligája után a

Győzelemmel ünnepeltek

Taekwondós érmek
minden igényt kielégítő, színvonalas el-
helyezéssel és lehetőségekkel folytat-
hatják munkájukat a harcművészek.

A győri klub versenyzői a közel-
múltban Hatvanban vettek részt egy
nemzetközi megmérettetésen, ahol
28 klub 220 versenyzője mérte össze
tudását. A Sárkányok közül Lendvai
Patrik Zénó formagyakorlatban és
szabad küzdelemben is első helyezést
ért el. Lendvai Alexandra, Szalai Maja,
Auer Bence és Kovács Olivér egyaránt
harmadik helyezést ért el formagya-
korlatával. A képen a boldog érmesek
láthatóak. Balról Lendvai Patrik Zénó,
Lendvai Alexandra, Szalai Maja, Ko-
vács Olivér és Auer Bence. 

Magyar Kupát is megnyerheti. A sorozat négyes dön-
tőjének a Veszprém Aréna ad otthont, ahol két hete a
klub történetének legnagyobb sikerét érték el a zöld-fe-
hérek. Az elődöntőben szombaton 15 órakor a Veszp-
rém és az Audi ETO, 17 órától pedig a Kiskunhalas és
az FTC csatázik a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést
vasárnap 15 órától játsszák, míg a finálé 19 órakor kez-
dődik. A csapathoz kapcsolódó további hír, hogy Ra -
phaelle Tervel egy évvel meghosszabbította nyáron le-
járó szerződését, így jövőre is Győrött kézilabdázik. 
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Csay Renáta, a Graboplast Győri VSE
kajakosa egyesben és párosban is
győzni tudott a hétvégén Győrben
rendezett kajak-kenu maratoni orszá-
gos bajnokságon. A szakág királynője
mindkét számban jelentős fölénnyel
utasította maga mögé a mezőnyt, pá-
rosban a KSI-s Bara Alexandrával dia-
dalmaskodott. A házigazda egyesület
versenyzői remekül szerepeltek a ver-
senyen, melyen hetven klub 1800
sportolója indult. 

További eredmények. Első helye-
zettek: Bordács Blanka–Czéllai-Vörös
Zsófia (K2 ifjúsági 17 km), Khaut Kris-
tóf (C1 ifjúsági 17 km), Lakatos Zsa-
nett (C1 felnőtt 5 km), Erdőssy
Csaba–Molnár András Vajk (K2 ser-
dülő V. 15 km), Csóka László–Radnóti
Zoltán–Odnoga Martin–Pálla Balázs
(TC4 gyermek I-II. 5 km), Mayer Keán

Nagy Györgyöt, a magyar szövetség (MSSZ) első emberét beválasztották az Eu-
rópai Sportlövő Szövetség (ESC) elnökségébe a szervezet moszkvai közgyűlésén,
amelyen Magyarország két felnőtt kontinensviadal rendezését is elnyerte. Az
MSSZ tájékoztatása szerint jövőre, június 21. és 30. között Sarlóspusztán rendezik
meg a koronglövő Európa-bajnokságot, míg 2016. február 22. és 28. között Győr
ad majd otthont légfegyveres Eb-nek. Győr 2004-ben is rendezett 10 méteres
Eb-t, akkor Sidi Péter (puska) és Sike József (futócél) aranyérmet szerzett.

A Győr-Szol TC tekecsapatának két fiatal tehet-
sége, ifj. Brancsek János és ifj. Horváth Péter is
éremmel térhetett haza a zalaegerszegi teke
csapat-világbajnokságról. Az ifj. Brancsek
János, Nagy Gergő, ifj. Horváth Péter, Farkas
Ádám, Czeilinger Gábor összeállítású U18-as
magyar válogatott ezüstérmes lett a torna nyi-
tónapján.  A tandem versenyszámban, ahol a
két versenyző együtt szerepel, a győri páros a
nyolcaddöntőben 324 fával világcsúcsot ért el.
Ifj. Brancsek János a fiatalok vetélkedésének zá-
rónapján egyéniben 600 fával negyedik lett, de
összetettben 1213 fával a harmadik helyet sze-
rezte meg, így bronzérem kerül a nyakába.

A férfiválogatott könnyűsúlyú U23-as csapat
aranyérmet szerzett az esseni nemzetközi ver-
senyen. A győri Bártfai Péter és Szigeti Ro-
land két szolnoki versenyzővel, Novák Edvin-
nel és Vallyon Bencével kiegészülve óriási ver-
senyben utasította maga mögé a mezőnyt. A
serdülő fiúk a számukra kiírt legnagyobb
nemzetközi megmérettetésen, az olimpiai re-
ménységek versenyén a szlovákiai Pöstyén-
ben indultak. Sönfeld Álmos és Ocsenász
Gergő kettesben, míg Szabó Bence és Máj

Múlt hétvégén rendezték meg a
Nemzeti Vágta előfutamát, a Kisal-
föld Vágtát a győr-gyirmóti Rodeo
Ranchen 16 település részvételével.
A szeptemberi fővárosi versenyre
három megyénkbeli település jutott
tovább: a tavalyi nyertes ismét reme-
kelt, Baumann Adrienn Topáz nyer-
gében győzött és Hédervárt képvi-
seli. A hölgy egyébként a Rodeo
Team tagja, a ló pedig a Rodeo Lo-
vasiskola tulajdona. A második Győr-
ság színeiben Sárfi Éva lett Roy nyer-
gében, a harmadik továbbjutó pedig
Horváth András Bájos nevű lovával
Gyirmót képviseletében.

Csay Renáta duplázott
(K1 serdülő V. 15 km), Kulcsár Mihály
(C1 masters 10 km), Tamás Gábor–
Nagy Zsolt (K2 szabadidős és egyete-
mista 10 km). Második helyezettek:
Takács Kincső (C1 felnőtt 5 km),
Koncz Mercédesz (C1 ifjúsági 5 km),
Balla Levente Gellért–Svajda Vajk (C2
ifjúsági 17 km), Erdőssy Csaba (K1
serdülő V. 15 km), Mayer Keán (K1
serdülő VI. 15 km), Krasznai Péter–
Tóth János (C2 serdülő V. 15 km),
Krasznai Péter (C1 serdülő V. 15 km).
Harmadik helyezettek: Balla Virág (C1
felnőtt 5 km), Erdőssy Aron–Szilágy-
vári Donát (Tatay Hódy) (K2 ifjúsági 21
km), Takács Mihály–Hajnal Kristóf (C2
serdülő V. 15 km), Svajda Vajk (C1 if-
júsági 17 km), Tamás Gábor (K1 mas-
ters 10 km), Érsek Tibor (K1 masters
10 km), Szabó Virág–Jóna Stella
(MK2 gyermek II. 5 km). 

Nemzetközi evezőssikerek
Péter két mohácsi társukkal, Kerekes Kriszti-
ánnal és Szente Richárddal szerzett ezüstér-
met. A kormányos a szintén győri Bajcsi Raj-
mund volt. A csapatok felkészítő edzője Kiss
László. A képen az esseni győztes csapat lát-
ható. Hétvégén újabb megmérettetés vár a
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub tagjaira,
hiszen szombaton és vasárnap rendezik meg
városunkban a XII. Mihálkovics Tivadar Em-
lékversenyt, melyen a legtöbb pontot szerző
egyesület elnyeri a Győr Kupát.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége a
14 év alatti gyermekek számára
május 26-án, szombaton gyermek-
napi horgászversenyt szervez a Ná-
dorvárosi Sporthorgász Egyesület ke-
zelésében lévő Merkúr tavon. A ver-
seny 9 órakor kezdődik és 11 óráig
tart. Gyülekezés 7 órától a horgász -
egyesület tanyaházánál lesz, amely-
nek címe Győr, Szérűskert út 36. A
gyermeknapi versenyen csak úszós
készséggel lehet horgászni. A ver-
senybe minden megfogott hal bele-
számít. Értékelésnél a kifogott halak
súlyát veszik figyelembe. 
A Szigetköz Horgász Egyesület a Mo-
soni-Duna holtágán rendezte meg
egyesületi ifjúsági és gyermekvetélke-
dőjét. Az ifjúsági korcsoportban az
első Balázs Bertalan, második Nagy
Kristóf, harmadik Stoller Ambrus lett.
A gyerekek között  az első Nagy Zol-
tán, a második Gáspár Adrián, a har-
madik Hermann Patrik lett. 

Gyermeknapi
horgászverseny

Sportlövő Eb 2016-ban

Vb-n gurítottak



Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let Győr, Liezen-Mayer
u. 57. Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön
16 órától más nap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7 órá -
ig, pénteken 14 órától 7 órá ig.
Munka szü ne  ti és ünnepna-
pokon az ügyelet folyamatos.

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–
16, pénteken 8–14, csütör-
tökön 7–19 óráig. A pénztár
30 perccel előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.:
17.30, p.: 14 óráig. A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.
Fax: 96/505-099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL
ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig
9–17 órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabejelen-
tés a 06-80/204-086-os in-
gyenes zöld számon. Ügy fél -
szolgálat: 96/522-630.  Hét-
főtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.
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HIRDETÉS HOROSZKÓP, KALAUZ Kalauz

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

KOS
A párkapcsolat válik most a legfonto-
sabbá. Ne bántsák meg kedvesüket, hosszú ideig
nem tudnák kiengesztelni, még szakítás is lehet-
séges. Munkájukban tele vannak ötletekkel, hasz-
nálják ki ezt és éljenek kreativitásukkal.

BIKA
Szerencsés hét elé néznek. Ezért gondolják
át terveiket és valósítsák meg azokat. Barátaik, mun-
katársaik, családjuk támogatja önöket. Párkapcsola-
tuk a romantikáról szól, járjanak nyitott szemmel.

IKREK
Életükbe beköszönt a szerencse. Használ-
ják ki ezt az időszakot, merjenek változ-
tatni azokon a dolgokon, amiken eddig nem mer-
tek vagy nem tudtak. 

RÁK
A félelmeikkel, feszültségeikkel kell szem-
benézniük. Gondolják át ezek realitását,  elemezzék ki
a helyzetüket, mielőtt pánikba esnének. Családjuk,
párjuk önök mellett áll, beszéljenek problémáikról.

OROSZLÁN
Fellélegezhetnek egy kicsit. Sok problé-
mát sikerült megoldaniuk, ideje kicsit lazítani.
Munkájuk van bőven, sikereket érnek el benne.
Járjanak nyitott szemmel, ha nincs párjuk, ha van,
ideje kicsit romantikázni.

SZŰZ
Ne keseredjenek el, nem olyan borzasztó
a helyzet, csupán belefáradtak a feladatokba. Ki-
csit álljanak meg, gondolják végig a helyzetet. Csa-
ládjuk, barátaik is segítenek, csak beszéljék meg
velük a problémákat. 

MÉRLEG
Nagyon szerencsések a héten. Rendezzék
emberi kapcsolataikat, építsék le azokat, akik ér-
dekből vannak önök mellett. Koncentráljanak új
ötleteikre, terveikre. Párjukkal nagyon szép idő kö-
vetkezik.

SKORPIÓ
Töltekezzenek fel, csak olyannal foglal-
kozzanak, ami kikapcsolja, boldoggá teszi önöket.
Ha tudnak, utazzanak el párjukkal.

NYILAS
Szükségük lesz minden kreativitásukra.
Munkájukban, ha nehézségek is támadnak, ne ijed-
jenek meg, lesz mentőötletük. Párjukkal tervezze-
nek közös hétvégét, ne foglalkozzanak mással.

BAK
Gondolják jól végig az életüket, nagyon
sok idegeskedésnek teszik ki magukat, ha nem
válogatják ki a felesleges terheket. Ezen változ-
tassanak. Munkájuk sikeres és a párkapcsolatuk
is boldog.

VÍZÖNTŐ
Tele vannak erővel, energiával. Egyszerre
ezért sokat akarnak elintézni, de ennek kapkodás
a vége. Rendszerezzék kicsit ügyeiket, így nem
csapnak össze a hullámok. Párjukkal vidám nap-
jaik lesznek, ne idegeskedjenek.

HALAK
Fellélegezhetnek most egy kicsit, a nehéz
problémák megoldódnak. Ideje pihenniük, maguk-
kal foglalkozniuk, párjukkal lenniük. Ha tudnak,
utazzanak el vagy töltsék el kellemes dolgokkal az
időt, együtt párjukkal.

Horoszkóp
NÔI ALKALMI FÉLCÍPÔK • SZANDÁLOK
S Z A N D Á L C Í P Ô K  •  PA P U C S O K

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

NÔI LÚDTALPBETÉSTES BÔRPAPUCSOK
35, 36, 37 MÉRETEKBEN AKCIÓS ÁRON

Ha Önnek fontos a kényelem
jöjjön el bütykös új nem akadály

május 27., hétfô 9—12-ig.

Gyôr, MSZP Székház
Hermann Ottó út vásárcsarnok


