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A forradalom virágai
Programajánlónk a 10. oldalon

Március idusán ismét a hôsökre emlékezünk
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HIRDETÉS  MOZAIK

Gyôrben, a Töltésszer utcában, a Rába Quelle Élményfürdô
mellett, a Belváros közelében 32 lakással és 8 üzlettel
új társasház épül.

Átadás:
2017. december

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

ELADÓ

ÜZLETHELYISÉGEK

Üzletek:
53 nm-tôl 155 nm-ig 

a CORNER REZIDENCIÁBAN!

Utoljára 2013 őszén tartottak városunkban
teljes körű ebösszeírást, amikor valamennyi
gazdinak regisztráltatnia kellett kutyáját. A
jogszabályoknak megfelelően, 2017 tava-
szán ismét ebösszeírást végeznek Győrben.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
törvény alapján a kutya tartási helye szerinti
illetékes önkormányzat – ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel, háromévente ebösz-
szeírást végez. 

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az
önkormányzat helyi elektronikus nyilvántar-
tást vezet, ehhez pedig az eb tulajdonosának,
illetve tartójának kötelessége a törvényben
előírt adatokat szolgáltatni. Aki az adatszol-
gáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget,
az kutyánként 30 ezer forint állatvédelmi bír-
ság megfizetésére kötelezhető.

Az ebösszeírási időszakról és az adat-
szolgáltatási módokról az önkormányzat a
későbbiekben részletesen tájékoztatja a la-
kosságot.

Újra megszámolják a kutyákat
Az idén 50 éves állatkert várja
olyan 18. életévüket betöltött
önkéntes állatkertbarátok je-
lentkezését, akik szabadidejük-
ben szívesen nyúj-
tanának önzetlen
segítséget a park
mindennapos mű-
ködéséhez. Felső
korhatár nincs, vár-
ják a nyugdíjasok
jelentkezését is.

Szívesen látnak
minden olyan fele-
lősségteljes, elkötelezett jelent-
kezőt, akit érdekel az állatkertek
különleges világa, szeretné kö-
zelebbről is megismerni a lakó-
it, esetleg segíteni tudná az ál-
latkert ismeretterjesztő, oktató
tevékenységét. A feladatok, a
teljes nyitvatartási időt felölelik,
áprilistól a nyár végéig egész

Önkéntesek jelentkezését várja
a Xantus János Állatkert

napos munkára keresnek új kol-
légákat. A feladatok jellegéből
adódóan, a pedagógiai és bio-
lógiai végzettség előnyt jelent.

Jelentkezés határideje:
2017. március 20. Jelentkezés
módja: e-mail formájában a
zoogyor@zoogyor.com e-mail
címre. Írásos jelentkezést vár-
nak, ami tartalmaz egy önélet-
rajzot és motivációs levelet, ar-
ról hogy miért szeretne önkén-
tesként dolgozni.

További részletes információ a
www.zoogyor.com honlapon. Ameny-
nyiben kérdése merül fel, az állatkert
zoopedagógus kollégája, Polgárfiné
Kurcsis Petra készséggel válaszol.
Telefon: 96/618-367, 11-es mellék.
E-mail: kurcsis.petra@zoogyor.com



Egy héttel ezelőtt korán lett vol-
na, most meg lehet, hogy késő a
pénteki megjelenés miatt, úgy
hiszem azonban, a nők, a höl-
gyek, a lányok, az asszonyok –
mennyi szép szinonimája van –
dicséretével sosem lehet elkés-
ni. Nem csak azért, mert igény-
lik, szeretik, kedvelik, elvárják,
hanem főleg azért, mert megér-
demlik.
A jó öreg Karinthy Frigyes óta
ismerjük az aforizmát – ahogy
azt nőnapi összeállításunk
egyik interjúalanya is idézi –, a
nő és a férfi sosem fogja megér-
teni egymást, mert mindegyik
mást akar, a nő a férfit, a férfi
meg a nőt. Egy dologban azon-
ban teljes lehet az egyetértés,
szükség van a nőnapra. A nők-
nek azért, mert a férfiak között
tudja igazán női lényét megjele-
níteni, a férfiak pedig szeretik
köszönteni azt, aki fantáziájuk-
ban a nap huszonnégy órájában
ott van.
Ma már egyre kevesebben em-
lékezhetnek arra, hogy a rend-
szerváltás környékén a nőnap
az erősen billegő ünnepek sorá-
ba tartozott. Sokan voltak, akik
munkásmozgalmi gyökerei mi-
att a kommunista kirakatren-
dezvények közé sorolták. Ehhez
persze az akkori szocialista idők
is rátettek egy lapáttal, minden
annál nagyobb ünnep volt, ami-
nek nem voltak vallási gyökerei.
Nem csak az ateizmust, a szoci-
alizmust is túlélte a nőnap.
Mert a nők szerették, ha köszön-
tik őket, a férfiaknak pedig
egyáltalán nem esett nehezük-
re, ha jó szóval, virággal, csoko-
ládéval kedveskednek azoknak,
akik nélkül mi sem lehetnénk
férfiak.
Az úgynevezett facebook-nem-
zedék újra felvirágoztatta a nő-
napot, a világhálót is elborította
a hölgyek köszöntése. Éljen te-
hát minden kedves, bájos, szép
nő. Mert ahogy mondani szok-
ták, egy társadalom morális ál-
lapota azon mérhető le, hogyan
bánik a nőkkel és az idősekkel.
Mindkét réteg megérdemli a
tiszteletet. Nem csak egy napon,
egész évben. 

Koloszár Tamás

Sosem késő

lyi értéktár. Ahogy a megyei értéktár
esetében, úgy helyben is az adott ér-
téktár bizottság dönt arról, mi kerül-
het fel a listára.

Győr-Moson-Sopron megye szá-
mos értékkel, népművészeti és kulturá-
lis hagyománnyal, épített örökséggel,
gasztronómiai nevezetességgel, gyógy-
víz- és fürdőkultúrával rendelkezik, ame-
lyek megőrzése feltétlenül indokolt és
szükséges. Ezért döntött úgy a megyei
közgyűlés, hogy létrehozza a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Értéktárat – hang-
súlyozza a bizottság elnöke, aki elmond-
ja azt is, a listán szereplő 84 megyei ér-
ték valójában sokkal több, mint amit a
szám jelez. Példával is illusztrálja az el-
mondottakat. Sopron történelmi belvá-
rosa és a Tűztorony egy a 84-ből csak-
úgy, mint Mosonmagyaróvár épített
öröksége, holott ezekből akár egy külön
lista is összeállítható lenne.

Változatosak a megyei értéktárban
szereplő győri vonatkozások is. A
fröccs, a kizárólag Győrben készülő
Audi TT sportautó, a Győrkőcfesztivál,
a Győri Balett, a Szent László-herma,
a Könnyező Mária-kép, a győri kékfes-
tők, az Audi ETO KC női kézilabdacsa-
pata éppúgy ott van a listán, mint a
győri termál- és gyógyvíz. 

Az ételeket a szigetközi ecetes hal, a
csornai perec, a lipóti házi parasztkenyér
és a kapuvári böllérmáj képviseli, az ita-
lokat pedig a pannonhalmi pálinkák. 

Fontosnak tartják, hogy az értékek
megőrzésébe a fiatalokat is bevonják,
ennek jegyében az idén egy vetélke-
dősorozat indult útjára, amelynek or-
szágos döntőjét májusban, a Parla-
mentben tartják.

A Három vármegye kincsei – Fe-
dezzük fel értékeinket! – Hungariku-
mok és megyerikumok című vetél-
kedő megyei döntőjét februárban
rendezték. Az eseményen két kate-
góriában összesen 32 diák mérte
össze tudását 4–4 fős csapatokban.
Az általános iskolások között a Mi-
hályi Általános Iskola csapata, a kö-
zépiskolások között pedig a Soproni
SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképző Iskolája fia-
taljai bizonyultak a legjobbnak. Ők
képviselhetik a megyét a lakitelki or-
szágos elődöntőben, innen a leg-
jobb tizenkét csapat vehet részt az

Országházban rendezen-
dő májusi döntőn.

Az általános és középis-
kolások mellett az egyete-
misták felé is nyitunk,
együttműködünk a Széche-
nyi István Egyetem Kautz
Gyula Karával – fogalmaz

Pető Péter. – A marketing tanszék
egyetemistáival közösen azon dolgo-
zunk, hogy az egyes települések mar-
ketingjébe hogyan lehet beépíteni a
megyei és települési értéktárakat.

Végül arról kérdeztem az elnököt, a
mostani 84 megyei érték évek múlva
mennyivel emelkedhet?

Nem az a cél, hogy dömpingszerű-
en növeljük a számot, arra törekszünk,
hogy ami bekerül az értéktárba, azt az
egész megyében magukénak érezzék
az emberek – kaptuk a választ.

szerző: koloszár tamás.
fotó: o. jakócs péter

Négy évvel ezelőtt, 2013-ban
hozta létre a megyei közgyűlés
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Értéktárat. A höveji csipke volt
az első, amely hivatalosan is
megyerikum lett. Azóta 84 érték
szerepel a listán, amely az idén
tovább bővül, áprilisban ugyan-
is újra ülésezik a Megyei Érték-
tár Bizottság.

Ez az a testület, amely jogosult dönte-
ni arról, hogy mi kerülhet be a megyei
értéktárba. Öt politikus és nyolc civil
alkotja a tizenhárom fős bizottságot,
amelynek elnöke dr. Pető Péter, a me-
gyei közgyűlés alelnöke.

Évente általában kétszer tartunk bi-
zottsági ülést, de volt már olyan év,
amikor négyszer is tanácskoztunk,
mert annyi volt a javaslat – mondta el
érdeklődésünkre Pető Péter, aki hang-
súlyozta azt is, konszenzusos döntés-
re törekszenek, mert ha van konszen-
zus, azt jelenti, a javaslat olyan értéket
képvisel, ami alapján méltó hely illeti
meg a megyei értéktárban.

Az elnök kérésünkre elmondta, elő-
fordult már többször, hogy nemet
mondott a testület. A javaslat ekkor
sem veszik kárba, a Hungarikum tör-
vény alapján ugyanis háromlépcsős
az értéktár Magyarországon. A Ma-
gyar Értéktár non plus ultráját a hun-
garikumok jelentik, az értéktárak kö-
zepén a megyei értéktárak helyezked-
nek el, s az egyes települések is létre-
hozhatták a maguk értéktárait.

Győr-Moson-Sopron megyében
jelenleg 58 településen működik he-
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A listán nyolcvannégy
megyei érték szerepel

Tovább bôvül
a megyerikumok köre
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Energiahatékonyság
Energetikai auditról, szakreferens alkalmazásá-
ról, adókedvezményekről, kötelezettségekről és
lehetőségekről. 
Március 14. 

Győrieknek is – Digitalizációs
Információs Nap Csornán

Március 23. 

Munkavédelmi képviselő képzés 
Március 24. és 31.

Vámklub
Újraértékelés az Uniós Vámkódex tükrében 

Március 22.

Folytatódik a Bankár Klub
– klubtagoknak
Március  24.

Kamarai Szalon
Nő és férfi, nőiesség, női energiák…

Március 27.

Adatbiztonságért
Tudatosan a biztonságért a vállalati információk
védelme érdekében, tájékoztató.
Március 29.  

Munkaügyi Klub
munkaidőkeretről, garantált bérminimumról 

Március 30.

Innovációs Klub indul a kamarában 
Március 30.

Szakmai út Sign Expo
Reklámdekorációs Szakkiállításra, Budapestre

Március 30. 

HR-konferencia
A MUNKAHELY A CSALÁD BARÁTJA (?)
április 12.

szerző: koloszár tamás
fotó: sajtófotó

Az Audi Hungaria az elektromotorok gyár-
tása mellett további alternatív hajtások
gyártásához építette fel szaktudását: az
Audi A4 Avant g-tron motorja az első erőfor-
rás egy Audi modell számára, melyet az Au-
di Hungaria vezetésével fejlesztettek, emel-
lett ez az első CNG-motor, amelyet Győrben
gyártanak. Az erőforrás sűrített földgázzal
és benzinnel is üzemeltethető. 

„Az Audi Hungaria folyamatosan fejlődik, újabb és
újabb területekre terjeszti ki szaktudását. A CNG-
motor fejlesztése a magyar és német mérnökök
nagyszerű együttműködésének eredménye“,
mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria igazgató-
ságának elnöke. „Nagyon büszke vagyok, hogy a
projektet, egészen a CNG-motor fejlesztésétől a so-
rozatgyártás elindításáig sikerrel valósítottuk meg
és ezzel az Audi Konszernben egyedülálló kompe-
tenciákat építettünk fel.”

A CNG-üzemű modellek hasonló hatótávot és
tankolási időközöket nyújtanak a vevőknek, mint a
dízelmodellek. Amennyiben a vevő Audi e-gázt tan-
kol, közel klímasemlegesen közlekedik, hiszen az e-

Gázt ad az Audi Hungaria
gáz előállítása CO2 megkötésével jár együtt. A mo-
tor fejlesztése során a mérnökök közel 30 új alkat-
részt és anyagot használtak fel, hogy alkalmassá te-
gyék a motort a kiegészítő gázüzemre. 

A motort extrém hőmérsékleti viszonyok között
tesztelték, Skandináviában mínusz 35 fokban kel-
lett bizonyítania. A gázüzemhez szükséges alkatré-
szeket további fejlesztésekkel az alacsony hőmér-
séklettel szemben is ellenállóvá tették, amelyek
megakadályozzák például a gázszelepek befagyá-
sát. A nyári hőségben történő problémamentes au-
tózás érdekében a fejlesztőmérnökök elsősorban a
benzinüzemben működő alkatrészeket fejlesztették
tovább. 

A gázmotor tesztelésére Győrben egy saját spe-
ciális járatópadot is üzembe helyeztek, amellyel az
Audi Hungaria az Audi Konszernben elsőként ren-
delkezik ezzel a technológiával. 

Az Audi Hungaria járműhajtás-fejlesztési terüle-
te Ingolstadttal szoros együttműködésben dolgo-
zott az első Audi által fejlesztett, gázüzemű széria-
motoron. A járműhajtás-fejlesztés immár 16 éve tá-
mogatja Győrben új motorok termékfelfutását és a
sorozatgyártást. Jelenleg 230 mérnök és munka-
társ dolgozik különböző fejlesztési projekteken,
mint például motorvariánsok fejlesztése, súrlódás -
optimalizálás és motorakusztikai vizsgálatok.

Az Audi Hungaria Zrt. a Magyar
Innováció és Hatékonyság Non-
profit Kft. által meghirdetett Ener-
giahatékonysági Kiválósági Pályá-
zat díjában részesült. A díjat a vál-
lalat gyártervezési menedzsere,
Zentai Zsolt vette át a Virtuális
Erőmű Program védnökétől, Szili
Katalintól, a Nemzetgazdasági
Minisztérium dísztermében.

Kiválóság-díjas a geotermia projekt
A fenntarthatósági projekt té-

mája a mélyfúrású kutakból nyert
megújuló geotermikus hőenergia
hasznosítása az autóiparban, ipari
csarnokok fűtésére, valamint tech-
nológiai célú hőellátásra. A vállalat
gyártervezési szakterülete energia -
hatékonysági és fenntarthatósági
projektekért felel, és így valósította
meg sikerrel az innovatív tervet kül-

ső partneri együttműködésben,
melynek eredményeként a vállalat
a hőenergiájának immár 70 száza-
lékát geotermikus hővel fedi le. Az
Audi Hungaria két évvel ezelőtt,
2015-ben teljesen új alapokra he-
lyezte energiaellátását, és 2015 no-
vembere óta a Győr melletti Bőnyi
Hőközpontból kapja a megújuló
geotermikus energiát.
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szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter 

Korszerűen felszerelt hallás-
vizsgáló központot alakított ki
együttműködési szerződés ke-
retében a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház és az Amplifon
Magyarország, a Szent Imre úti
rendelőintézetben.

A több mint 15 millió forintból meg-
újult hallásvizsgáló központ bemuta-
tásakor Tamás László János, a kórház
főigazgató főorvosa utalt arra, hogy a
fül-orr-gégészeti osztály lépést tart a
korral, s a szédüléses betegségek di-
agnosztikai vizsgálatában már a het-
venes években is országosan élen járt.
A főigazgató szerint az Amplifonnal
történő együttműködés a kórház tu-
dományos innovációira is kedvező ha-
tást gyakorol.

A kórház tudását cégünk 67 éves
tapasztalatával ötvöztük, így jött létre
a győri hallásközpont – mondta Ter-
man Tibor, az Amplifon ügyvezető
igazgatója. A társaság egyébként az
országban több mint hatvan hallás-
vizsgáló centrumot működtet, de

Halljuk, hogy értsük is!

Dulux
Easycare foltálló
Víztaszító, matt beltéri falfesték.
• 10x jobban ellenáll a dörzsölésnek 
• többszöri takarítás után is

ragyogó marad a színe. 
• 48 színben

csak két-három helyen részese az
együttműködésnek a kórház.

Tompos Tamás, a kórház fül-orr-gé-
gészeti osztályának vezető főorvosa el-
mondta: a rendelőintézet hallásköz-
pontjába beutaló nélkül is jelentkezhet-
nek a betegek, éppúgy, mint a fül-orr-
gégészeti vizsgálatokra. A kapacitás
persze nem végtelen, azt nem lehet ga-
rantálni, hogy mindenki azonnal sorra
kerül. A központ betegeinek jelentős ré-
sze már a szakrendelésről kerül be, ez

azért is előnyös, hiszen hallásvizsgála-
tok előtt tisztázni kell, szabadok-e a hal-
lójáratok, s nem akut gyulladás okozza-e
az átmeneti halláscsökkenést.

Magyarországon egyébként a la-
kosság mintegy 10 százaléka küzd va-
lamiféle hallásproblémával, azaz több

mint egymillió állampolgár szorul ellá-
tásra. Fontos tudatosítani, hogy
amennyiben a hallásvesztés legap -
róbb tüneteit is észleli magán valaki,

minél hamarabb fordul szakemberhez
és kivizsgáltatja magát, annál na-
gyobb az esély, hogy egy igényeihez
passzoló hallókészülékkel jelentősen
javíthat életminőségén. 

A Hallásközpontban a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházhoz tartozó
Győr, Szent Imre út 41. sz. alatti Ren-
delőintézet III. emeletén, hétfőtől csü-

törtökig 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óra között, audiológus
munkatársak várják az ingyenes hal-
lásvizsgálatra jelentkezőket a 96/410-
119-es telefonszámon.

Magyarországon
a lakosság 10 százaléka
küzd hallásproblémával
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HIRDETÉS TURIZMUS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Rengetegen próbálták ki az in-
teraktív játékokat a belföldi
díszvendég Győr és a kulturális
díszvendég Pannonhalmi Fő -
apátság közös, száz négyzet-
méteres standján.

Hétszázhatvan érem talál gazdára jú-
lius 23–29. között, a győri Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon, ahol a
kontinens ötven országának legjobb
fiatal sportolói tíz sportágban mére-
tik meg magukat. 3600 sportoló és

szakvezető, 461 bíró, közel félezer ki-
emelt vendég és persze a hozzátarto-
zók, érdeklődők érkeznek majd hoz-
zánk – többek között ezt is megtud-
hattuk a város standjánál, ahol az
EYOF legfontosabb információiról in-
teraktív játék segítségével értesülhet-
tünk. A negyvenedik Utazás Kiállítás
hivatalos megnyitóján Borkai Zsolt
polgármester köszöntötte a vendége-
ket, és a standnál részletesen is be-
számolt Győr 2017-es kínálatáról.
„Ez az év különleges a város történe-
tében, hiszen hazánk első olimpiai
eseményét rendezheti. A városban
számos olyan fejlesztés valósult meg,
ami színvonalassá teszi a rendezést,
utána pedig a győrieket szolgálja. A
mi példánk is mutatja, hogy lehet jól
hasznosítani ezeket a létesítménye-
ket úgy, hogy az valóban a közösség
szolgálatába álljon, akár sportlétesít-

Utazás Kiállítás: Fókuszban
az EYOF és Gyôr új arculata

ményekként, akár egyetemi kollégi-
umként, akár családok otthonaiként.”
A polgármester kiemelte, Győr ma
már az egyik legkeresettebb hazai vá-
ros, természeti és épített környeze-
tünk, fesztiváljaink, kulturális intéz-
ményeink, szabadidős lehetőségeink
és sportunk is vonzóvá teszi a turisták
előtt a kisalföldi megyeszékhelyet,
amely az elmúlt évben, nyolcszázalé-
kos növekedéssel, 368 ezer vendég -
éjszakát regisztrálhatott.

Domanyik Eszter, a Városháza Vá-
rosmarketing és Programszervezési
Főosztályának vezetője hozzáfűzte, az
új városi arculat célja is az, hogy ezt a

sokszínűséget, Győr értékgazdagsá-
gát bemutassa, széles körben népsze-
rűsítse. (A városi arculatot részletesen
a múlt heti számunkban mutattuk be.)
Az osztályvezető az EYOF-fal kapcso-
latban kiemelte, a nyitányig még ren-
geteg izgalmas dolog történik majd,
gondoljunk akár a hivatalos érmek
vagy az EYOF dalának bemutatására,
de akár az olimpiai láng Magyaror-
szágra érkezésére, amelyre még soha
nem volt példa. Emellett hagyomá-
nyos, népszerű fesztiváljaink, nagy-
szerű fellépők és színvonalas előadá-
sok színesítik az évet, amelyekről a
standon megtalálható kiadványokból
is tájékozódhattunk. Ezek a kiadvá-
nyok Győrben, a Baross úti Látogató-
központban érhetők el.

A standon egyébként az EYOF mel-
lett az új arculattal és a város legfőbb
nevezetességeivel is látványos mó-

don ismerkedhettek az érdeklődők
annál az interaktív térképnél, ahol az
ikonokat megérintve, animáció formá-
jában elevenedik meg például a vas-
kakas-legenda, vagy a szóda-csobo-
gó. A nagyszínpadon is nagy sikerrel
mutatkozott be a város, a Bro'nSis
csapatának Hugoo-táncát vastaps fo-
gadta, és az EYOF papírvirágainak
hajtogatását is többen kipróbálták.

„2017-ben a Közös Ház a jelmon-
datunk” fogalmazott Várszegi Asztrik
fő apát, a kulturális díszvendég prog-
ramjait ismertetve. Mint mondta, ha
felülről közelítjük a pannonhalmi apát-
ságot, több mint tizenegyezer négy-

zetméter egybefüggő tetőfelületet lá-
tunk, amely alatt közel negyven szer-
zetes, kétszáz munkatárs, háromszáz-
harminc diák él. Ez a közösség mindig
szeretettel látja a vendégeket, akik az
idén is számos különleges program-
mal találkozhatnak. Dejcsics Konrád,
a főapátság kulturális igazgatója hoz-
záfűzte, közel hetven programot szer-
veznek az idén a spiritualitás, az él-
mény, a kultúra, valamint a képzés-ok-
tatás témakörben. Mint megtudtuk, a
jövőben az Apátsági Múzeum és Ga-
léria épületegyüttesének továbbépíté-
sével egy százszobás, négycsillagos
superior szállodát is létrehoznak,
amely a tervek szerint 2019 második
félévétől fogadhatja az üzleti és sza-
badidős vendégeket, építve a hagyo-
mányos gyógynövénykultúrára és egy
Kneipp-módszerrel épülő wellness
részlegre is.



2017. március 10.   / + / 7

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

PROJEKTVÁROS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Egy egészséges város befogadó, biztonsá-
gos, rugalmas és fenntartható. E megálla-
pítás jegyében gyűltek össze az európai
egészséges városok Pécsett, ahol Győr is
képviseltette magát.

„A győri önkormányzat 1989-től tagja a WHO
Egészséges Városok mozgalomnak, 1994 óta pe-
dig részt vesz az európai projektvárosi hálózatban
is. Ötévente pályázat útján lehet elnyerni a részvétel
lehetőségét, legutóbb 2014-ben pályáztunk siker-
rel a tagságra” – nyilatkozta lapunknak dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester. Kiemelte, az idei konferen-
cián háromszázan vettek részt 52 projektvárosból
és 17 nemzeti hálózatból. Magyarországról eddig
Győrön kívül csak Pécs szerepelt projektvárosként,

de 2017-től Székesfehérvár is részt vehet az euró-
pai hálózatban. Az alpolgármester hangsúlyozta, a
város nem csak a konferenciák, de a hálózat mun-
kájának is aktív résztvevője, és az eseményen el-
hangzott példák közül igyekszik minél többet átül-
tetni saját gyakorlatai közé. „A konferencia alkalmá-
val nem csak az egészségügyi, de szociálpolitikai,
népesedési, környezetvédelmi kérdések is előkerül-
nek, minden olyan téma, amely egy város egészség-
képét befolyásolja.”

Senki ne maradjon le —
vallják a WHO tagvárosai

„Senki ne maradjon le” – ez volt a konferencia jel-
mondata, melynek tartalmát jól példázta Markku Vile-
nius, a Turkui Egyetem professzorának előadása, aki
arra világított rá, hogy a 2010–2050-es időszak leg-
főbb feladata a technológia, az ember és a természet
integrálása. A jövőkutató a holisztikus tervezést hang-
súlyozta, a fenntarthatóság és egészség szempontja-
inak figyelembevételével. Kiemelte, hogy az emberek
bevonásával valósítható meg a „Tudatos város" kon-
cepció, amelyben a város támogatja a lakosait, külö-
nösen a sérülékeny csoportokat abban, hogy növe-
kedjen az egészségben eltöltött éveik száma – össze-
gezte Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor.

A konferenciát megelőző napon tartotta ülését
az Idősek Egészsége Munkacsoport, amelynek
egyedüli magyar résztvevője Győr volt. A résztvevő
tagvárosok posztert készítettek az idősek érdeké-
ben végzett tevékenységeikről. A győri WHO Iroda
által készített anyagot Takács Tímea, a Szociális,

Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság el-
nöke mutatta be. Kérdésünkre elmondta,
az elkészített poszter jól tükrözte a város
elkötelezettségét az idősebb generáció
iránt, és a város kifejezett célját, egy élhe-
tő környezet megteremtését számukra. „A
poszter segítségével bemutattuk a jó győ-
ri gyakorlatainkat – így többek között szó
esett az idős emberek lakhatási körülmé-
nyeinek javítását célzó idősbarát lakás-

programról, a Beszélgető Hálózatról. Ha már Győr,
akkor a sport sem maradhatott ki, beszéltünk a vá-
ros által támogatott szépkorúak tornájáról is, me-
lyen ingyenesen vehetnek részt az aktív idősek, s
persze az Idősügyi Tanács munkáját is kiemeltük.”

A mozgalom 2018-ban fennállásának 30. évfordu-
lóját ünnepli. A 2018–2022-re vonatkozó vízióról to-
vább folyik a gondolkodás a nemzeti hálózatokban és
projektvárosokban, amelyről a döntés jövőre, a VI. öt -
éves periódust lezáró konferencián születik meg.

Gyôr 1989 óta tagja
a mozgalomnak, 1994-tôl
pedig projektváros is
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Jelenleg 14 százalék különbség mu-
tatkozik a férfiak és a nők jövedelmé-
ben – mondta el érdeklődésünkre Bu-
govics Zoltán szociológus, a Széche-
nyi István Egyetem docense.

Hét évvel ezelőtt a magyar nők átla-
gosan húsz százalékkal kevesebb fize-
tést vittek haza Magyarországon, mint
férfi társaik, tudtuk meg a szakember-
től. A különbség mára hatszázalékos
csökkentése persze annak is betudha-
tó, hogy egyre több a diplomás nő, akik-
nek a jövedelme jóval kisebb mérték-
ben marad el a férfiakétól.

Bugovics Zoltán szociológus sze-
rint Magyarországon még mindig a

„Mázlistának tartom magam, hogy nő
lehetek. Bár fiús környezetben nőttem
fel, de a gyerekkori ’de szeretnék fiú len-
ni!’ korszakon hamar túllendültem, és
élvezni kezdtem a lányságomat” – kezd-
te Pálfalvi-Pottyondy Nóra, a Győri
Nemzeti Színház kulturális menedzsere,
akitől azt kérdeztük: Mit jelent ma nő-
nek lenni? Szerinte a mai nők, pont úgy,
mint a férfiak, küzdenek a szerepválság-
gal, próbálnak megfelelni a feladataik-
nak, sokszor egyedül. Egyre több irány-
ból jönnek az olyan hatások, amik a régi
korok női csoportosulásait próbálják re-
konstruálni, lassan rájövünk, hogy egy-
máson és magunkon is segíthetünk.

Nóra igazi mai, nagybetűs NŐ: ke-
ményen dolgozik nap mint nap, elis-
mert kulturális szakember városszer-
te. Nem csak a színházat, s az ott dol-
gozók mindennapjait menedzseli, il-
letve számos győri rendezvényt vezé-
nyel le háziasszonyaként, s tart pódi-
umbeszélgetéseket, hanem arra is
van ideje, hogy esténként vacsorával
kedveskedjen férjének, reggelit ké-
szítsen a kolléganőinek, hétvégén pe-
dig kiránduljon a családjával. „A fér-
jem grafikus, és nem hisz a „nyolc óra
munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra
szórakozás” modellben. Sokat dolgo-
zunk, de mindig azért teszünk min-
dent, hogy jó legyen nekünk. Szeren-
csés vagyok, mert az olyan jól marke-
tingelhető háziasszonyi tevékenysé-
gek, mint például a sütés vagy a fő-
zés, nekem sokkal inkább hobbi, mint
megerőltetés. Ha pihenünk, azt min-
dig igyekszünk aktívan tenni, aztán
néha elfáradunk és akkor tudunk ir-
galmatlanul veszekedni is. Talán az a
szerencsénk, hogy nem egyszerre
purcanunk ki, és egyikünk mindig ki-

Költők, írók és bölcsek serege írt te-
le könyveket arról, hogy mit jelent
számunkra a NŐ. Nem is szeretjük
bevallani, sőt kimutatni se, de sa-
nyarú az élet nélkülük. Ért már a
vád, miszerint zenészemberként az
érzelmeket egy borítóba zárom és
azok így több nő kezébe is kerülnek,
de valójában mindig egynek íródik.
Férfiasan bevallva, énekelve jobban
megy ez nekem. Rózsa, bokréta
vagy csokoládé helyett gyakrabban
is választom a szintén női alakra ha-
jazó gitárt vagy bőgőt ennek kifeje-
zésére, ezzel vagyok én is bátrabb.
Hiszen a szebbik nem kívánalma a
megtörhetetlen, a kemény férfias-
ság mögött lapuló gyengéd érzel-
mek felfedezése. Számunkra ennek
kivitelezése pedig gyakran matema-
tikai képletet kíván. Van, aki börtön-
ben ült értük, van, aki a fülét adta és
van, aki reménytelenül szeret egész
életén át. Én inkább leírom hangje-
gyekben és elénekelem. Örök rej-
tély számunkra, de izgalmas, éppen
ezért a cimborákkal töltött estéken,
miután előkerül a jó bor, sült csülök
és jókat nevetünk egymás gondján,
baján, minden esetben a nő kerül a
téma középpontjába. Mindannyiunk
hangzatosabbnál hangzatosabb
történetekkel licitálja túl a másikat,

„Mindig tegyetek félre és soha ne veszítsétek el a függgetlensége-
teket!” – hallottuk a tanácsot egy győri fodrászszalonban a közel-
múltban, a sokat látott és hallott üzletvezető mondogatja ezt a fod-
rásztanoncoknak. A szalonban megforduló lányok és asszonyok
történeteit mindannyian ismerhetjük, számos sztorit felidézhe-
tünk a barátnőktől, szomszédoktól, az ismerősök ismerőseitől. Nő-
nap kapcsán jutott eszünkbe a kis történet, s kértünk meg férfiakat
és egy hölgyet: meséljenek a hétköznapjainkról.

A nônap margójára: életünk sava-borsa

Puszira is jut idô

húzza a másikat a gödörből” – árulja
el. „Annak, hogy nő vagyok, pontosan
annyi hátránya van, amennyi előnye.
A színház egyébként nagyon elfoga-
dó közeg, minden területen dolgoz-
nak kiemelkedő női szakemberek.”
Mint mondja, a teátrumban minden-
kinek muszáj hallgatnia a másikra,
minden mindennel összefügg, és
csak együtt képesek létrehozni vala-
mit, ami a színházcsinálás értelme.
„Síratunk, nevettetünk, gondolkodta-
tunk. Ez csak csapatban működik, én
pedig a legjobban így szeretek dol-
gozni” – jelenti ki, s a kérdésre, mi je-
lenti a legnagyobb harcot és boldog-
ságot számára, elsőként azt válaszol-
ja, az idő. „Szalad, és annyi mindent
szeretnék belesűríteni a napjainkba,
ami néha túlmegy az egészséges ha-
tárokon. Egyszerre szeretnék sokszor
ellentétes dolgokat csinálni, és nehe-
zen fogadom el, hogy egy időben
csak egy lovat lehet megülni. A bol-
dogságot pedig az jelenti, amikor
könnyű szívvel fekszünk le este. Ami-
kor tudok elalvás előtt egy átlagosnál
nagyobb levegőt venni, és a kifújás
alatt csupa olyan napi dolog jut
eszembe, amivel elégedett vagyok.
És ha mire kifújom teljesen, addigra
nem ájulok el fáradtságomban, ha-
nem jut még idő egy puszira is.”

Még mindig erôs a tradicionál 

Szarka Gyula: Nôk dicsérete
hazafelé azonban sajnálóan megve-
regetjük annak a vállát, akitől más-
nap nincs, aki megkérdezze a frap-
páns köntösbe bújtatott „mikor ér-
tél haza, drágám?” mondatot.

Miért nem tudunk nélkülük élni? S
most jöhetnének, a bár igaz, mégis
közhelyek, hogy: szépek, okosak, ön-
feláldozóak, kívánatosak, és merőben
más az életszemléletük, mint nekünk
férfiaknak. Az igazi válasz mindig rejt-
ve marad. Több évtizedes házasság
után úgy döntöttem, nem is kell meg-
fejtenem, csak szeretnem, a többi
már gyerekjáték.

tradicionális családmodell uralkodik.
A nő alapvető feladatának a család-
ban, a gyermeknevelésen túl a háztar-
tás ellátását tartják. E szemlélet értel-
mében a „családfenntartó” férfi keresi
a jövedelem jelentős részét, neki köte-
lessége előteremteni a szükséges
pénzt, ő a felelős az egzisztenciális
biztonságért. Ez olyan teher a férfiak
vállán, mellyel nehezen tudnak meg-
birkózni, többek között ez is az oka an-
nak, hogy a férfiak korábban halnak
meg, mondta el az egyetemi docens. 

Utalt arra: a skandináv országokban
már felismerték, hogy ez a szereposz-
tás a nőknek sem jó, hiszen nekik
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Pinnyéden 6 lakásos társasházban kertkapcsolatos sorházi lakás MOST AK-
CIÓS áron eladó. A 90 m2-es, nappali + 3 szobás lakáshoz saját kert is tartozik.
CSOK igénybe vehetô! Fûtéskész átadás: 2017. ôsz

Ár: 21.000.000 Ft Pozsgai Éva: 70/866-7424

Gyôrben gyönyörûen felújított mûemlék
házban keresi tulajdonosát ez az új, nap-
pali + egy hálószobás, nettó 54 m2 lakás. A
lakásban akár kandalló is kialakítható. Ma-

gas mûszaki tartalommal kínáljuk. Pár hét
alatt beköltözhet!

Ár: 17.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Gyôr-Szitásdombon új építésû társas-
házban eladó elsô emeleti, 61 m2-es la kás
5 m2 terasszal. Elosztása nappali + 2 szo-
ba. A lakás fûtéskészen már átvehetô. 

Ár: 18.405.000,- Ft
Sághy Ildikó: 30/821-5652

Gyôr-Révfaluban belsô kétszintes, jó ál-
lapotú ikerház garázzsal, saját kerttel el-
adó. Az alsó szinten a konyha-étkezô-nap-
pali mellett egy hálószoba, két fürdô, míg a

felsô szinten 3 szoba, gardrób és egy nagy
fürdô került kialakításra. Az ingatlanhoz ga-
rázs is tartozik.

Ár: 52.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Dunapart Rezidencia földszintjén, új
építésû, Dunára nézô lakások, 48–96 m2,
saját kerttel eladók 19.490.000 Ft-tól.
Ugyanitt új üzletek, irodák eladók. 30–320

m2 nettó 10.990.000 Ft-tól. Hívjon! Vá-
lassza ki lakását, üzletét a Belvárosban,
amíg nem késô! 

Pozsgai Éva: 
70/866-7424

ÁRESÉS!

MÁR CSAK2 LAKÁSSZABAD

Kivitelezôtôl!

CSAKNÁLUNK!

Kivitelezôtôl!

A tragikus szerelmi sokszög átélése nem
újszerű a nagy sikerű Doktor Zsivágó cí-
mű musical egyik címszereplőjének, Fej-
szés Attila hasonlóképpen őrlődött már

a Jekyll és Hyde című műben. A mostani
győri ősbemutató kínálta főszerep telibe
találta szívét, lelkét prózailag és zeneileg
is. Mint mondja, ebbe a szerepbe bele
kell halni. Egyik színész kollégája az elő-
adás után fogalmazta meg tűpontosan,
Borisz Paszternák szenvedélyes történe-
te felemészti a nézőt is. Katarzis van, a
könnyeinket nyeljük, de vajon mi vár ránk
a bonyolult hétköznapokban? „Én, mint
Fejszés Attila nem szeretnék ilyen hely-
zetbe kerülni, ez valami elképesztő lehet!”
Színpadon kívül nem is keresi az ilyen
csábításokat, sőt elképzelhetetlennek
tartja azt a helyzetet, amelyben majd
családos emberként, a felesége mellett
egy másik nővel esne szerelembe, kifor-
dulva önmagából. A folytatásban már az
ismert angyal kontra démoni asszonyok
irodalmi meghatározásai mentén hala-
dunk: angyaliak azok, akik mellett az
élet harmonikus, ezen nők a biztonsá-

is családmodell

Az angyali is tud démoni lenni 
got, az otthon melegét nyújtják család-
juk számára. Ennek ellentétpárja a dé-
moni, aki a vágyat, szenvedélyt testesíti
meg a másik nem számára. Az elérhe-
tetlen hölgy azonban könnyen pokollá
teheti szerelmese életét. De vágyjuk-e a
tiltott gyümölcsöt? Fejszés Attila az
aranymetszés híve: „Ha az angyali nő
tud démoni is lenni olykor, az csak javá-
ra válik, fűszerezi a személyiségét.” 

Nézzük a hétköznapi, vidám életün-
ket: a harmincas férfi milyennek lát
bennünket? „Meg kell becsülnünk a
nőket, ők adnak értelmet az életünk-
nek, világra hozzák utódainkat, bol-
doggá tesznek bennünket, nélkülük
nem vagyunk teljesek” – válaszolja.
Ugyanakkor ide kívánkozik a klasszi-
kus Karinthy Frigyes bölcs meglátása:
„Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egy-
mást? Hisz mind a kettő mást akar – a
férfi nőt, a nő férfit.” De vajon feloldha-
tó ez a látszólagos ellentét? Igennel
válaszol, hiszen fontos, hogy kapcso-
latainkban felismerjük a kölcsönha-
tást, ami a bennünk rejlő hiányossá-
gok feloldására született, így tudunk
erőt meríteni egymásból, ezért van
szükségünk a másikra. Fejszés Attila
kiemeli a családi mintát, amit magával
hozott, és beépített életébe. „Én még
azt a neveltetést kaptam, hogy ki kell
nyitni az ajtót, és előre kell engedni a
hölgyeket, át kell nekik adni a helyün-
ket. Ez mindig jólesik a hölgyeknek” –
magyarázza mosolyogva a színész.

ugyanúgy vannak karrier-vágyaik, s ki
akarják venni részüket az anyagi bizton-
ság megteremtéséből. Svédországban
azt mutatták a statisztikák, felmérések,
hogy a férfiak közül sokan az italba me-
nekülnek, mert nem tudnak megfelelni
a velük szemben állított társadalmi igé-
nyeknek. A szeszfogyasztás következ-
tében pedig tovább romlik egészségük
és korábban halnak meg. Ezért aztán
mozgalmat is indítottak „Tegyünk a fér-
fiakért!” jelmondattal.

Megkérdeztük a szakembertől azt
is: Az állami vagy a versenyszférában
magasabb-e a nők jövedelme? Bu-
govics Zoltán szerint az összehason-

lítás azért nehéz, mert az állami szfé-
rában jóval több a diplomás nő – pél-
dául orvos, pedagógus –, s az ő bé-
rükben kisebb a lemaradás a férfia-
kéhoz képest. A docens itt megje-
gyezte: nagy baja a magyar gazda-
ságnak, ezen belül a versenyszférá-
nak is, hogy viszonylag kevés diplo-
mást foglalkoztat.
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A március 15-i ünnepség ideje alatt,
10:30 és 12 óra között, a Szent István
úton a Munkácsy út és Baross híd, az
Aradi vértanúk útján a Révai út és
Szent István út között, valamint a Jó-
kai úton a Révai út, Árpád út közötti
szakaszán a rendőrség ideiglenes for-
galomkorlátozást rendel el. 

A lezárás jelentős mértékben érinti
a helyi, regionális és országos autó-
buszjáratok közlekedését. Az 1-es és
a 85-ös úton közlekedő regionális és
országos autóbuszjáratok terelőútvo-
nalon közlekednek, és nem érintik a
Győr, Eötvös park megállóhelyet.

A helyi autóbuszjáratok módosított
útvonalon közlekednek, és nem érintik
a Révai Miklós utca – Városháza – Aradi
vértanúk útja, szökőkút – Honvéd liget
– Gárdonyi Géza utca megállóhelyeket.
A rendezvény napján, a terelés idejére a
Belváros jobb kiszolgálása érdekében
(a Honvéd liget megállóhely kiváltására)
Árpád út néven ideiglenes autóbusz-
megállóhely létesül.

A helyi járatok módosított menet-
rendje részletesen az enykk.hu webol-
dalon olvasható.

Forgalomkorlátozás
és buszváltozás 
március 15-én

Az 1848–1849-es forradalom törté-
nelmünk egyik legkiemelkedőbb ese-
ménye. Március 15-i sorsfordító nap-
ra emlékezünk Győrben is, városszer-
te. Íme a programok:

Újvárosban Március idusa címmel
megemlékező műsor és koszorúzási
ünnepség lesz március 14-én 14 órá-
tól, a Kossuth-szobor előtti téren. Ün-
nepi köszöntőt mond Fekete Dávid al-
polgármester. Közreműködnek az Új-
városi Művelődési Ház kórusa, a Bar-
tók Béla Ének-Zenei Általános Iskola
és a Richter János Zeneművészeti
Szakközépiskola növendékei.

Szentivánon, a Molnár Vid Berta-
lan Közösségi Házban március 14-
én 16 órakor kezdődik a megemlé-

Megemlékezések városszerte
kezés. Ünnepi beszédet mond Ré-
pásiné Hajnal Csilla, a Váci Mihály
Általános Iskola igazgatója. Műsort
adnak a Váci Mihály Általános Iskola
tanulói és a József Attila Kórus. A
rendezvény koszorúzással zárul a
Hősök szobránál.

Ménfőcsanakon március 14-én,
16.30-kor kezdődik a megemléke-
zés a Szabó János huszárszázados
emlékművénél, a történelmi zász-
lók kíséretében, majd koszorúzás
lesz a Kopjafánál, közreműködik
Spanicsek Attila. Az ünnepi irodal-
mi, zenés emlékműsorra 17 órától
kerül sor a Bezerédj-kastélyban
„Sikolt a harci síp” címmel. A mű-
sort Sasvári Gyula kórusvezető állí-

totta össze, előadja a Bezerédj Kó-
rus, közreműködik Spanicsek Attila
tárogatón.

A megyei ünnepi megemlékezést
idén Lébényben tartják, március 15-
én 14 órától. Ekkor avatják fel Lipo-
vics János szobrászművész alkotá-
sát, a település új köztéri szobrát, „A
Szabadság Angyala” nevet viselő –
48-as emlékművet, az Iskola utcá-
ban. Az eseményen ünnepi beszé-
det mond Németh Zoltán, a megyei
közgyűlés elnöke, dr. Nagy István ál-
lamtitkár és Kovács Gábor polgár-
mester. A megemlékezésen helyi
gyerekek, a Lébényi Általános Isko-
la 6. osztályos tanulói működnek
közre műsorukkal.

Március 15-én este mutatja be a
Győr+ Televízió az 1943-ban készült,
Kettesben című magyar romantikus
vígjátékot Páger Antallal és Simor
Erzsivel a főszerepben. 

A mozi több szempontból is érde-
kes, ez az első magyar film, melyet

Kettesben a Gyôr+ Televízióban
külső helyszínen, a szabad ég alatt
vettek fel. Néhány jelenetet 1943
nyarán Győrben és környékén forga-
tott Cserépy László rendező. A tör-
ténet szerint a jómódú igazgató né-
hány napot a győri Duna-ág elha-
gyott szigetvilágában tölt, egy vélet-

len baleset pedig a szigetre sodor
egy ájult lányt. A tévében 20 órától
a Győr+ stábja által készített, az el-
ső Győrben forgatott hangosfilmről
szóló dokumentumfilmet nézhetik
meg, majd 20.30-tól a Kettesben
című filmet vetítjük.
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Filmekkel, előadásokkal, kon certekkel
várja az érdeklődőket a 7. Frankofón Film-
napok és Fesztivál Győrben. A fesztiválra
a Budapesti Francia Intézet és partnerei
ismét elhozzák Győrbe a legfrissebb fran-
kofón filmeket – közölte Hervé Ferrage, az
intézet igazgatója pénteken, a Rómer Ház-
ban tartott megnyitón. Köszöntőjében el-
mondta, a házzal három éve szervezik a
közös programokat, a filmeken túl idén
előadással és koncerttel is kedveskednek
az itt élő franciáknak, a francia nyelvet ta-
nulóknak, kedvelőknek. A fesztivál mellett,
az év folyamán a diákok számára többek
között frankofón tollbamondási és ének-
versenyt is hirdetnek.

Takács Krisztián, a Rómer Házat üze-
meltető Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum kommunikációs és mar-
keting csoportvezetője a részletekről
szólva hangsúlyozta, március 9. és 16.
között francia nyelvű mozikat vetítenek,
melyeket a tucatnyi kínálatból Pongrácz
Balázs filmszakértő válogatott ki úgy,
hogy a közönség a legjobbakat láthassa.
Tavasszal a filmek mellett színházi és ze-
nei programokkal, „franciás” esemé-
nyekkel várják az érdeklődőket. Tervezik,
hogy más nagy európai kultúrákat is el-
hoznak a Rómer Házba – tette hozzá.

Francia kultúra
a Rómerbenszerző: z. a.

fotó: orosz sándor

Újabb kortárs darab bemutatá-
sára készül a Győri Nemzet Szín-
ház: Egressy Zoltán, a teátrum
dramaturgja a társulatra formál-
ta legújabb darabját, az Édes
életeket, melyet szombattól lát-
hat a közönség. A tragikomédiá-
val egy esküvő utáni lagziba
csöppenünk a Balatonon, ahol
lassan derülnek ki a furcsa viszo-
nyok: mindenkinek van köze va-
lakihez a hajón. A rendezővel,
Forgács Péter színházigazgató-
val készítettünk villáminterjút.

Egressy Zoltán visszatérő szerző
Győrben. A Portugállal óriási sikert
ért el, a kultikus előadásra alig lehe-
tett jegyet kapni évekig. Ezúttal mi-
re számíthatunk az írótól? Egy újabb
társadalmi tablót láthatunk?

Nemcsak a Portugál, a Kék, kék, kék,
a Június és a 4x100 is sikeres volt nálunk.
Ebben a kifejezetten a győri  színház szá-
mára írt darabban is megmutatkozik Eg-
ressy jellegzetes világa, nyelvi fordulatai,
sajátságos megfigyelőkészsége, ember-
látása. A kortárs drámára jellemző tükör-

tartás itt is megjelenik, valóban azokat a
társadalmi jelenségeket látjuk, kissé ele-
melt, szimbolikus formában, amit a hét-
köznapokban is tapasztalhatunk. Vannak
gegek, korábbi darabokra, Egressy-mű-

vekre való visszakacsintások. Kíváncsian
várjuk, hogyan fogadja majd a közönség.

Óriási létszámú, húszfős darab-
ról beszélünk. Rendezői szempont-
ból miként lehet koordinálni ezt a
„tömeget", hogy aztán egy letisztult
képet kapjon a közönség?

Izgalmas kihívás volt ez, hiszen az
összes szereplő folyton a színen van.
Nincs hova menni, ez egy hajó, kint va-
gyunk a nyílt Balatonon. Előfordul

olyan jelenet, amikor pár négyzetmé-
terre összezsúfolódva játszik egyszer-
re 14 színész. Nagy fegyelem, ritmus-
érzék és egymásra figyelés kell ahhoz,
hogy ezek a részek jók legyenek, és

persze a remek színészek, akik nélkül
az egész nem működhetne. Amikor el-
kapják a fonalat, akkor nagyon szóra-
koztató szituációk alakulnak ki.

A darab részleteire lapunk jövő heti
számában visszatérünk, valamint a
Győr+ Televízó kéthetente hétfőnként
jelentkező színházi magazinjában –
Kulisszák mögött – láthatnak róla ösz-
szeállítást. 

Különös viszonyokat kapott a társulat
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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DAS TRADITIONELLE FRÜHLING -
STREFFEN DER CHÖRE FINDET
am 13. März um 18 Uhr im Konzertsaal
der Széchenyi István Universität (Győr,
Kossuth L. u. 5., ehem. Synagoge) statt.
Es nehmen teil: die der Chor der Kodály
Zoltán Grundschule für Gesang und
Musik, der Mädchenchor des Czuczor
Gergely Bencés Gymnasiums, der Chor
des Apor Vilmos Katholischen Schul-
zentrums, der Chor der Bartók Béla
Grundschule für Gesang und Musik,
der Krankenschwesternchors des Fach-
bereichs Pflege der Széchenyi Universi-
tät, die Gesangsgruppe Cant’Art, der
Kammerchor der Liszt Ferenc Musik -
schule, der Győrer Liszt Ferenc Chor und
der Gesangschor Győrer Pädagogen. 

AM 12. MÄRZ FINDET VON
8-12 UHR IM KRISTÁLY RES-
TAURANT (Győr, Bartók B. út
9.) das 33. Landestreffen der
Postkartensammler statt. Hier
besteht die Möglichkeit zum
Sammeln, An- und Verkauf alter
Postkarten, Geldscheine und
sonstiger Papierantiquitäten,
Anleihen, Plakate, Stiche, Fotos,
Stempel und Telefonkarten.

EINE FIEBERHEISSE OPERETTENSHOW gibt es am
12. März um 15 Uhr und um 19 Uhr im Vaskakas Zentrum
für Kunst (Győr, Czuszor G. u.
17.) zu sehen. Die Operet-
tengala in zwei Aufzü-
gen wird dem Publi-
kum in einer Auffüh-
rung der Orfeum Wan-
derbühne geboten. Un-
ter anderem treten auf:
Kállai Bori und Berkes János.

„FARBGEFÜHL/COLORMOTION” – Vernissage
der Ausstellung des Malers Faber-Kovács Krisztián
am 10. März um 17 Uhr im Rómer Múzeum Csikóca
Kunstatelier und Ausstellungsraum (Győr, Apor Vil-
mos püspök tere 2.). Die Sammlung ist bis 21. März
täglich ausser montags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

ZUM ANLASS DER FRANKOPHONEN FILMTA-
GE gibt es am 9. März um 17:30 den Film „21 Nächte
mit Pattie” auf französich mit englischen Untertiteln
zu sehen. Ab 20 Uhr: „Nebenjob”. Am 12. März ab 17
Uhr: „Mein Leben als Zucchini” und ab 20 Uhr den
Film „Genossen in Paris” auf französisch.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

NAPTÁRVÁSÁR

Az akció 2017. március 1-tôl 31-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

Papír Kontúr Kft.
papírboltjaiban:
Bem tér 1. • Czuczor G. u. 5. 
Vasvári P. u. 1. • Déry T. u. 5.

50%
ENGEDMÉNNYEL 

A KÉPESLAPGYŰJTŐK 33.
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ-
JÁT rendezik március 12-én 8 és
12 óra között, a Kristály étterem-
ben (Bartók B. út 9.). Régi képes-
lapok, papírpénzek és egyéb pa-
pírrégiségek, részvények, plaká-
tok, metszetek, fotók, bélyegek
és telefonkártyák cseréjére, adás-
vételére lesz lehetőség.

AZ ALKOTÓ RAJZTA-
NÁROK TÁRSASÁGA
ART 9000 tavaszi kiállítá-
sa március 10-től márci-
us 27-ig látogatható a
Múzeumházban (Bécsi
kapu tér 4.). A megnyitó
kötetlen beszélgetés for-
májában, március 16-án
17 órakor lesz.

A GYŐRI VETERÁN KE-
RÉKPÁR BARÁTI KÖR ki-
állítása és találkozója lesz
március 15-én, az ETO Park
parkolójában. Várják a régi bi-
cajok szerelmeseit, megmu-
tatják a nagypapa velocipéd-
jét, a gyerekek pedig mini bi-
cajokat is kipróbálhatnak.

A HAGYOMÁNYOS TAVA-
SZI KÓRUSTALÁLKOZÓ
március 13-án 18 órakor kezdő-
dik a Széchenyi István Egyetem
Hangversenytermében (Kos-
suth L. u. 5., zsinagóga). 

GERENDÁS PÉTER
ZENÉS ESTET tart
március 17-én 17 órá-
tól, a győri Zichy-palo-
tában (Liszt Ferenc u.
20.), a Tavaszi Fesztivál
keretében. A koncer-
ten a művész saját
szerzeményei mellett
híres nagy előadók da-
lait is életre kelti.

S Z Í N É R Z É K /C O -
LORMOTION cím-
mel Faber-Kovács
Krisztián festőművész
kiállítása nyílik márci-
us 10-én 17 órakor, a
Rómer Múzeum Csi-
kóca Művészeti Mű-
hely és Kiállítótérben
(Apor Vilmos püspök
tere 2.). A tárlat május
21-ig, hétfő kivételével
minden nap 10 és 18
óra között látogatható.

ISKOLAI CSALAFINTASÁGOK címmel Nóg-
rádi Gábor írásaiból készült összeállítást láthatják
az érdeklődők március 11-én 18 órakor, a Pinnyé-
di Művelődési Házban (Napfény u. 1.). Szereplők:
Nádházy Péter, Bor Viktor, Szitás Barbara.

A MAGYAR AKTIVIZMUS
ITTHON ÉS A NAGYVI-
LÁGBAN II. Mattis-Teutsch
János, Tihanyi Lajos címmel
Pápai Emese művészettörté-
nész tart előadást a Patkó Im-
re Gyűjteményben (Széche-
nyi tér 4.) március 14-én
16.30-kor.

FERGETEGES OPERETT-SHOW-T láthat a közön-
ség március 12-én 15 és 19 órai kezdettel a Vaskakas
Művészeti Központban (Czuczor G. u. 17.) A kétfelvoná-
sos operettgálát az Orfeum vándorszínpad mutatja be,
többek között fellép Kállai Bori és Berkes János.
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

Újra megrendezték a megye orvosait
és gyógyszerészeit összefogó multi-
diszciplináris konferenciát, a Megyei
Orvos–Gyógyszerész Napokat a múlt
hétvégén, amely által egy évtizedek-
kel korábbi hagyományt frissítettek
fel. A helyszín ezúttal a Széchenyi Ist-
ván Egyetem volt, ahol öt fő témakör-
ben hangoztak el az előadások. 

Az első napon a leggyakoribb nép-
betegségek és a sürgősségi ellátás
aktuális kérdései kaptak teret. A kö-
vetkező napokon a megelőző és szűrő
programok, valamint a daganatos be-
tegségek ellátása és a rehabilitáció
szerepeltek. A betegellátás biztonsá-
gának fontos kérdéseit külön szekció-
ban taglalták. A Fiatalok Kazuisztikai
Fórumán pedig az esetismertetések
kapcsán mutathatták be friss tudá -
sukat a fiatal orvosok és gyógyszeré-
szek. Az egyetem aulájában a sokféle
témát felvonultató e-poszterek meg-
tekintése mellett, a kiállító gyógyszer-
cégek nyújtottak szakmai információt
termékeikről.

A konferencia ötletgazdája, dr. Be-
gya László, az Orvosi Kamara megyei
elnöke elmondta, új jövőt építve fo-
gant meg a rendezvény gondolata. A
Magyar Orvosi Kamara és a Magyar
Gyógyszerészi Kamara megyei szer-
vezeteinek együttes erejével és közös
finanszírozásával jöhetett újra létre a
régen nagysikerű fórum.

A kezdeményezés mögé „egy
emberként” sorakoztak fel megyénk
nagy egészségügyi intézményei: a
győri Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház, a Soproni Gyógyközpont, a

Együttgondolkodás
társszakmák, orvosok
és gyógyszerészek között

mosonmagyaróvári Karolina Kór-
ház, a csornai Margit Kórház, a ka-
puvári Dr. Lumniczer Sándor Kórház
és az „Egészséges Nemzedékért”
Alapítvány.

Dr. Tamás László János, a győri in-
tézmény főigazgató főorvosának ve-
zetésével a tudományos szervezőbi-
zottság állította össze a továbbkép-

zés programját és terjesztette fel a
Semmelweis Egyetem Szak- és To-
vábbképzési Igazgatóságához, akkre-
ditációra. Nemzetközi és hazai szin-
ten is elismert előadókat sikerült
megnyerniük a rendezvényre, akik a
legfrissebb szakmai és technikai új-
donságokat hozták el a győri hallga-
tóságnak, sőt, frissen végzett orvo-
sok és is debütálhattak. A megye kór-
házaiból elhangzó előadások által a
kollégák betekintést nyerhettek a he-
lyi sajátosságokba és a speciális pro-
filokba. 

„A konferencia legnagyobb értéke
abban rejlik, hogy hosszú idő után új-
ra összejönnek a kollégák. Mindemel-
lett megismerik, melyek a legújabb
gyógyítási és diagnosztikai lehetősé-
gek, amelyek rendelkezésünkre áll-
nak” – mondta dr. Éger István, a Ma-
gyar Orvosi Kamara elnöke.

A háromnapos továbbképzés közel
500 regisztrálót számlált. A szervezők
örömmel nyugtázták, hogy a rendez-
vény elérte célját: generációk találko-
zása, együttgondolkodás, párbeszéd
orvosok és gyógyszerészek között. A
tudomány gyorsan fejlődő világában
a társszakmák betekintést nyerhettek
egymás szakterületeibe. (x)
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Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 2. szám

„Amikor ezt az egészet el-
kezdtük, akkor még csak a hit
volt” – utal a szakrális környe-
zetre a Pannonhalmi Főapát-
ság lábánál löszfalba vájt pin-
céből kialakított borászat tulaj-
donosa. A kisváros főtere és
az apátság között felfelé ka-
nyargó gesztenyés horogban
azonban néhány év alatt ösz-
szekapcsolódott a tradíció a je-

len idővel, a szakrális világ a profánnal.
Mondhatjuk, az állandóságot a bor jele-
níti meg mindkét időben és térben.  

A Pannonhalmi borvidék legfiatalabb
borászatának néhány éves történetébe
Herold Ádám és párja, Katalin avatnak
be az igényesen kialakított pince borkós-
tolóknak helyet adó részében. Hozzánk
társul még Irsai Olivér a '16-os évjárat-
ból, a reduktív technológiával készült, ki-
fejezetten fiatalos, üde, friss bor nem be-
szél, de a nyelvet oldja. 

Meglátni és megszeretni – így írható
le leginkább, mit éreztek Ádámék, ami-
kor 2009-ben először bújtak be az enyé-
szet marta 800 éves, egykori bencés
dézsmapince bedőlt ajtaján, és persze
nem kis képzelőerő, pályázati forrás, na
és vasakarat kellett ahhoz, hogy az
2014-re elnyerje végleges formáját.

A hónap pincészete: a Herold Pincészet

Kuriózumok Pannonhalma
legfiatalabb pincéjébôl

„Az eredeti elképzelés szerint egy olyan
borbárt szerettünk volna kialakítani, ahol a
térségi borászok termékeit kínáljuk, az
azokhoz illő ételekkel. Amikor igyekeztem
utánajárni a lehetőségeknek, akkor a hegy-
bíróhoz, Hangyál Balázshoz is eljutottam,
akiről kiderült, hogy még Fertődről ismerjük
egymást. Ő annyit mondott a szokásos le-
zser eleganciájával, hogy minek árulnám én
más borát, vásároljak földterületet, telepít-
sek szőlőt, és kínáljam a sajátomat!” – me-
séli Ádám. Így aztán a család a nagyszülői
örökséget földekbe fektette, és saját kezű-
leg eltelepítették az első pár hektár szőlőjü-
ket a Széldombon. Ma összesen több mint
11 hektáron terem az először 2015-ben pa-
lackba került borok alapanyaga. 

„2011-ben 4 hektáron olaszrizling,
chardonnay, tramini és merlot szőlőt tele-
pítettünk, és a borvidéken elsőként az illa-
tos sárgamuskotályt, fél hektárnyi terüle-
ten. Ezt követte 2014 tavaszán egy újabb
7 hektáros telepítés rajnai rizling, irsai oli-
vér, savignon blanc, chardonnay, kékfran-
kos és cabernet franc szőlőfajtákkal, amit
2015 tavaszán a 40 éves, el öregedett, és
sajnos több éven keresztül hanyagul kezelt
olaszrizling helyére telepített irsai olivér sző-
lővel fejeztünk be” – ad számot a fajtákról
Ádám, aki a borok készítésénél helyi borá-
szok segítségét is igénybe veszi. 

„Optimistán látjuk a jövőt – ezt már
párja, Katalin mondja – nagyon hiszünk a
borvidékben, magában Pannonhalmában
is. Feltettük erre mindenünket, hiszen úgy
gondoljuk, hogy hiánypótló Pannonhal-
mán az, amit mi nyújtani tudunk.”

A jövőről aztán gyorsan visszatereljük a
szót a jelenre, s elsőként a borvidéken kuri-
ózumnak számító sárgamuskotályról érdek-
lődünk. „Egyedül mi foglalkozunk a borvi-
déken ezzel a fajtával, amely egészen más
arcát mutatja itt, mint Tokajban. Mindenki
a félédes vagy akár édes borra asszociál, és

félve kóstolja, de a fajta egy friss,
roppanós, száraz, illatos bort ad
ezen a terroiron, ami méltó kuri-
ózuma lehet a vidék borainak” –
magyarázza a pincészet névadó-
ja, aki beavat abba is, névadás te-
kintetében nemcsak a vezeték-,
hanem olykor a keresztnév is szá-
mít. A pincészet zászlósborainak
szánt hordós érlelésű fehér- és
vörösboruk ugyanis kislányaira,
Saroltára és Nórira utalnak, így a
hordós erjesztésű és érlelésű
chardonnay a Charlotte, az
ugyanilyen technológiával készült, kará-
csony előtt piacra került merlot-juk pedig a
Vinori nevet kapta. 

Ha már hordós érlelés, érdemes még
megemlítenünk a Liebling fantázianevű
olaszrizlinget, amivel szintén a csúcsmi-
nőséget célozza meg a fiatal borászat.

Ezek mellett pedig természetesen az il-
latos fehér fajták, elsősorban a ma tren-
dinek hívott, üde, friss reduktív fehér- és
rozéborok piacán kíván minél nagyobb
teret nyerni magának.  

S hogy milyen volt először, két éve
Heroldéknak a saját borukat kóstolni?
Erre Ádám egy barátja szavaival válaszol:
olyan, mint egy lopott női csók a tiltott
pillanatokban, rövid, de tartós. Az emlé-
ke örökre megmarad.

A Pannonhalmi borvidék legfiatalabb borászatában jártunk, ami hol máshol mű-
ködne, mint egy 800 éves, löszfalba vájt, egykori bencés dézsmapincében.  

WURMBRANDT
ANDRÁS

Ugye ráérsz

ÁPRILIS 22-ÉN?
Mi már csináltunk
neked programot.



Az ókorban, középkorban, sőt még az újkor jelentős
időszakában is a vízivás veszélyes tevékenységnek szá-

mított. A fertőzött ivóvíz számos beteg-
ség, járvány okozója volt, nem véletlen,
hogy az egészségesnek számító bort ré-
szesítették előnyben szerte Európában.
A Salernói orvosi iskolában megjelent
egy tanulmány a bor jótékony hatásáról,
illetve a víz negatív hatásairól, amelyet
később, 1770-ben Kolozsváron magya-
rul is közreadtak. Álljon itt egy kis rész-
let a műből.

Bél Mátyás a pannonhalmi borokról
Bél Mátyás, a XVII–XVIII. század fordulójának uta-

zó polihisztora, sok bortermő vidékünket vette gór-
cső alá, s nem titkoltan kóstolgatta, hasonlítgatta az
ország különböző borait. Pannonhalma környékén is
járt, s azt a „tudományos” kijelentést tette, minden-
fajta vizsgálat nélkül, hogy az itteni borok magas
mésztartalommal bírnak. Az alábbit írta:

„...sok mészüledéket raknak le, s aki tisztán issza
őket, annak szomját bámulatosan fokozzák. Valahány-
szor Gyöngyösön, Győrben, Budán vagy a Balatonnál
időztem (ami ifjú életemben gyakrabban megtörtént),
bár mértékletesen ittam e helységek borából, szinte
határtalan szomjúság gyötört."

A szomjúság érzése, ma
már tudjuk, leginkább az al-
kohol vízelvonó hatása miatt
van, de érdekes tény, hogy
az utóbbi évtizedek kémiai
vizsgálatai valóban kimutat-
ták, hogy a környékbeli bo-
rok ténylegesen magas
mésztartalommal bírnak, kö-
szönhetően a löszös, ho-
mokköves aljkőzetnek, ami
a közhiedelemmel ellentét-
ben, igen sok karbonátos ve-
gyületet tartalmaz.

Akárhogy is van, kedves
Bél Mátyás uram, nem bán-
juk azt a bizonyos fokozott
szomjúságérzést!

NAGY RÓBERT
nagyrobi@magnumbor.hu

Úgy tűnik, talán visszatér az a világ,
amikor újra odafigyelünk, mit és hogyan
igyunk. Egy palack-
ban, egy pohár bor-
ban nem csak a fi-
nom nedű van, ha-
nem a magyar borkul-
túra, a borhagyomá-
nyok, az évszázados
áldozatos munka és
természetesen a bo-
rász sok hónapos, sok -
éves munkájának egy-egy darabkája is.

Sose legyen a kóstolgatás verseny! A
kevesebb bizony itt is több. Egyetlen bor-
ról is lehet akár sok-sok véleményt is meg-
fogalmazni. Hagyjunk időt, hagyjunk íze-

ket ahhoz, hogy kibuggyanjon belőlünk
valami gondolat! Ez lesz az a pillanat, ami-
kor elkap minket a vágy, és újabb élmé-
nyeket kezdünk keresni a borok megdöb-
bentően sokszínű világában.

Ha borozgatunk, akár egyedül, akár
társasággal... Mindig reagáljunk a borra.
A bor megköveteli, hogy szóljanak róla,
de legalább a házigazdára vetett elisme-
rő pillantással jelezni illik, hogy értékel-
jük a bort. A legnagyobb illetlenség, ha
a bort „nem vesszük észre".

Akármilyen is a bor, valami jót kell ta-
lálni benne, azt kell megemlíteni, a prob-
lémákat csak akkor mondjuk meg, ha a
házigazda nyomatékosan felszólít rá.

Ha így cselekszünk, akkor biztosan lesz
lehetőségünk a jövőben is kóstolgatni.
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Kik voltak a bucháriusok?
Amikor régi korok bortörténetéről olvasgatunk, gyakran

említik a középkori bortermelő települések esetében a po-
hárnok kifejezést, általában a buchárius kifejezéssel. A bu-
cháriusok lényegében a modern sommelierek elődei voltak,
ha nagyon meg akarjuk erőltetni a fantáziánkat... Minden -
esetre ők voltak, akik a korai középkorban a királyi birtokok
és az ispánsági központok ellátásáért, elsősorban jó borral
való ellátásáért feleltek. Hogy szerepük milyen fontos volt,
bizonyítja, hogy vezető ispánjuk (comes) is volt.

Ilyen bucháriusokat a Magyar Királyság szinte min-
den területén összeírtak.

(Minő meglepetés, kis falum, Gyarmat történetének
kutatásakor leltem egy ilyet, mely szerint 1268-ban
Gyarmaton királyi bucháriusok éltek, akiknek saját is-
pánjuk is volt. Nagy valószínűséggel a győri királyi ud-
varbirtokok borral való ellátásáért feleltek, ezek szerint
már ekkor is volt nálunk jó bor... ez megnyugtató!)

A régi magyar foglalkozásnevek közül hozzá legköze-
lebb a szintén pohárnok, ritkán kádár jelentésű bocsárd áll.
A bocsárdok voltak, akik a pincétől egészen az asztalig nyo-
mon követték a bort. Ellenőrizték az ízét, minőségét, gon-
dosan tárolták és meghatározott szertartás szerint kínálták
az ételekkel gazdagon megrakott asztaloknál.

Miért ne igyunk annyi vizet?
Inkább a bor!

Hogy mi történik veled, amikor belekortyolsz ebbe az ébenszín borba? A folyamat visszafordíthatatlan. Első
fázis az érzékeid finomhangolása, második fázis az elemi ösztöneid felébredése, harmadik fázis a katarzis.
Cabernet sauvignon, cabernet franc és merlot házasítása ez a kiváló bor, mely 14 hónapon át magyar tölgy-
fa hordóban érlelődött. Szép test, gyümölcsösség, jó tanninok, enyhe borsos érzet és fűszeresség teszi ki-
válóvá ezt a vörösbort. Mihez ajánljuk? Önmagában vagy társaságban, kedves emberek között. Remek.

1990 Ft/1,5 l
1.326 Ft/liter

Ez nem
verseny!

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

A legnagyobb
illetlenség, ha a bort
„nem vesszük észre”

„A Víz ital igen árt az étel közben:
Gyomrot meg-hidegít, s nem emésztet könnyen
Igyanak Bort azért inkább az emberek,
A több állatoknak jók lésznek a vizek...”

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Lisicza Sándor — Helesfa Cuveé Magnum

„A bor lényege az ember, aki termeszti
a szôlôt, félti, gondozza, 
mint gyermekét, majd elérkezvén
a várva-várt pillanathoz,
kellô tisztelettel kóstolja az új termést.”
Hamvas Béla — A bor filozófiája

A bor azon túl, hogy finom, történelmünk és kultúránk egyik elismerésre méltó öröksége
is. Nem elég csak inni, és főleg nem egyedül, hanem kettesben vagy családi, baráti körben
érdemes borozni! Azaz beszélgetni, odafigyelni, hogy megismerhessük és szerethessük egy-
mást. Ezek mind a borkultúrát jelentik nekünk és őszintén reméljük, MINDANNYIUNKNAK.
Imádjuk a Pannonhalmi borvidéket, és szerintünk a fejlődése sokban múlik rajtunk, kíváncsi,
őszinte és hálás lokálpatrióta borkedvelőkön. Tartson velünk, teremtsünk értéket közösen!
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Ez a rozé egy mosoly, amit ha önzetlenül adunk, megváltoztatja a napot, vagy akár
az egész életünket is. Merlot és cabernet francból készült, üde és gyümölcsös, a min-
dennapok rozébora, de sokkal több annál. Szerintünk pontosan ilyen egy vérbeli Pan-
nonhalmi Rose. Mindenkinek meg kell ismernie! Hálóba téve 3-4 palack és irány egy
terasz, vízpart vagy akár...

A Széldombon szűzként szüretelt he-
rold charlotte. Áradó fehér, majd sár-
ga virágok, aztán méz, vanília, char-
donnay-illatok. De miért mozog ilyen
lustán, lomhán ez a 2015-ös aranyha-
jú leányzó? Talán édes? Nem dehogy,
a nagy test teszi. Éretten szüretelték,
túl sem terhelték, kíméletesen bántak
vele a születése óta. Belekóstolsz, ki-
tölti szádat, krémesen kenődik és si-
mogat, aztán finoman bizserget savai -
val. Kell is a stabil gerinc ilyen glicerin-
nel megkent húsos testhez. Lenyeled,
de nem tűnik el, hosszan érezteti ve-
led harmóniáját. Ünnepnapokon él-
vezd, nem csak idén, jövőre is! Amíg
a készlet tart!

Herold Chardonnay
2015 „Charlotte”

Vajon milyen borok illenek ezekhez az
ételekhez?

Sokat próbálkoztunk… Szerintünk
a túl tanninos, túl magas alkoholtartal-
mú vagy túl száraz borokkal ellenkező
hatást érünk el, és csípős ételünket
még csípősebbnek érezzük majd. Hogy
elkerüljük a kellemetlenül égető érzést,
érdemes alacsony alkoholtartalmú, ke-
vésbé tanninos, inkább édeskés, mint
csontszáraz borokkal kísérni a csípős
fogásokat.

A csípős íz az édes ízt fokozza, ami
rendkívül izgalmassá teszi a desszertbo-
rok, valamint a klasszikus, enyhén csípős
borételek kapcsolatát. A borhoz fo-
gyasztott kevés chili, a borkorcsolya eny-

Ma, amikor minden a kulinaritásról
szól, minden hétre esik legalább egy
gasztroprogram, és izgalmasabbnál iz-
galmasabb ízkombinációk kipróbálásá-
ra csábítanak, már nem is olyan meg-
lepő a chili és a bor párosításáról be-
szélni. Néhány egyszerű szempontot
betartva, igazán kellemes élmények-
ben lehet részünk a chilis ételek és a
borok összekóstolása által.

A chili a bors mellett a világ egyik
legnépszerűbb fűszere, Dél-Ameriká-
ban már ötezer éve termesztik. Sikerét
a variációk végtelen számának és a
benne rejtőző erőnek köszönheti. Ezt
az erőt van, aki bírja, és van, aki nem.

1990 Ft/0,75 l

he csípőssége az édes vagy savanyú ízek
egydimenziós világában is képes egyen-
súlyt teremteni.

Az idei év is jól kezdődött a magyar
chiliszószok terén: a Dunakanyar-
ban lévő GaBko Chili nevétől han-
gos a szakma, ugyanis két terméke
is díjnyertes lett a New York-i Hot
Pepper Awardson. A magyarországi Hun-
hot2016 versenyen az év chiliszószának
pedig a Hot Pepper szószt választották
meg, és az egyik legérdekesebbnek
mondható termék a Jalapeno Tequila volt.

Mindenkinek meg kell kóstolni, aki
szívesen kalandozik az Erős Pista–hegyes
erős–feketebors kitaposott ösvényéről
letérve is! Mi imádjuk!

2.653 Ft/liter

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

Hangyál Balázs
„Mosoly” Rose 2016

HORVÁTH JÓZSEF
info@magnumbor.hu

„Kezemben Chardonnay...”

C18H27O3N, 
igen a kapszaicin
A Scoville-skála a paprikafajták csípôsségét
méri. A Capsicum nemzetség tagjai
(paprikafélék) csípôsségét a kapszaicin
nevû anyag okozza. Ez a bôr hôérzékelô
idegvégzôdéseit ingerli, különösen a
nyálkahártyákon. A Scoville-féle csípôsségi
egység (Scoville heat unit, SHU) a
kapszaicin relatív mennyiségét jelzi. Sok
csípôs szósz használja reklámaiban a
Scoville-skálát. 

Erôs Pista — 2.500 SHU
Gabko Hot Pepper Sauce — 2.200.000 SHU

Chili és bor? — Izgalmas párosítás!

Legismertebb világfajta. Valószínűsíthe-
tően Burgundiából származik, mára már
a világ összes bortermelő vidékén jelen
van. Elsősorban Franciaországban ter-
mesztik, de elterjedt az egész világon.
Világszerte sokan fogyasztják, így van
ez nálunk is. E szőlőfajtából lehet a leg-
több borfajtát előállítani, ebből készítik a
champagne-i pezsgőt is.

Bogyói aprók, rendszerint fehéres-zöldek,
kissé feketén pontozottak, lédúsak és ropogó-
sak. Bora fajtajelleges, finom zamatú. Mindig

nagy kihívást jelent a borászok számára, hiszen
ízvilága engedi, hogy a termőhely jellege és

borászati stílusa érvényesüljön. Markáns
karakterjegyei miatt előnyére válik, ha

pörkölt tölgyfa hordóban érlelik. Illa-
ta zöldalma és tűzkőillat, néha füstre
emlékeztet. Ízében dominálnak a
más fajtákhoz nem hasonlíthatóan
összetett savak. Ízjegyei: érett sárga-

dinnye, méz, érett bornál a vajasság.
Nagyon könnyen felismerhető a bora,

annak ellenére, hogy ezerarcú.

Chardonnay — A világhódító, amely nálunk is otthon van

1490 Ft/0,75 l
1.986 Ft/liter
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Négy éve adták ki a Pan-
nonhalmi borvidékről szóló,
Teremtett borvidék című
könyvet. Hogyan született
meg az ötlet, hogy készítse-
nek egy ilyen összefoglaló
jellegű kötetet, amely bemu-
tatja az itt működő, jórészt
családi pincészeteket is?

Egyik oldalról összefoglaló,
a másik oldalról viszont kicsit

előremutató, provokatív is volt ez a
könyv, hiszen sokakkal ellentétben, én
nemcsak egy aktuális összegezésben
gondolkodtam, hanem minőségében,
hangulatában és céljaiban előremutató
kötetben. Úgy gondoltam, ezzel tudunk
a leginkább segíteni a borvidéknek. A
bormarketinges érzéseim egyébként
mindig is előbbre tartottak, mint a bor-
vidék, amelynek újraéledését leginkább
az utóbbi tíz évben lehet érezni. E tekin-
tetben az Apátsági Pincészet csúcsborá-
ból, az Infúzióból indulok ki, amelyet
2006-ban palackoztak először. Ez szim-
bolizálja a megújulást, az új telepítése-
ket, ez jelzi, hogy a pannonhalmi térség
elindult egy úton. Egyébként ezt a fajta
gondolkodásmódomat mutatja az is,
hogy 24 évvel ezelőtt, az első bor-ralin
mi már úgy díszítettük fel az autónkat,
hogy felhívjuk vele a figyelmet: van itt
egy történelmi borvidék, nem elhanya-
golható tradíciókkal.  

Az igazi kiugrás az utóbbi tíz év-
ben indult el, mennyit változott ez
alatt a borvidék, honnan hova jutott,
és az ismertségéről országosan – de
akár nemzetközi szinten is – mit lehet
elmondani?

Ha azt néznénk meg, hogy honnan
hova jutottak el borvidékek az ország-
ban, akkor még az is lehet, hogy e tekin-
tetben vezet is a Pannonhalmi borvidék.
Ha a felkapott bortermő térségekre gon-
dolunk, akkor mondhatjuk, hogy azok

A Gyôr szomszédságában készülô borokhoz kézmûves termékeket kapcsolnának

A Pannonhalmi borvidék ma már
garancia a minôségre

nem nagyon kerültek le a magyar turisz-
tikai térképről, azaz máshonnan indult
el a rendszerváltáskor egy Villány vagy
egy Tokaj oda, ahol most tart. Nekik ke-
vésbé küzdelmes utat kellett bejárni.

Abban, hogy a Győr szomszédságában
fekvő borvidék ilyen szépen elindult és
magára talált, nagy szerepe volt az apát-
ságnak, mint húzóerőnek, illetve a többi

borászatnál annak a sze-
rencsés generációváltás-
nak, aminek még ma is ta-
núi vagyunk. Mindez egy
időbe esett azzal, hogy
sok borász, sőt befektető
is felismerte, el kell indulni
egy minőségi úton. Egyéb-
ként azt látom, hogy egy-
egy borvidéket mindig 6-

8-10 borász tevékenysége fémjelez, ők
húzzák a borvidéket. 

Mely területeken szükséges még fej-
lődni a bormarketing tekintetében?

Úgy látom, a finomhangolás időszakát
éljük. Először is fontos megjegyezni, az,
hogy egy bor a Pannonhalmi borvidékről
származik, ma már garancia a minőségre.
Az előbb említett 10 év legfontosabb
eredménye ez a stabilitás. A másik, hogy
a borászok rendszeres vendégei a külön-
böző rendezvényeknek, kóstolóknak, ami

szintén fontos. Amiben viszont még fejlőd-
ni kell, az az arculat, a vizualitás. Fontos,
hogy a borvidék még egy lépést tegyen
afelé, hogy színvonalasabb legyen a meg-
jelenése. Vannak erre erőfeszítések, látok

új címkéket, logókat, de az is szükséges,
hogy ha egyben nézem a borvidéket, ak-
kor is meglegyen ez a színvonal. Az ele-
ganciának, mint jelzőnek minden elemét
magában kell foglalnia a borvidéknek. 

Hiányosságot leginkább a borhoz
kapcsolható termékekben látok. Nincse-
nek igazán jó borútjaink, amin végig tu-
dunk vinni úgy egy társaságot, hogy az
mindennel elégedett legyen. A bor jó,
de több minőségi komponens kell ah-
hoz, hogy egy borúton jól érezze magát
az ember. Fontos például, hogy a bor-
hoz, mint különleges élményt adó ter-
mékhez, olyan típusú élelmiszereket pró-
báljunk kapcsolni, amelyek lehetőleg ha-
sonló, kézműves területről jönnek. Gon-
dolok itt sajtokra, péktermékekre, hú-
sokra, olajokra. A vendégnek azt kell
éreznie, ő minden tekintetben valami
különlegest kap. Ebben kell fejlődni, an-
nak ellenére, hogy nem így fogja a leg-
több borát eladni a pincészet. De ha ezt
jól csinálják, akkor esélyük van arra,
hogy egyre jobb áron tudják eladni a bo-
raikat a piacon.

Az eleganciának, mint jelzőnek minden elemét magában kell foglalnia a borvidéknek – mond-
ta lapunknak adott interjújában Száraz Lajos, a Medius Iroda vezetője. A kommunikációs
szakember hosszú évek óta foglalkozik – elsősorban marketing szempontból – a Győr szom-
szédságában fekvő borvidék kitörési lehetőségeivel.

WURMBRANDT
ANDRÁS

Egy-egy borvidéket mindig 
6-8-10 borász tevékenysége fémjelez,
ôk húzzák a többieket
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SZENT ANNA-UDVAR TÁRSASHÁZ

A lakásokhoz folyosói privát tároló és zárt udvari parkoló is vásárolható!
A lakások CSOK 10 + 10 millió Ft kedvezménnyel is megvásárolhatók!

ÉRTÉKESÍTÔINK: » 06-30/348-8888 » 06-30/904-3488 » 06-20/852-8380

C.T. & Partner Kft.
» Gyôr, Czuczor G. u. 18—24. 

» 06-96/335-805
» www.ctpartner.hu

BJB — System Kft.
» Gyôr, Bolyai F. u. 21. 

» 06-96/829-716
» www.bjb-system.eu

KÍNÁLATUNKBÓL:

Az árak az emelt szintû szerkezetkész állapotra vonatkoznak.

lakás (m2) szobák száma (db)  terasz/erkély (m2) lakás ára (Ft)

29 1 4,5 9.900.000
37 1 0 12.400.000
43 1 + 1 fél 7,5 15.500.000
56 1 + 2 fél 9,5 19.900.000
64 1 + 2 fél 8,5 21.900.000
67 1 + 3 fél 9 22.900.000

GYÔRBEN A MÉCS L. UTCA ÉS A KISERDÔ KÖZÖTTI RÉSZEN

» www.facebook.com/szentannaudvar 
» szentannaudvar2017@gmail.com

A Mécs László utcai társasházban 63 lakás és 5 üzlet
kerül kialakításra. Minden igényt kielégítô garzonoktól
akár a 4 szobás, különbözô elrendezésû nagy erkélyes
otthonokig. Extrák az épületben és a lakásokban:
gyorslift, privát tároló, bekamerázott udvari parkoló,
térkövezett és parkosított udvar, részben napelemes
és zöld homlokzatú attraktív épület.

IFJAKNAK és
ÖRÖKIFJAKNAK:

» GARZONOK: 29—37 m2-ig
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI

+ HÁLÓSZOBA: 43—47 m2-ig
» teraszok: 3—17 m2-ig

KIS és NAGY
CSALÁDOKNAK:

» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 2 HÁLÓSZOBA: 56—62 m2-ig
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 3 HÁLÓSZOBA: 67—73 m2-ig

» teraszok: 6—21 m2-ig

PENTHOUSE
JELLEGÛT

KEDVELÔKNEK:
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 3 HÁLÓSZOBA: 74—86 m2-ig

» teraszok: 23—45 m2-ig

2 szoba + háló + nagy erkély 19.900.000 Ft-tól!

Garzonok akár  9.900.000 Ft-tól!

Évtizedekkel ezelőtt három mester-
szakács nagyot álmodott és úgy dön-
tött, létrehozza a Szakácsok Klubját
Győrben. Sátor László, Szaga Péter,
Edvi László az ifjú szakácsok segítésé-
ért, oktatásáért, a város gasztronó-
miai hírnevének öregbítéséért alapí-
totta meg 1999-ben a klubot.

Azóta tizenhat mesterszakács ül
újra és újra egy asztalnál, és verse-
nyek, rendezvények sokasága áll már

Elhivatottság a belépô
a Gyôri Szakácsklubba

mögöttük. Gulyás Károly, a klub elnö-
ke elmesélte, nem csupán szakmai
közösség ez, hanem barátság, azon-
ban, ha Szaga Péter felszólal, még
mindig elcsendesedik a terem. „Tisz-
teljük egymás munkásságát és támo-
gatjuk is, együtt fejlődünk, együtt al-
kotunk. Kizárólag a térség legjobb
termelőinek termékeivel dolgozunk,
mivel a jó alapanyag a kulcsa min-
dennek. A jövő heti II. Győri Vendég-
látós Bál menüsorával készülünk
most, amit gondosan válogattunk
össze és főztük le többször.” Minden
apró részlet fontos, azonban minden-
kinek van kedvenc területe. „Én a
desszertek szerelmese vagyok, olya-
nok, mint egy ékszerdoboz, s az izgal-
mas, színes küllem igazi kincset rejt
belül.” A mesterszakács nem csak a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ét-
kezdéjének a konyhafőnöke, de a bü-
fé menüsora is neki köszönhető: po-
zsonyi kifli, flódni és a zsemle. Ahogy
ő fogalmazott: „Meg akarjuk szépíte-
ni az ide járók, a dolgozók és az itt
ebédelő gyerekek napját, így építjük
mi Győr városát.”
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szerző és fotó: hak

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság prevenciós
ellenőrzés-sorozatot folytat a közle-
kedési balesetek megelőzése érde-
kében. Ennek érdekében bevetik az
„finn módszert”, amely mindent au-
tóst megállít, de a forgalmat még-
sem bénítja le. 

Pénteken 19 órától kezdődően
Győrben, Hegyeshalomban, az M1-
es autópályán és Dunaszigeten voltak
különféle akciók. A rendőrök az elmúlt
hétvégén olyan helyszíneken dolgoz-
tak, ahol a közelmúltban autók karam-
boloztak, vagy kocsi ütközött kerék-
párral és a balesetek kimenetele sú-
lyos vagy tragikus lett.

Az ellenőrzés másik szakaszában –
amelyet Győrben a személy- és kiste-
herautót vezetőket, míg a hegyeshalmi
határátkelési pont közelében az M1-en
a kamionosokat érintette – az elalvásos
balesetek megelőzését célozta. A me-
gyei rendőr-főkapitányság Baleset-
megelőzési Bizottságának szakembe-
rei hasznos tanácsokkal és egy bizton-
ságot növelő jelzőkészülékkel ajándé-

Mindenkit megszondáztattak
a közlekedési rendôrök

kozták meg a megállított sofőröket. Ez
egy kis műanyag szerkezet, amely a fül-
re akasztható, és ahogy érzékeli a mű-
szer, hogy a fej lefele bukik, sípoló han-
got ad, amely felébreszti a sofőrt, akár
életet is mentve ezzel. 

A rendőrök a múlt pénteki napon
541 gépjárművezetőt ellenőriztek, eb-
ből kettő ittas vezetőt szűrtek ki. Négy
esetben szabtak ki helyszíni bírságot
egyéb szabálysértés miatt. Szombaton
390 járművezetőt ellenőriztek, ebből
három ittas járművetőt szűrtek ki. Há-
rom esetben szabtak ki helyszíni bírsá-
got egyéb szabálysértés miatt. 
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Győr-Szigetben, az egyetemhez, Belvároshoz
közeli utcában 54 nm-es, kétszobás, erkélyes,
kamrás, gardróbos, ablakos fürdőszobás tégla -
lakás eladó. Az ingatlanban 2012-ben járóla-

pozás és ablakcsere történt. Kiváló befektetés,
ajánlom fiataloknak!

Ár: 14,4 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Pinnyéd kiváló adottságú utcájában

nappali + 4 szobás, 90,59 nm-es, erkélyes,
új építésű lakás eladó. 

Ár: 26,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Sziget Belváros közeli kedvelt részén
hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerű, új építésű

társasházi lakások eladók. Ez a 2. emeleti,
59,81 nm-es lakás amerikai konyhás, nappa-
li + 1 hálószobás, nyugati tájolású. 

Ár: 22,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győrben, Marcalváros II-n eladó egy 68
nm-es, extrán átalakított panellakás. Az

eredeti elosztás szerinti konyhából dupla
mosdós, kádas, zuhanyzós, ablakos fürdő-
szoba, a régi fürdőből gardróbhelyiség, a
hallból étkező, a hozzá kapcsolódó két
szobából pedig tágas amerikai konyha, il-
letve erkélykapcsolatos nappali került ki-
alakításra. A konyhában sziget, korszerű
gépek lettek beszerelve. 

Ár: 16,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát hatá -
rán, a Százszorszép lakóparkban épül ez

a 92 nm-es ikerház! Elosztása: 3 szoba, tá-
gas nappali (20 nm), melyből egy 18 nm-
es teraszra léphetünk ki! Az ingatlannak
KÖZÖS FALA NINCS!

Ár: 23,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb) földszinti, teraszos és kert-

kapcsolatos, amerikai konyhás nappali +
3 szobás, 79 nm-es lakás eladó, új építésű,
14 lakásos társasházban.

Ár: 22,4 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Marcalvárosban most épülő társas-
házban eladó ez a 60 nm-es lakás az első
emeleten. Az ingatlanban amerikai konyhás

nappali + 2 hálószoba került kialakításra. A
nappaliból és a hálószobából is megközelít-
hető a nagyméretű, 21,77 nm-es erkély. 

Ár: 23,6 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szabadhegy frekventált részén, kis
lakóközösségű, 4 lakásos, új építésű, mo-
dern társasházban nappali + 3 szobás la-
kások 2017. májusi átadással leköthetők.

Az itt található I. emeleti, 95,8 nm-es la-
káshoz 23,2 nm terasz és közel 300 nm kö-
zös használatú kert tartozik. 

Ár: 28,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
új építésű társasházi lakások eladók! Ez

az 54 nm-es lakás a földszinten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
hálószoba. A nappaliból nyílik a nagymé-
retű, 6,8 nm-es terasz, melyhez 50 nm sa-
ját kert kapcsolódik.  

Ár: 15,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Szigetben, a Bel-
városhoz közeli részen
eladó ez az 58 nm-es, 1.
emeleti téglalakás! A la-
kás elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 há-
lószoba, fürdő. 

Ár: 15,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban eladó

egy földszinti, 51,51 nm-es, nappali + 1
szobás, kertkapcsolatos lakás, új építésű
társasházban!

Ár: 16,2 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Vízivárosban ter-
mészetközeli, extra
csendes környezetben
eladó egy amerikai
konyhás, nappali + há-
romszobás, galériás, 45
nm tetőterasszal rendel-
kező társasházi lakás.

Ár: 38,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Marcalváros-
ban eladó ez a 60
nm-es, földszinti la-
kás. Az ingatlanban
amerikai konyhás
nappali + 2 hálószo-
ba került kialakítás-
ra. A nappaliból lép-
hetünk a 4,5 nm-es
teraszra, mely csendes belső udvarra néz. 

Ár: 20,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanakon, a Garan János ut-
cában kínálom eladásra ezt az ízlésesen

kialakított sorházi lakást. Az ingatlan
2009-ben épült. A 64 nm-es, belső két-
szintes házban a földszinten amerikai
konyhás nappali, valamint WC került ki-
alakításra, az emeleten két hálószoba és
egy fürdőszoba kapott helyet. A lakáshoz
30 nm saját kertkapcsolat tartozik.  

Ár: 19,9 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •

Venczel-Tóth Anita:  +36-30/376-3718

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉVINDÍTÓ AKCIÓ AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ! 
BOMBA ÁR! GYŐR-VÍZIVÁROS LEGJOBB RÉSZÉN 
EXKLUZÍV LAKÁSOK ELADÓK! 
45 nm alapterület + 7 nm erkély + 30 nm kert (1 + 1 szoba): 15,3 M Ft. 55
nm alapterület + 7 nm erkély (2 szoba + nappali): 19,1 M Ft. 64 nm alapte-
rület + 7 nm erkély (2 szoba + nappali): 22,8 M Ft.
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MÁRCIUS 11., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:00 Magyarul Balóval 00:40 Oda-
át  01:40 Odaát  02:45 Gyertek
át!  04:20 Gálvölgyi-show 
04:55 Dallas  05:35 Dallas 
06:15 Televíziós vásárlás 06:50 Kö-
lyökklub  10:05 Teleshop 11:05
Nyugi, Charlie!  11:25 Nyugi,
Charlie!  11:55 Fitt Mánia 
12:30 Autogram  13:00 Nevelés-
ből elégséges  13:30 Hazudj, ha
tudsz!  14:35 Hazudj, ha tudsz! 
15:40 Csajok Monte Carlóban 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz Plusz  19:20 Az oroszlánki-
rály 2. – Simba büszkesége 
21:10 Tetthely - A megállíthatatlan
 23:15 Végső állomás 5. 

01:55 Tények Este 02:35 Teleshop
03:00 A férjem védelmében  03:45
Bukott angyalok  04:30 Walker, a te-
xasi kopó  05:15 Oltári szervezők 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:40 Maci Laci  08:55 Tom és Jerry
gyerekshow  09:25 Trendmánia 
10:00 Babavilág  10:30 Ízes élet 
11:05 Danny Blue – A Tudatfeletti 
11:35 Poggyász  12:10 Tűsarok 
12:40 A titkok könyvtára  13:45 Gyil-
kos sorok  14:50 Talpig zűrben 2. 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
18:55 Hotel Transylvania – Ahol a ször-
nyek lazulnak 20:55 Indiana Jones és
a Végzet Temploma 23:30 A hívás 

03.11 07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Építech
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Hello Győr! 10:00 Vény nélkül
 10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Creative chef 19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Kulisszák mö-
gött 20:30 Zooo+ 21:00 Gázfröccs
21:30 Építech 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 12., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:15 Oltári szervezők  06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné 09:20 Maci La-
ci 09:35 Tom és Jerry gyerekshow 
10:05 Tűsarok 10:35 Stahl konyhája
 11:10 Több mint TestŐr  11:40
SpeedZone  12:15 Super Car 
12:45 Egészség Klinika 13:20 A Mil-
ler család  13:50 A titkok könyvtára
14:55 Gyilkos sorok 16:00 Tom és
Jerry  16:30 Tom és Jerry  16:40
Maci Laci 16:55 Hupikék törpikék 
17:25 Hupikék törpikék  18:00 Té-
nyek 18:55 Szamár karácsonyi Shrek-
kentése 19:00 Jégkorszak 2. – Az ol-
vadás  21:00 Mr. és Mrs. Smith 
23:35 Becstelen Brigantyk 

07:00 Vény nélkül  07:30 Építech
08:00 Credo 08:30 Hello Győr! 09:00
Arrabona évszázadai 09:30 Civil ku-
rázsi 10:00 Üzleti negyed 10:30 Kép -
újság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét
19:00 Arrabona évszázadai 19:30
Vény nélkül  20:00 Üzleti negyed
20:30 Creative chef 21:00 Arrabona
évszázadai 21:30 Civil kurázsi 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

01:25 Az én '56-om  01:40 A futár
 03:15 Peru, Chile 03:55 Hagyaték
 04:20 Pannon expressz  04:50
Noé barátai 05:20 Lélek Boulevard 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Rome Reports – Vatikáni
híradó  06:30 Magyar történelmi
arcképcsarnok 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Család-barát 08:55 Há-
rom férfi és egy bébi  10:40 Világ -
örökség Portugáliában 11:00 Noé
barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Szerel-
mes földrajz 13:25 Magyar Krónika
14:05 Föltámadott a tenger  16:25
Tóth János  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:30 A titkok könyvtára 2. – A
visszatérés Salamon kincséhez 
21:05 Tolvajok városa  23:05 Kenó
 23:15 Szombat esti láz 

01:15 Újjászületett harcos  03:20
Gálvölgyi-show  04:15 Pokoli mély-
ség  05:40 Fókusz Plusz  06:05
Televíziós vásárlás 06:40 Kölyökklub
 09:25 BabaKalauz  09:55 Tele -
shop 10:55 Spirit  11:25 Egészség-
Kalauz  12:00 StílusKalauz  12:30
Havazin  13:05 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  13:35 Házon
kívül  14:10 Nevelésből elégséges
 14:35 A mi kis falunk  15:40 Szu-
perhekusok  Közben: 16:00 Hatos-
lottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Nagyfiúk  21:10 A cipőbűvö-
lő  23:15 A sziget 

00:00 Sikítófrász 01:10 Háborgó
mélység  03:05 Nyugi, Charlie! 
03:25 Vérmes négyes 03:50 Kalifor-
gia  06:05 Televíziós vásárlás 06:40
Trendközelben 07:10 Zöld térben
07:30 Will és Grace  07:55 Will és
Grace  08:25 Jóbarátok  08:55
Amerikai mesterszakács  09:55
Amerikai mesterszakács 10:50 Sza-
lonskicc 11:25 Monk – Flúgos nyomo-
zó  12:25 Monk – Flúgos nyomozó
 13:20 NCIS: Los Angeles  14:15
NCIS: Los Angeles Callen G.  15:10
Castle  16:10 Csont nélkül  17:10
Csont nélkül  18:05 Rólunk szól 
19:05 Zűrös viszonyok  20:00 Zűrös
viszonyok  21:00 Háborgó mélység
 23:10 A kód neve: Merkúr 

01:25 Szalonskicc 01:55 Csont nél-
kül  02:45 NCIS: Los Angeles 
05:00 Will és Grace  05:20 Will és
Grace  05:40 Jóbarátok  06:05
Televíziós vásárlás 06:40 Jóbarátok
 07:05 Lakástalkshow 08:00 Zöld
térben 08:25 Amerikai mestersza-
kács  09:20 Amerikai mestersza-
kács  10:20 Trendközelben 10:50
Monk – Flúgos nyomozó  11:50
Castle  12:45 Rólunk szól  13:40
Zűrös viszonyok  14:35 Zűrös vi-
szonyok  15:40 Harry Potter és a
félvér herceg  18:45 A kód neve:
Merkúr  21:00 Poseidon  22:55
Született pusztító 

04:50 Noé barátai 05:20 Lélek Bou-
levard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 05:53 Reformáció
hétről hétre 05:55 Rome Reports –
Vatikáni híradó  06:20 „Így szól az
Úr!” 06:25 Református riportok 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 08:55 Isten kezében
09:20 Kereszt-Tények 09:35 Katoli-
kus krónika  10:00 Új nemzedék 
10:25 Reformáció hétről hétre 10:30
Metodista magazin 11:05 Evangéli-
kus riportok 11:30 Tanúságtevők
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Rúzs és selyem 13:20 Purim 
14:10 Vallomás  15:40 Egy lány el-
indul  17:00 Hogy volt!? 18:00 Hír-
adó 18:35 Miss Fisher rejtélyes ese-
tei  19:35 Magyarország, szeretlek!
21:05 Kártyavár  22:00 Kenó 
22:05 A Keresztapa 2 

VÁROSKÉPI PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Városstratégiai Bizottságának pályázati felhívása

A városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló 10/1997. (IV. 1.) Ök. ren-
delet 10.§ (3) bekezdése alapján a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a
gyárvárosi műemléki területi védelem alatt álló területen lévő épületek felújításához, jó kar-
bantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez az éves költségvetési rendeletben meg-
határozott költségvetési keretből, a Városstratégiai Bizottság vagy a Bizottság előterjesztésére
a Közgyűlés önkormányzati támogatást adhat.

2017. évben a költségvetési keret 45.000.000 Ft.

Az elnyert önkormányzati támogatás kizárólag építészeti értékek felújítását, rekonstrukcióját
hivatott támogatni. Az önkormányzati támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről látható
arculatot, utcaképet meghatározó épületrészek felújítása, helyreállítása. Az önkormányzati tá-
mogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és a pályázati kiírásban foglalt felté-
telek teljesülésétől. Korábban elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a
műszaki átadás-átvétel 2017. január 1-je után történt és az erről készült számla is ezután
került kiállításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26. (péntek) 12 óra

A teljes pályázati felhívás megtekinthetŐ és a szükséges dokumentumok elérhetŐek a www.gyor.hu hon-
lapon. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás, a helyi védelem alatt álló épületek listájáról infor-
máció adása és a pályázat leadása, a GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési
FŐosztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1. II. emelet 237. számú iroda) történik.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete alapján „Győr Oktatásügyéért” kitüntető díjat adományoz
2017. évben is.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személy-
nek adományozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a ta-
nulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt megbecsülést szerez a városban. 
A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására 2017. június 15. napjáig bezáróan ünnepélyes
keretek között kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város
Polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban:
Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet
a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes
bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége,
az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő, illetékes intézmény, valamint a
Győrben működő művészeti csoport.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét,
születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának,
tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpoli-
tikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2017. március 31.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és meg-
jelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1. fszt. 50. valamint a 96/500-255, 96/500-
244-es telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslat-
tétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztálya
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MÁRCIUS 13., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:45 Elit egység  03:30 Doktor
Rush  04:15 Zsaruvér  05:00
Csapdába csalva  05:25 Knight Ri-
der  06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:20 NCIS: Los Angeles  13:20
Walker, a texasi kopó  14:25 Gyilkos
sorok  15:30 Ana három arca 
16:35 Fatmagül  17:30 Ripost 
18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós
játszma  21:00 Egymás szemében
 22:25 Tőzsdecápák – A pénz nem
alszik 

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Hello Győr! 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Üzleti negyed 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Gáz-
fröccs 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 14., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:10 Bűnös Chicago  02:05 Té-
nyek Este 02:45 Teleshop 03:10 Ha-
láli testcsere  03:50 Felejthetetlen
 04:35 Csapdába csalva  05:00
Csapdába csalva  05:25 Knight Ri-
der  06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:20 NCIS: Los Angeles  13:20
Walker, a texasi kopó  14:25 Gyilkos
sorok  15:30 Ana három arca 
16:35 Fatmagül  17:30 Ripost 
18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós
játszma  21:00 Született szobalá-
nyok  21:55 A szultána  23:05
Sherlock és Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Zooo+ 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Crea-
tive chef 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 15., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:05 Az indíték  01:05 Tények Este
01:45 Teleshop 02:10 Konyec – Az
utolsó csekk a pohárban  03:50
Gyilkos sorok  04:35 Csapdába
csalva  05:00 Csapdába csalva 
05:25 Impy csodálatos világa 
06:45 Csimpilóták  08:25 A varázs-
ló  10:35 A Flintstone család 
12:35 Félelem és Shrekketés 
13:00 Tini nindzsa teknőcök  15:05
Esőember  18:00 Tények 19:25 Az
50 milliós játszma  21:00 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!  22:20 Dumb és
Dumber kettyó 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
35 év 20:00 Kettesben 20:30 Kettes-
ben 21:30 Gázfröccs 22:00 Nyugdí-
jas Egyetem 23:00 Zooo+ 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 17., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:30 Spíler TV bemutatja: Premier Le-
ague – Összefoglaló 01:00 Tények Este
01:50 Teleshop 02:15 Trópusi vihar 
03:55 Ügynöklista  04:35 Csapdába
csalva  05:00 Csapdába csalva 
05:25 Knight Rider 06:15 Stahl kony-
hája 06:20 Mokka 09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:20 NCIS: Los Angeles 
13:20 Walker, a texasi kopó  14:25
Gyilkos sorok 15:30 Ana három arca
 16:35 Fatmagül  17:30 Ripost 
18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós játsz-
ma 21:00 Turbó 23:00 Hello Holly-
wood – Návai Anikóval 23:35 Paraje-
lenségek: A megjelöltek

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 16., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:45 Gyógyegér vacsorára  02:50
Halálkanyar  04:40 Balfékek 
05:00 Csapdába csalva  05:25
Knight Rider  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:20 NCIS: Los Angeles 
13:20 Walker, a texasi kopó  14:25
Gyilkos sorok  15:30 Ana három ar-
ca  16:35 Fatmagül  17:30 Ripost
 18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós
játszma  21:00 Detektív Bt. – A nyo-
mozócsalád  22:15 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  23:25 1/1 Azu-
rák Csabával 

07:00 Híradó 07:30 Építech 08:00
Híradó 08:30 Creative chef 09:00 Hír-
adó 09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Vény nélkül
 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Építech 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Hello Győr! 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

01:50 Dr. Csont 02:55 Döglött akták
04:05 Fókusz 04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 BabaKalauz  13:00 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Keresem
a családom 22:45 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek 23:15 RTL Klub
Híradó 23:45 Magyarul Balóval 

01:15 Randiügynökség  03:00 Dög-
lött akták  04:05 Fókusz  04:30
Story Extra  04:55 Barátok közt 
05:30 Televíziós vásárlás 05:55 Jó
reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:45 Magya-
rul Balóval 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 Havazin 
13:00 Éjjel-nappal Budapest 
14:15 A kis menyasszony  14:50
Szulejmán  16:10 A Konyhafőnök 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:55 Barátok
közt  21:30 A mi kis falunk  22:30
Cobra 11  23:30 RTL Klub Híradó

02:20 Ybl 200 03:15 Peru, Chile 03:35
Duna anzix 03:55 Hagyaték 04:20 Pan-
non expressz  04:50 Noé barátai
05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Srpski Ekran
07:45 Unser Bildschirm 08:15 Feke-
tén-fehéren  09:05 Végtelen szere-
lem 10:00 Család-barát 11:35 Ja-
mie 15 perces kajái 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:50 Columbo: Sze-
mélycsere 14:30Erdészház Falkenau -
ban  15:20 A múlt árnyékában 
16:20 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Maradj tal-
pon!  20:25 Önök kérték!  21:25
Velvet Divatház 22:10 Kenó  22:15
Cédrusliget 23:10 Nagyok 23:35 Re-
formáció hétről hétre 23:45 Kékfény 

00:25 Havazin  01:00 Spirit 
01:30 Graceland - Ügynökjátszma 
03:00 Graceland - Ügynökjátszma 
03:30 Mi muzsikus lelkek  04:20
Gálvölgyi-show  04:50 Dallas 
05:30 Dallas  06:15 Televíziós vá-
sárlás 06:45 Kölyökklub  09:40
Tom és Jerry: Macska a Marson 
11:15 Hatalmas aranyos  13:10 Az
angyalok is esznek babot  15:45
Bombajó bokszoló  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 A Lego kaland  20:55
Gravitáció  22:50 RTL Klub Híradó
23:25 Rajtaütés 

06:50 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:40 Jóbarátok  08:00 Jó-
barátok  08:30 Szívek szállodája 
09:25 Szívek szállodája 10:25 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 10:55 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  11:55
Monk – Flúgos nyomozó  12:50
Monk - Flúgos nyomozó 13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:45
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:40 Castle  16:40 Castle  17:35
Gordon Ramsay - A pokol konyhája 
18:35 Született szinglik 19:05 Szüle-
tett szinglik  19:35 Az élet csajos ol-
dala  20:05 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Rendőrakadémia 2.  22:55
Bean – az igazi katasztrófafilm 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Jóbarátok 08:00 Jóbarátok 08:30
Szívek szállodája  09:25 Szívek szál-
lodája  10:25 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 10:55 Gordon Ramsay – A po-
kol konyhája  11:55 Monk – Flúgos
nyomozó  12:50 Monk – Flúgos nyo-
mozó  13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:45 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Az élet csajos oldala 20:05 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Golyóálló
 22:50 Bosszúszomj 

02:00 Portré Döglött akták  04:05
Fókusz  04:30 Story Extra  04:55
Barátok közt  05:25 Televíziós vásár-
lás 05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
Fókusz Plusz  13:00 Éjjel-nappal
Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Dr.
Csont  22:30 Gyilkos elmék 
23:30 RTL Klub Híradó 

00:05 Kenó  00:10 Az én '56-om 
00:25 A Hídember  02:50 Magyar
történelmi arcképcsarnok 03:05 Ha-
gyaték  03:40 Pannon expressz Kő-
szeg  04:10 Noé barátai 04:35 Lé-
lek Boulevard  05:05 Himnusz
05:10 Hajnali gondolatok 05:15 Egy
magyar nábob  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Rondó 08:30 Fe-
ketén-fehéren  09:20 Ízőrzők: Orfű
 10:00 Család-barát 11:35 Jamie
15 perces kajái 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Columbo 
14:15 Erdészház Falkenauban 
15:10 A múlt árnyékában  16:05
Charly, majom a családban  16:50
Szerencse Híradó  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:25 Maradj talpon!  20:30
Tóth János  21:00 Fábry  22:15
Kenó  22:25 Middleton 

00:25 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
00:55 Vérmes négyes  01:25 Bolon-
dok aranya  03:20 Kaliforgia 
06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Jóba-
rátok  07:10 Szívek szállodája 
08:00 Szívek szállodája  08:55 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 09:30
Wimbledon – Szerva itt, szerelem ott
 11:30 Elizabeth: Az aranykor 
13:50 Kinek a papné  16:20 Bean –
az igazi katasztrófafilm  18:10 500
nap nyár  20:05 Stíluspárbaj Laka-
tos Márkkal 20:40 Sztárom a párom
 23:15 Légcsavar 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Jóbarátok 08:00 Jóbarátok 08:30
Szívek szállodája  09:25 Szívek szál-
lodája  10:25 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 10:55 Gordon Ramsay – A po-
kol konyhája  11:55 Monk - Flúgos
nyomozó  12:50 Monk – Flúgos nyo-
mozó  13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:45 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Az élet csajos oldala 20:05 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Bolondok
aranya  23:25 Lucifer 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok  09:00 Szívek szál-
lodája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Az
élet csajos oldala  20:05 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Lucifer 
22:00 Észbontók 23:05 Poseidon 

02:40 Szellem a palackból... 03:05
Peru, Chile 03:35 Duna anzix 03:50
Hagyaték  04:20 Pannon expressz
 04:45 Noé barátai 05:20 Lélek Bo-
ulevard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 05:55 A múlt árnyé-
kában  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:20 Életkerék 07:50 Öt kontinens
08:20 Feketén-fehéren  09:10 Vég-
telen szerelem  10:00 Család-barát
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitány-
nak  14:25 Erdészház Falkenauban
 15:25 A múlt árnyékában  16:20
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:30 Csak színház és más semmi
4. rész  21:30 A szomszéd  23:20
Kenó  23:30 Védelmi kód 

01:15 A hatalom hálójában  02:20 A
hatalom hálójában  04:05 Fókusz 
04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:45 Magya-
rul Balóval 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 EgészségKa-
lauz  13:00 Éjjel-nappal Budapest 
14:15 A kis menyasszony 14:50 Szu-
lejmán  16:10 A Konyhafőnök 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest 20:55 Barátok közt
 21:30 Gyertek át!  22:40 Playback
párbaj 23:20 RTL Klub Híradó 23:50
Magyarul Balóval

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Crea-
tive chef 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Import Impro 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Zooo+ 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek
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03:40 Duna anzix 04:00 Hagyaték 
04:25 Pannon expressz  04:55 Noé
barátai 05:20 Lélek Boulevard 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem  06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:20 Roma Maga-
zin 07:50 Domovina 08:20 Feketén-fe-
héren  09:10 Elfeledett szerelem 
10:00 Család-barát 11:35 Jamie 15
perces kajái 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Columbo: Diplo-
máciai mentesség  14:05 Világörök-
ség Portugáliában 14:30 Erdészház
Falkenauban  15:20 A múlt árnyéká-
ban  16:20 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem 19:25 Ma-
radj talpon!  20:25 Kékfény  21:25
Hawaii Five-0  22:05 Kenó  22:15
SOKO – Alpesi nyomozók 23:05 Alf-
red Hitchcock: Topáz 

04:45 Noé barátai 05:10 Lélek Boule-
vard  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 A múlt árnyékában
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Hrvatska kronika 07:45 Ecranul nost-
ru 08:15 Magyar történelmi arckép-
csarnok  08:35 Forradalmi viseletek
09:00 Magyarország nemzeti lobogó-
jának ünnepélyes felvonása katonai
tiszteletadással 09:25 Csalódások és
győzelmek tavasza  10:30 Díszün-
nepség a Nemzeti Múzeumnál 11:35
Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: A becsületbeli ügy  14:05 Er-
dészház Falkenauban  15:00 Egy
magyar nábob  16:35 Kárpáthy Zol-
tán 18:00 Híradó 18:30 A Hídember
 20:50 Skandináv lottó sorsolás 
21:05 Az égbe temetett tábornok -
Bem József  22:00 80 huszár 
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HIRDETÉS PR-CIKK

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény
Győr

közalkalmazotti jogviszonyba

ÁLLÁSHELYEKET HIRDET:

GONDOZÓ
ÁPOLÓ
TAKARÍTÓ

munkakörökben.

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

További információk:
06-96-314-322 / 152 mellék
www.eeszi.hu

Az idősek száma az elmúlt évti-
zedek során és napjainkban is
egyre nő. Ez a változás megfi-
gyelhető Győrben is, ami egyre
nagyobb kihívások elé állítja az
egészségügyi és szociális ellá-
tórendszert egyaránt.

A győri önkormányzat számára na-
gyon fontos, hogy gondoskodjon a
városban élő idősekről, ennek érde-
kében az igénybe vehető szolgáltatá-
sokat folyamatosan fejleszti és bővíti.
A következő lépés az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
Győr (EESZI) szakdolgozói létszámá-
nak fejlesztése, amelynek keretében
tíz gondozóval növeli a házi segítés-
nyújtásban dolgozók létszámát. A
szolgáltatás bővítése nagy lépés an-
nak érdekében, hogy a saját háztar-
tásukban élő idősekről való gondos-
kodás magas színvonalon folytatód-
jon a városban.Ez önmagában is fon-
tos feladat, de jelentős súllyal bír ab-
ban a tekintetben is, hogy ez a szol-
gáltatási forma segítséget tud nyúj-
tani az  idősekről gondoskodó hozzá-

Tíz új gondozó a házi
segítségnyújtásban

tartozóknak,  meghosszabbítva ezzel
a saját otthonaikban, családjuk köré-
ben töltött időt.

A házi segítségnyújtást a gondozá-
si szükségletvizsgálat elvégzése után
azok a Győrben élő idősek vehetik
igénybe, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját erőből nem képesek,
illetve róluk nem gondoskodnak. A
szolgáltatás keretében a gondozók az
önálló életvitel fenntartása érdekében
az egyéni szükségleteknek és igé-
nyeknek megfelelően biztosítják az
alapápolási, gondozási feladatok el-
végzését, segítséget nyújtanak a sze-
mélyi és környezeti higiénia megtartá-
sában, közreműködnek a háztartás
vezetésében.

Az EESZI számára a tíz új álláshely
lehetőséget teremt arra, hogy a meg-
növekedett ellátási igényekre tovább-
ra is időben és magas színvonalon
tudjon reagálni. Minden olyan szak-
ember jelentkezését várják álláspályá-
zataikra, akik számára fontos az idős
emberekről való magas színvonalú
gondoskodás és a felelősségteljes
szakmai munka. (x)

Az önkormányzati adóhatóság kéri a Tisz-
telt Adózókat és Könyvelőiket, hogy a hibás
iparűzésiadó-bevallások elkerülése érdeké-
ben használják Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosz-
tály Adóügyi Osztálya által biztosított, el-
lenőrzött, elektronikus helyi iparűzésiadó-
bevallási nyomtatványait

2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adó-
zók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló be-
vallási kötelezettségüket az állami adó- és vámható-
sághoz (NAV) teljesítsék. Nem szűnt meg azonban an-
nak a lehetősége sem, hogy az adózók közvetlenül az
önkormányzati adóhatóság felé továbbítsák az iparű-
zésiadó-bevallásokat. Ez az egyszerűsítést célzó tör-
vényi változás azoknál az önkormányzatoknál jelent se-
gítséget az adózóknak, ahol nem tudták azt megterem-
teni, hogy elektronikusan ellenőrzött formában fogad-
ják az adóbevallásokat, illetőleg azoknál, akik több száz
önkormányzat felé nyújtanak be egyidejűleg adóbeval-
lást. Ahol azonban működik az elektronikus HIPA-be-
vallás (ÁNYK) rendszere (pl.: Győr Megyei Jogú Város-
ban), ott célszerű továbbra is ezt a lehetőséget hasz-
nálni, hiszen így elkerülhetők a hibás bevallások.

Az állami adóhatóság rendszere befogadja a hibásan
számolt, illetve jogosulatlan személyektől érkező adóbe-
vallásokat is. Az iparűzésiadó-ügyekben illetékes adó-
hatóságként azonban továbbra is az az önkormányzati
adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót

Tájékoztató az iparûzésiadó-bevallásról
bevezette. Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról
szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – ké-
sedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan to-
vábbítja az adóalany által megjelölt székhely,
telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A
NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, an-
nak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét to-
vábbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak.

Az iparűzési adóból származó
bevétel változatlanul a települési
önkormányzat saját bevétele. Az
adózónak az iparűzési adót az ille-
tékes önkormányzati adóhatóság
számlájára kell megfizetnie, Győr
esetében a számla neve és szá-
ma: Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata iparűzésiadó-besze-
dési számla 11737007-
15466004-03540000.

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon
keresztül beérkezett helyi iparűzésiadó-bevallások
– szinte kivétel nélkül – hibásan érkeztek be az ön-
kormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói,
illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehe-
tett feldolgozni.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a hibásan beér-
kezett HIPA-bevallások után /Art. 172.§ (10)/ a ma-
gánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer fo-
rintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A hibá-
san benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében

önkormányzati adóhatóságunk azt javasolja, hogy
a WWW.GYOR.HU vagy EKOZIG. GYOR.EU / Adó-
ügyek / Iparűzési adó linkről az általános nyomtat-
ványkitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HI-
PA-bevallás kitöltő programját szíveskedjenek hasz-
nálni, mivel az szinte teljes körűen (számszaki és lo-
gikai algoritmusok alapján, helyes adóévre, adóala-
pokra, űrlapokon számol és megfelelő adómértéket

és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellenőrzi az adó-
bevallás helyességét.

Elektronikus folyószámlaegyenleg-lekérdező
rendszerünk WWW.GYOR.EADO.HU segítségével
az adózó az adóbevallásban a megfelelő adóelőle-
geket is pontosan szerepeltetheti, így a bevallás he-
lyes kitöltése minden tekintetben biztosított.

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály

Lehetôség van, hogy az adózók
a helyi iparûzésiadó-bevallási 
kötelezettségüket az állami adó-
és vámhatósághoz teljesítsék 
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Újra indult az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Harmadik forduló.

A játékosok a megfejtéseket március 28-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

Iskola és csapat neve:

1. Győr a folyók városa, a rajtuk átívelő
hidak a városkép jellegzetességei. Melyik
a Rába folyó hídja?

A. Széchenyi híd
B. Kossuth híd 
C. Petőfi híd

2. A mai Győr egyik városrészét egykor fo-
lyók határolták, és többek közt az itt mű-
ködő téglavetők és téglaégetők biztosítot-
ták a városi építkezésekhez és a vár meg-
erősítéséhez az építőanyagot. Melyik volt
ez a városrész?

A. Újváros
B. Révfalu
C. Győrsziget

3. Révfalu egykor önálló település volt a
Mosoni-Duna partján. A 20. században
csatolták közigazgatásilag Győrhöz. Mi-
kor volt ez?

A. 1905
B. 1922
C. 1952

4. Melyik folyónk medrét helyezték át ár-
vízvédelmi okokból az 1900-as évek ele-
jén? (Az egykor Újvárost és Sziget város-
részt elválasztó folyómeder helyén ma
egy liget található.)

A. Mosoni-Duna
B. Rába
C. Rábca

5. A folyók védelmi szerepét hadászati
szempontból is kihasználták őseink. A régi
ábrázolások tanúsága szerint a várat a ko-
ra-középkorban víz vette körül, ugyanis a
Rába vizének egy részét is a várfal alá vezet-
ték. Ezért jelzi az egyik belvárosi utcánkban
egy emléktábla, hogy itt egykor a Rába vize
folyt. Melyik ez az utca?

A. Király utca
B. Kazinczy utca
C. Kisfaludy utca

Természeti környezet, gazdaság
6. A Győri vár a török időkben országo-
san, sőt nyugat-európai szempontból is
fontos védelmi szerepet játszott. A várban
tartózkodó nagyszámú katonaság számos
kézművesnek, iparosnak adott munkát.
Kik készítették a fegyvereket?

A. csiszárok
B. iszkápások
C. burcsellások

7. Folyóink nem csak áldást jelentettek,
sajnos gyakran kiléptek medrükből, elön-
tötték az utcákat, házakat is. 1954-ben a
szigetközi árvíz okozott nagy pusztítást.
Hol található az ennek emlékére felállí-
tott emlékmű?

A. Dunakapu tér
B. Radó sétány
C. Szövetség utca

8. Győr a dunai kereskedelem egyik fontos
országos központja volt az 1800-as évek kö-
zepén. Itt a kikötőben kirakták a déli or-
szágrészekből hozott árut, melyet részben
itt tároltak, másrészt tovább szállítottak
nyugatra. Melyik termék kereskedelméről
volt városunk híres?

A. gabona
B. gyapjú
C. zöldség

9. A közlekedésben új helyzetet teremtett a vas-
úthálózat kiépülése. Az Osztrák–Magyar Ál-
lamvasút-társaság építette Győrben az első
vasútállomást, és adta át a forgalomnak az el-
ső vasútvonalat Bruck/Leitha (Királyhida) és
Győr között. Melyik évben volt ez?

A. 1855
B. 1865
C. 1875

10. A 19. század végétől Győr a kereske-
dővárosból iparvárossá alakult át. A leg-
régebbi, ma is működő gyárak elődjének
egyikét már a 20. században alapították.
Melyiket?

Készítette: Antaliné Hujter Szilvia Kisfaludy Károly Könyvtár szaktájékoztató könyvtáros

A művelődéstörténet, irodalom, képzőművészet megoldókulcsa: 1. B, 2. C, 3. B, 4. C, 5. A, 6. A, 7. C, 8. B, 9. B, 10. C, 11. C, 12. B, 13. A, 13+1. B

A. RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
B. Graboplast Zrt.
C. Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

11. Győr első olajgyárát 1851-ben alapították
Győrszigetben, Kohn Adolf és Társa Olajgyá-
ra néven, ebből lett később Győri Növényolaj-
gyár. Kéménye ma is áll, egykori területén
épül a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál számára az olimpai falu. Győrszigetben
több, mára már megszűnt gyár is működött.
Melyik az alábbiak közül?

A. Győri Keksz- és Ostyagyár
B. Stadel Károly gépgyára
C. Győri Lemezárugyár

12. A Győri Ipari Park a város keleti kapujá-
ban, az M1-es autópálya tőszomszédságában
fekszik. A tizenhárom országból idetelepült
cégek több ezer embert foglalkoztatnak. Hány
vállalat működik jelenleg az ipari parkban?

A. több mint 40
B. több mint 80 
C. több mint 100

13. A munkalehetőségnek köszönhetően,
az ország más részeiből is sokan költöztek
az utóbbi években Győrbe és környékére.
Népességszám tekintetében Győr a hatodik
legnagyobb az ország városai között. Meny-
nyi a város lakossága?

A. közel 90 000 fő
B. közel 110 000 fő
C. közel 130 000 fő

13+1. A Győr-Pér Repülőtér Kft.  jóvoltából
a légi közlekedés fontos szerepet tölt be a
Nyugat-Dunántúl közlekedési és gazdasági
rendszerében. A repülőtér tulajdonosi köre
kibővült a Győrben működő autógyárral,
amely további fejlesztésekhez vezetett. Mi-
kor lett az Audi Hungaria Zrt. is társtulajdo-
nosa a repülőtérnek?

A. 2010
B. 2013
C. 2015

VETÉLKEDŐ HIRDETÉS

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Körutazások elôfoglalási kedvezménnyel, gyôri indulással
Toszkán varázslat — Elba-szigete máj. 9—13. 79.300 Ft/fô
Comói-tó és környéke máj. 18—21. 68.900 Ft/fô
Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok jún. 4—8. 78.800 Ft/fô
Hármas határ mentén… jún. 23—25. 32.800 Ft/fô
A lengyel Loire-völgy júl. 5—9. 66.400 Ft/fô
Sorrentói szerenád júl. 9—15., szept. 17—23. 99.300 Ft/fô
Üdülés Dél-Dalmáciában aug. 5—11. 115.800 Ft/fô
Szlovén nyaralás aug. 23—27. 80.700 Ft/fô
Isztria és a Kvarne-öböl gyöngyszemei szept. 19—23. 64.500 Ft/fô

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel, kísérô idegenvezetô.
Az ár a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Ízelítô egynapos kirándulásainkból:
Bécsi programok 5.500 Ft/fô; Mariazell 7.000 Ft/fô, nyári csobbanások
13.900 Ft/fô-tôl; Plitvicei-tavak 12.500 Ft/fô; Salzkammerguti-tóvidék
12.900 Ft/fô; Osztrák Dunakanyar 7.900 Ft/fô; Pozsony 5.100 Ft/fô,
Bécsi-erdô 5.300 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban,
ahol várjuk még kulturális körutazások széles választékával,
belföldi ajánlatokkal és partnerirodáink kedvezményes
elôfoglalási  ajánlataival.
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Álláshirdetés

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazga-
tósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

szökokútkezelo
Feltétel: Szakirányú végzettség

gépjármuvezeto
Feltétel: C kategóriás jogosítvány

kézi parkgondozó
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend. Jelentkezési határidő: 2017. április 30.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@
gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Bácsai út új nyomvonalának kiépítése miatt ideiglenesen
áthelyezte a Damjanich-lakótelepen lévő szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetet a Bácsai út 18. szám mellett található
közterületre, a kandeláber és a kertészet bejárata közé. A
szelektív sziget áthelyezése ideiglenes, a szolgáltató tájé-
koztatást ad annak visszahelyezéséről.

A Győr-Szol Zrt. végzi a
március 15-i ünnepségek
helyszínein az előkészítő
munkákat. Az Eötvös park-
ban, a Honvéd ligetben és a
Városház téren a szolgálta-

tó munkatársai a kétnyári
vagy hagymás virágokkal
beültetett ágyásokat kapál-
ják, az egynyári virágok be-
ültetésére váró ágyások
földjét fellazítják, ahol indo-
kolt, ott összegyűjtik a fale-

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

társasházkezelo
Feladat: A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban tár-
sasházkezelői feladatok ellátása.Feltétel: minimum közép-
fokú végzettség. Előnyt jelent: meglévő szakmai tapaszta-
lat (építőipari), társasházkezelői végzettség. Jelentkezési
határidő: 2017. március 20.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a „társasházkezelés” jeligét.

´́

´́´́

´́´́

Költözik a gyûjtôsziget

szöveg és fotó: pannon-víz

Tizenhatodik alkalommal rendezte
meg a mezőörsi Magyar Műhely ÁMK
a „Közös Jövőnk” című környezetvé-
delmi vetélkedőjét. A győri, csornai és
fővárosi résztvevők mellett két újonc
csapat is megmérettette magát: a Bé-
kés megyei Doboz településről és a
borsodi Megyaszóról.

Szabó Gyula plébános, a Magyar
Műhely Alapítvány elnöke a vetélkedő
megnyitóján így fogalmazott: már
most az első percben mindenki nyert,
hiszen a környezeti szemléletformálás
és a keresztény szellemű nevelés kitű-
nő példája zajlik Mezőörsön. 

Az idei döntő a gyógynövényekről
szólt. Örömmel és átéléssel mutatták
be, kóstoltatták és szagoltatták a gyere-
kek a finomabbnál finomabb aromájú
teákat és gyógyfüveket. Többek közt azt
is megtudhattuk, hogy a „rozmaringsza-
golók” napi ötperces kúra után jobban
teljesítenek a dolgozatírásnál.

Gyôri gyakorlósok sikere

A vetélkedőn az első helyet a győri
Öveges Kálmán Gyakorló Általános
Iskola csapata szerezte meg. Felkészí-
tő tanáruk Rozsos Katalin, a csapat
tagjai Illés Luca Panna, Menyhárt Ka-
tinka, Németh Márton és Burányi Sza-
bolcs. Gratulálunk!

A gyakorlóiskola és a Magyar Műhely
Alapítvány is évek óta jó kapcsolatot
ápol a Pannon-Víz Zrt.-vel, az idei ver-
seny után szó esett az együttműködés
új területeiről is, osztálykirándulásokról,
vízműlátogatásokról. A megnyitóról és a
versenyről további képeket a www.pan-
non-viz.hu oldalon találhatnak.

Ünnepi tudnivalók
A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vo-
nala a 96/50-50-55-ös számon minden
nap 0–24 óráig hívható. Március 15-én
a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái zárva lesznek, a te-
lefonos ügyfélszolgálat nem működik, a
felszíni fizetőparkoló-hálózat díjmente-
sen vehető igénybe. Ugyanezen a napon
a Vásárcsarnok zárva tart, a Tarcsay utcai
piacon nem lesz kereskedés, a Magyar
Vilmos Uszoda és a Barátság Sportpark
a rendes nyitva tartás szerint látogatható.
A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
köztemetők az ünnepnapon egységesen
8–17 óráig lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévő hulladékudvarok  zárva tartanak.
A vállalat hulladékszállítási működési te-
rületén a lakossági hulladékszállítás válto-
zatlanul, a Hulladéknaptárban meghirde-
tettek szerint működik. 

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgálta-
tásairól és nyitva tartásairól a www.
gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. te-
vékenységével kapcsolatban a www.
gyhg.hu oldalon olvashatnak.

Ünnepi felkészülés
velet és lenyírják a füvet. A
parki járdák seprését gép-
pel végzik. Az egyes helyszí-
neken lefestik a padokat és
a hulladékgyűjtőket, ugyan-
akkor a burkolatok hibáit is
kijavítják.

Az ünnepségre mobil dí-
szítő elemeket szállít ki a
Győr-Szol Zrt., illetve a cég
dolgozói az ünnepnapon is
helytállnak a takarítási és
tisztítási munkákban. Az ün-
nepi felkészülés takarítási,
kivitelezési és javítási mun-
káinak elvégzésén a Győr-
Szol Zrt. mintegy 35 mun-
katársa dolgozik a március
15-ét megelőző napokban.
A nemzeti ünnephez kap-
csolódóan a város területén
közel ezer darab nemzeti
színű zászló kihelyezése tör-
ténik meg.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. március 10—16.

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

Pecsenyekacsa máj 790 Ft
Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 109 Ft

Füstölt hátsó
csülök vf.

999 Ft/kg

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg

Hegedûs-Hús kóstoltatóval 
várjuk március 10-én
kedves vásárlóinkat!

Tisza-tavi csikós kolbász 1 kg

Friss magyar tojás M-es méret,

10 db-os, 54—62 g

309 Ft/cs

Magyaróvári
ömlesztett

sajt 1 kg999 Ft/kg

Tomi mosószer
1,32 l, 1,4 kg,
642,14 Ft/kg 

899 Ft/db

999 Ft/kg



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@ laphir.hu e-
mail címen lehet.

Kézi autómosóba kere-
sünk fiatal, dinamikus, tapasz-
talattal rendelkező kollégát,
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/450-2282.

CNC gépkezelőket, forgácsoló-
kat, villamosmérnököket, ko-
vácsüzembe fémipari szakmun-
kásokat, repedésvizsgálókat és
géplakatosokat keresünk. Ma-
gas kereseti lehetőség! Tel.: 06-
70/941-0185; 06-70/941-
0994; e-mail: hegeszto2016@
gmail.com

Azonnali kezdéssel győri
gépipari cég munkavállalókat ke-
res az alábbi feladatokkal: Beta-
nított munka, hengerfejek
megmunkálása, és CNC esz-
tergályos, marós és kö-
szörűs tapasztalattal – egyedi
alkatrészek gyártása. Hosszú tá-
vú, megbízható munkalehetőség.
Érdeklődni munkanapokon 8–16
óra között: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyen hívható).

Németországi bár keres
felszolgálóhölgyeket! Szállás biz-
tosított, kiutazásban segítünk.
Érdeklődni a 00-49/152-1021-
4056 vagy 06-70/593-6282 te-
lefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők szi-
getelési munkák készíté-
se. 06-30/355-6991

Vállalkozásunk vállalja új és régi
építésű családi házak és lakások
villanyszerelését. Tel.: +36-
20/982-0435.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812; 06-20/996-7268.

Lakásfelújítást vállalok,
csempézés, járólapozás, gipszkarto-
nozás, laminált parketta lerakása, aj-
tócserék, festés, javítások, falbontás
stb. 06-20/978-2176

Sírkő felújítás, csiszolás,
helyreállítás, betűvésés garan-
ciával. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! +36-30/906-1025

Udvarok, járdák, kocsibeállók,
garázsbejárók térburkolati kivitelezé-
sét garanciával, gépi földmunkát vál-
lalunk. 06-30/695-4930

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-

leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bi-
zalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 96/826-322.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/217-0848.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! Telefon: 06-
30/542-0720.

EGYÉB

Szép-kártyájá t beváltom,
átveszem. Érdeklődni: 06-70/427-
4243-as telefonszámon.

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órákat,
régi bútorokat, hagyatékot! Németh
Csaba: 06-20/937-9671.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

2 és fél szobás, bútorozatlan la-
kás hosszú távra kiadó. Irányár: 65 E
Ft. +36-20/419-1006

Győr-Nádorvárosban
eladó egy 62 nm-es, 3 szo-
bás, első emeleti lakás. 16,5 M
Ft. Érd.: 06-30/218-7371.

Nádorvárosban panelprogra-
mos, kétszobás, erkélyes lakás eladó.
14.490.000 Ft. 06-70/633-5250

Bem téren 87 nm-es lakás, saját
kertrésszel eladó. 27.790.000 Ft. 06-
70/940-4046

Belvárosi 2 + fél szobás, 72 nm-es,
határozatlan bérleti idejű lakást kisebbre
cserélnék. Belvárosi központi fűtéses
előny. +36-20/806-0446

Ménfőcsanakon, vállalkozásra,
két generáció együtt lakására alkalmas
ház, műhellyel, melléképületekkel eladó.
Ár: 28,5 M Ft. 06-20/452-7007

Ménfőcsanakon, központi he-
lyen 100 nm-es ház, széles telken eladó.
Ár: 17,5 M Ft. 06-30/925-2855

Győr-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. 06-
20/243-3965; 06-20/514-1119.

Nádorvárosban, bútoro-
zott téglalakás kiadó, ugyanott
garázst bérelnék, vennék. 06-
30/302-6149

Bp. Várban, Tárnok u., 60 nm,
duplájára bővíthető, műemléki, utcai-
udvari bővítés előtt álló, napos, kis re-
zsijű lakás örökbérleti joga eladó.
+36-70/554-1777 

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Szabadhegyi, 1 szobás, 35 nm-
es, félkomfortos, határozott bérleti szer-
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Soproni kékfrankos,
száraz, vörös: 1080 Ft/2 l
Soproni zweigelt
félédes, vörös: 1140 Ft/2 l
Soproni cabarnet
száraz, vörös:   1200 Ft/2 l

Nagy fajta választék,
kiváló minôség, kedvezô ár!

SOPRONI
PUKLUSVIN BOROK 

a Vásárcsarnok emeletén található
Tojás Pontban!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

ződéses lakást cserélne, 50–65 nm-es,
2–4 szobás, határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. Bán Aladár utca, Sziget
és Újváros kizárva. Tartozásátvállalás le-
hetséges. (Hirdetésszám: 597.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 61 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 60-70 nm-
es, 2-3 szobás, belvárosi, nádorváro-
si határozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 598.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozott, bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 50–65 nm-es, 2-3
szobás bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 599.)

Belvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, fél-
komfortos, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 63–68 nm-es, határozatlan ide-
jű szerződéssel rendelkező bérlemény-
re, Sziget, Újváros és Gyárváros kivéte-
lével. (Hirdetésszám: 296.)

Újvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfort nélküli, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, kb. 50 nm-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra, Újváros ki-
vételével. (Hirdetésszám: 297.)

Adyvárosi, 2 szoba, 53 nm-es,
távfűtéses, műanyag ablakos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 1 + 2 fél, 2,5 vagy 3 szobás, kb.
65 nm-es nádorvárosi bérlakásra.
(Hirdetésszám: 298.)

Gyárvárosi, 1+2 fél szobás, 52
nm-es, határozott bérleti szerződé-
ses, felújított, redőnyös lakást cserél-
ne 1+2 fél, 2,5 vagy 3 szobás, nádor-
városi, gyárvárosi vagy marcalvárosi,
lehetőség szerint erkélyes bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 299.).

ÉPÍTŐANYAG 

Mindkét szolgáltatást igénybe véve 20% kedvezmény!

MÁRCIUSI AKCIÓ

Kálvária út 23.

Páli Barbara
műkörmös

30/955-4551

a Glamour Szépségszalonban

Széplaki Angéla
fodrász 
20/278-3820
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szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Világ- és Európa-bajnok játé-
kost igazolt az Audi ETO női ké-
zilabdacsapata. Stine Bredal
Oftedal a Debrecen elleni bajno-
ki előtt írta alá szerződését. A 25
éves irányító a norvég váloga-
tottal 2011-ben és 2015-ben vi-
lágbajnoki címet ünnepelhetett,
háromszoros Európa-bajnok, a
legutóbbi olimpián, Rióban
bronzérmet szerzett. Az irányító
már mezszámot is választott
magának, a 15-ös trikóban lát-
hatjuk majd a pályán. Oftedal
2013-ban a Stabaeket elhagyva
szerződött az Issy Paris-hoz, ab-
ban a reményben, hogy rend-
szeres résztvevője lehet a Baj-
nokok Ligájának, de nem szere-
pelhetett a BL-ben. Korábbi ter-
veiből Győrben lehet valóság.

Úgy tudjuk, több BL-címre pályázó
csapat is megkereste, miért éppen
a Győrt választotta?

Boldog vagyok, hogy ez a klub fan-
táziát látott bennem és megkeresett,
hogy folytassam náluk a pályafutáso-
mat, egy álmom vált valóra ezzel.
Olyan csapatról van szó, amely az el-
múlt években mindig a legjobbak kö-
zött volt a világon. Tudom, hogy jó
helyre kerültem, nem is volt kérdés,
hogy az Audi ETO-t választom. A dön-
tés azzal együtt, hogy az én álomklu-
bomról van szó, nagyon könnyű volt,
hosszú ideje szerettem volna ezt a cé-
lomat elérni. Örülök, hogy itt lehetek,

Kim Rasmussen, a magyar női kézi-
labda-válogatott szövetségi kapitá-
nya kihirdette 22 fős keretét a már-
cius 13-án kezdődő győri edzőtá-
borra, valamint az azt követő, márci-
us 17-i Horvátország elleni felké-
szülési mérkőzésre, amely 18 óra-
kor kezdődik az Audi Arénában. A
Győri Audi ETO KC együtteséből öt
játékos is helyet kapott a válogatott-
ban: Kiss Éva, Bódi Bernadett, Gör-
bicz Anita, Tomori Zsuzsanna és
Puhalák Szidónia. Tomori hosszabb,
míg Puhalák rövidebb sérülését kö-
vetően kezdi visszanyerni formáját,
így a szövetségi kapitány felfigyelt
rájuk és bizalmat szavazott nekik a
válogatottban. A mérkőzésre már
megvásárolhatók a belépők 2000

Gyôrben játszik a nôi kézilabda-válogatott

Világbajnok irányítóval erôsít az Audi ETO
és alig várom, hogy pályára léphessek
a győri lányokkal.

A párizsi klubjával nem jött össze
a Bajnokok Ligája részvétel. A fő
motiváció az volt, hogy a Győr a Fi-
nal4-ra is esélyes klub?

Soha nem szerepeltem még
olyan csapatban, amely a legrango-
sabb kupasorozatban indulhat.
Négy évet töltöttem el Párizsban, és
úgy éreztem, valami másra, új kihí-
vásokra van szükségem. Ezeket itt
megtaláltam. Úgy érzem, hogy ké-
pes vagyok ezen a szinten is jó telje-

sítményre, és tudom, hogy haszná-
ra lehetek az ETO-nak.

A Győr norvég játékosaitól mit
hallott a klubról, az országról?

Sokat segített a döntésemnél,
hogy több válogatottbeli csapattár-
sam is az ETO-ban játszik, ők csak jó
dolgokat mondtak nekem a klubról és
a városról is. Nora Mörk az egyik leg-
jobb barátnőm, együtt jártunk iskolá-
ba, majd a pályafutásunk is úgy ala-
kult, hogy sokat találkozunk. Ő mesélt
nekem a legtöbbet a győri élményei-
ről, a csapatról és a szurkolókról. Hei-

di Löke, Kari Grimsbö, vagy az ETO
korábbi kapusa, Katrine Lunde is na-
gyon megszerette Győrt.

A norvég válogatottal szinte min-
dent megnyert, klubcsapataival vi-
szont nemzetközi porondon nem si-
került trófeát begyűjtenie.

Valóban, a norvég nemzeti csapattal
rendre jó eredményeket érünk el a világ-
versenyeken, most ideje, hogy klubszin-
ten is átéljem ezeket a sikereket. Szeret-
nék még jobb játékos lenni és sok-sok
trófeát nyerni a győri színekben. Mint
minden játékosnak, nekem is az a legna-
gyobb vágyam, hogy megnyerjem a Baj-
nokok Ligáját. Természetesen jól isme-
rem a csapatot, folyamatosan figyelem

őket, tudom, hogy világklasszisokkal kell
megküzdenem a csapatba kerülésért.

Az újabb norvég játékos megszer-
zésével Ambros Martín vezetőedző a
világ legjobbjai között válogathat irá-
nyítóban, hiszen Oftedal mellett Gör-
bicz Anita és a holland Nycke Groot is
bevethető ezen a poszton.

és 2500 forintos áron a jegymes-
ter.hu internetes oldalon.

A női kézilabda-válogatott szá-
mára a legfontosabb esemény
2017-ben a decemberi világbajnok-
ság. A németországi vb előtt a ma-
gyar csapat Norvégiába utazik, és a
Möbelringen-kupán a házigazdák
mellett pályára léphet az olimpiai
bajnok oroszok, valamint a dél-kore-
aiak ellen is. Válogatottunk világbaj-
noki részvétele a szlovákok elleni, jú-
niusi selejtező kimenetelétől függ. A
nyári párharcot megelőző gyakorló
időszakra alakul a program, az biz-
tos, hogy a vb-selejtező előtt a leg-
utóbbi világbajnokságon bronzér-
mes Romániával játszanak Görbi -
czék júniusban.

„Klubunk továbbra is egy olyan keret kialakítá-
sán dolgozik, amely a legmagasabb célokért
tud küzdeni az elkövetkezendő szezonokban
is. Ezen az úton egy újabb jelentős lépés Stine
Oftedal szerződtetése, aki három évre kötelez-
te el magát Győrbe. Agilis, sikerorientált játé-
kosról van szó, aki már nagyon várja, hogy az
Audi ETO-ban szerepelhessen. Bízunk benne,
hogy személyében olyan sportoló érkezik
Győrbe, aki sokáig meghatározó szereplője
lesz csapatunknak” – mondta dr. Bartha Csa-
ba, a klub elnöke.

Bódi Bernadett is ott lesz
a válogatottban a horvátok
elleni mérkőzésen
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A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége
a közelmúltban döntött a július végi,
győri nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon, illetve a 2018-as pjong-
csangi olimpián részt vevő magyar csa-
pat vezetőjéről. A téli ötkarikás játéko-
kon Nagy Zsigmond, a MOB nemzetkö-
zi igazgatója, míg az első hazai ötkarikás
eseményen Bartha Csaba főtitkár veze-
ti majd a magyar csapatot. Utóbbival
kapcsolatban Borkai Zsolt MOB-elnök,
Győr polgármestere emlékeztetett rá,
komoly fejlesztések történtek a város-
ban, a szervezők jól állnak az előkészü-
letekkel. A magyar versenyzők létszáma
várhatóan 152 lesz. „Ekkora csapattal
még nem vettünk részt EYOF-on" – idé-
zi az olimpia.hu Borkai Zsoltot. A MOB
elnöke köszöntötte többek között az
olimpiai bajnok úszó Gyurta Dánielt,
akit a riói olimpián beválasztottak a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság sporto-
lói bizottságába, s így a hazai ötkarikás
szervezet elnökségének tagjává vált.

Fontos mérkőzést, az idény rangadóját nyer-
te az ETO FC Győr a labdarúgó NB III 21. for-
dulójában az éllovas Érd otthonában. A zöld-
fehérek 1–0-ás sikere azt jelentette, hogy a
két klub helyet cserélt a tabellán, és az ETO
vette át a vezetést. Ez azonban csak néhány
napig tartott: a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség versenybizottsága ugyanis szerdán ki-
zárta a Tatabányát a bajnokság küzdelmei-
ből, miután a csapat sorozatban a harmadik
NB III-as meccsére sem állt ki. Molnár Ta-
más, a klub felügyelő bizottságának elnöke
januárban elmondta: a játékosok és a szak-

Kizárták a Tatabányát,
hátrányban az ETO

mai stáb három hónapja nem kapott bért,
ezért felmondtak. A Tatabánya a Gyirmót II
és az ETO FC Győr után legutóbb a Sárvár
elleni találkozóra sem tudott kiküldeni annyi
játékost a pályára, amennyivel el lehet kez-
deni egy bajnokit. A csapat eddigi mérkőzé-
seinek eredményeit törölték, így az ETO újra
a második helyen találta magát. Jelenleg az
Érd vezet 20 mérkőzésen szerzett 48 pont-
jával, az ETO 19 mérkőzésen 45 pontot gyűj-
tött. A Győr a 22. fordulóban a Veszprémet
fogadja szombaton 16 órakor, míg az Érd a
Sárvár otthonában lép pályára.

Bartha Csaba
vezeti a magyar
csapatot 
az EYOF-on

Az alapszakasz utolsó előtti, 17. for-
dulójában az Aramis együttesét fo-
gadta a Magvassy Mihály Sportcsar-
nokban a Rába ETO. A találkozónak
különösebb tétje már nem volt, hi-
szen az korábban biztossá vált, hogy
a Győr zárja az élen az alapszakaszt,
óriási előnnyel. A Rába ETO nem sok
lehetőséget hagyott a budaörsi csa-
patnak, háromgólos vezetés után 7–
1-re győzte le ellenfelét. Az ETO hét
gólja mellett számos helyzetet alakí-
tott ki, mellette rúgott négy kapufát,
és megérdemelten nyerte a rangadót,

Rangadót nyert a Rába ETO
jól hangolva a Haladás elleni záró for-
dulóra. Az alapszakasz tabelláján a
Győr az első 48 ponttal, a Dunaújvá-
rosnak 36, a Berettyóújfalunak 28, az
Aramisnak 26 pontja van. „Könnyű
győzelem volt, s ráadásként a fiatalja-
ink is szóhoz jutottak. Az egész talál-
kozón mindössze két szabálytalansá-
gunk volt, az egyik piros, a másik sár-
ga lapot ért a bírók szerint. A találko-
zót dirigáló két játékvezető nem elő-
ször volt igazságtalan velünk” – nyilat-
kozta a mérkőzés után Marcos Angu-
lo, a Rába ETO vezetőedzője.
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati ren-
delet alapján „Győr Sportjáért” kitüntető díjakat adományoz a 2017. évben is.

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a., kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez

aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek, vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek

sporttal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható. A kitün-
tetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A
díjak átadására a 2017. június 15-ig bezárólag ünnepélyes keretek között kerül sor.
Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben
mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a
legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési faj-
tánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet továbbá:
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége,
az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elisme-
résre javasolt nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre
javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismerte-
tését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kul-
turális és Sport Főosztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)
Beérkezési határidő: • személyesen: 2017. április 28. 12 óra • postai úton: 2017.
április 29-i postafelvételi bélyegzővel ellátva.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Kulturális és Sport FŐosztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-
220-as telefonszámon. A javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, a vonatkozó önkormányzati
rendelet a gyor.hu honlapról elérhetŐ!

Győr Megyei Jogú Város Kulturális és Sport Főosztály

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 96/322-657;

30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409
Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő. Jelentkezés: péntekenként
16–19 óra között a Győri Sátoros Fedett Uszodában,

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• 5 éves kortól • heti turnusokban minden hétfőn indul, naponta 7.30-tól
16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével • Ebéd (vá-
lasztható) és uzsonna. Programok: úszásoktatás, úszóedzés, futball-, röp-
labda-, kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízitorna, játékos vetélkedők,

Április–májusi befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu

2017. június 19–augusztus 11-ig

Remekeltek a győri atléták az Ifjúsági
és Junior Fedett Pályás Országos Baj-
nokságon. A budapesti versenyen
769 egyéni versenyző és 39 csapat
állt rajthoz. A GYAC sportolói közül
bajnoki aranyérmet szerzett 800 mé-
teres síkfutásban Takács Eliza, Erdélyi
Katinka, 3000 méteren pedig Lendvai
András. Szintén első helyen zárt 60
méter gáton Sorok Klaudia és Kalács-
ka Áron. Takács Eliza 400 méteren,
Lendvai András 1500 méteren lett
ezüstérmes. Harmadik helyen végzett
Répássy Hanna 800, Erdélyi Katinka
1500, Lendvai Luca pedig 3000 méte-

Nagysápon rendezték a Területi Kö-
töttfogású Diákolimpiai Birkózó Baj-
nokságot, amelynek tétje az országos
döntő indulási jogának megszerzése
volt. A Győri Atlétikai Club nyolc fiatal-
lal indult a megmérettetésen. A diák
II-es korcsoportba a 46 kg-os kategó-
riában Tichi Attila második, a 32 kg-
osok között Almási Márton az ötödik
helyen végzett. Diák I-es korcsoport-

Taroltak a gyôri atléták 
ren, valamint Balogh Kristóf hármas-
ugrásban. Negyedik helyezést ért el
Lendvai Luca 1500, Répássy Hanna
400, és Balogh Kristóf 200 méteren.
Hatodik helyen ért célba a döntőben
a klub 4x200-as váltója Tolnay Borbá-
la, Domsi Nóra, Svarda Dóra, Tóth Vi-
rág összeállításban. Tóth Virág hár-
masugrásban nyolcadik lett. A ver-
senyzőket Búza László, Nyíri László,
Suba László és Farkas Roland készí-
tette fel az Országos Bajnokságra. A
két korcsoportot összegezve, a BHSE
és a Győri Atlétikai Club sportolói sze-
rezték a legtöbb bajnoki címet.

Hatan a döntôben

ban Gyurasits Máté (35 kg), Varga
Márton (38 kg), Reznyák Máté (42 kg),
Sós László (58 kg) első, Mayer Ádám
(85 kg) pedig második lett. A serdü-
lőknél Gyurasits Levente (54 kg) a har-
madik helyen zárta a bajnokságot.

A GYAC versenyzői közül hatan – Ti-
chi Attila, Gyurasits Máté, Varga Márton,
Reznyák Máté, Sós László, Mayer Ádám
– kvalifikálták magukat a döntőre.

A Győr-Szol TC a férfi teke Szuperliga 17. fordulójában a tabella élén álló Rép-
celak ellen játszott idegenben. A hazaiak hozták a papírformát és 7–1-re nyer-
ték a találkozót. A vendégek legjobbja Budai Ádám volt 626 fával, a mérkőzés
legeredményesebbje pedig az egykori győri játékos, Brancsek János lett 659
fával. A klub ifjúsági csapata 4–0-ra győzött. A Győr-Szol a Szuperligában ti-
zenhárom győzelemmel és négy vereséggel továbbra is a tabella 4. helyén áll,
és március 18-án 10 órakor a Zalaegerszeget fogadja. Március 11-én és 12-
én az Orgona utcai tekepályán a területi egyéni bajnokságot rendezik.

Nem sikerült a bravúr
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20–40%
GYERMEK és FÉRFI

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

TAVASZI KOLLEKCIÓ

BENETTON 

kedvezmény a megjelölt termékekre

03. 09–18.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezé-
siterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a telepü-
lésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel el-
fogadott rendezési tervének:

SZTM 2017-010 Győr, GYÉSZ 42.§ üzemanyagtöltő nevesítése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rende-
let a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti állami
főépítészi eljárás partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát, valamint

SZTM 2016-061 Győr, Pinnyéd – Kunszigeti út közlekedési
területének korrekciója

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, va-
lamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szó-
ló 40.§ szerinti szakmai záró véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. március 7–17-ig a város in-
ternetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hi-
vatalban, a 231-232-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu és a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.
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