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A csíkszeredai József Attila Általános
Iskola ötven diákja és kísérő tanáraik
vendégeskedtek négy napon át Győr-
ben, a Gyárvárosi Általános Iskola
meghívására.

A két intézmény között 2005-ben
kezdődött a kapcsolat, s azóta felváltva
hol az erdélyiek jönnek Győrbe, hol pe-
dig a győriek utaznak Erdélybe – mond-
ta érdeklődésünkre Varga Lászlóné igaz-

FOGADÓÓRA. Szabó Jenő önkormányzati képviselő április 3-án, hétfőn
15–16 óra között fogadóórát tart, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának ménfőcsanaki lakossági információs irodáján. (Szertári u. 4.)

A győri Audi Hungaria ÁMK 10. évfolya-
mos diákjai márciusban egy hetet tölt-
hettek el Türingiában. A németországi
Lindenberg Gimnáziummal fenntartott
partnerkapcsolatnak köszönhetően,
egy 33 fős diákcsoport utazott Ilmenau-
ba, ahol a diákok német családoknál
laktak, és az együtt töltött időnek kö-
szönhetően, nemcsak nyelvileg fejlőd-
tek, hanem kulturális tapasztalatokkal
is gazdagodtak. A programok között
szerepelt Wartburg várának felkeresése,
Weimar és Erfurt megismerése, a bu-
chenwaldi koncentrációs tábor emlék-
hely meglátogatása. A barátságos fo-

Csíkszeredai diákok a városban
gatóhelyettes. Az erdélyiek jártak a Ba-
latonon, Veszprémben, Budapesten, Vi-
segrádon, s természetesen Győr vala-
mennyi nevezetességét is megtekintet-
ték. A diákok kívánságára idén sem ma-
radt ki a programból a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, ahová
Kovacsics Imre ügyvezető igazgató jó-
voltából ingyenesen jutottak be, s élvez-
ték a fürdőzés minden pillanatát. 

Gyôri gimnazisták Ilmenauban

A csütörtöki közgyűlés lapzártánk
után tárgyalta a Győrben működő civil
szervezetek, illetve az egyházak támo-
gatására szolgáló pályázati keret kiírá-
sát. Az előbbire 25 millió, utóbbira pe-
dig 12 millió forintot különített el a

Jönnek a civil és egyházi pályázatok
győri önkormányzat. A civil szerveze-
tekre vonatkozó pályázati kiírások
március 31-től, az egyházakra vonat-
kozó pályázati kiírások pedig április 3-
tól az onkormanyzat.gyor.hu honla-
pon lesznek olvashatók.

gadtatás és vendéglátás nem marad vi-
szonzatlan, az ilmenaui diákokat szep-
temberben várja az Audi-gimnázium.



sek hatására újra beindult a lakáspiac.
Ma még különlegesnek számít a ma-
gyar iparban az Audi Hungaria Zrt. által
„szerződtetett” Ádám és Éva, a két ro-
bot, „akik” a járműgyártás szereldéjé-
ben dolgoznak együtt a szakemberek-
kel. Lőre Péter, az Audi kommunikáci-
ós igazgatója szerint a versenyképes-
ség megőrzése és a technológiai fejlő-
dés érdekében több projekt is műkö-
dik a világcégnél az Ipar 4.0 keretében.
A hatékony termelési folyamatok elen-
gedhetetlen része a digitalizáció, a ro-
botizáció. Ádám és Éva az ember és a
robot kooperációjának példája, fogal-
mazott Lőre Péter. Hozzátette: az em-
ber és a robot csapatmunkában méri
a meghatározott pontokat az Audi A3
Limousine, Cabriolet, valamint a TT
Coupé és Roadster modelleken.

Monostori László több alkalommal
is példaként említette, hogy a SZTAKI
az oktatást és a ku-
tatást is segítő ro-
botrendszert tele-
pít a győri Széche-
nyi István Egyetem-
re. Erre a győri ön-
kormányzat, a Szé-
chenyi Egyetem, az
Audi Hungaria Zrt.
és a SZTAKI jármű-
ipari együttműködése keretében ke-
rül sor. Ez azért is fontos, mert Ma-
gyarországon nincs elég jól képzett
szakember – informatikusból például
20 ezerrel kevesebb dolgozik a szük-
ségesnél –, márpedig nélkülük nincs
gyors digitális megújulás. 

Az emberek többsége egyébként
nemcsak Magyarországon nem ké-
szült még fel arra, hogy miként alakítja
át életünket a robottechnika és a digi-
talizáció. A német Fókuszban megszó-
laltatott közgazdászok szerint szembe
kell nézni azzal, hogy az elkövetkező
húsz évben minden második állás

megszűnik Németországban, az ott
dolgozókat a robotok váltják fel. 

A jelenleginél lényegesen kisebb
lesz a fizikai igénybevétel, de na-
gyobb szellemi erőfeszítéseket kíván
meg a modern gazdaság. Testre sze-
relhető robotok segítik a munkát, az
embernek ezáltal „több keze lesz”, s
ez már egyáltalán nem a távoli jövő. 

Győrött a nagyobb vállalkozások
megtették az első lépéseket. Horváth
Szabolcs, a Borsodi Műhely ügyveze-
tője és a fémiparban tevékenykedő
győri és Győr környéki vállalatok ösz-
szefogására alakult Professio Klasz-
ter vezetője, a világjelenség érzékelé-
sére elmondta: Németországban a
tetőfedő tanulók tananyagában már
szerepel a drónok irányítása. A tető-
fedők ugyanis a közeljövőben már
nem mászkálnak fel létrán a tetőre,
hanem az általuk irányított robotok
végzik el helyettük a munkát. Mi még
nem tartunk itt, de Horváth Szabolcs

szerző: h. f.
fotó: audi

Ádám és Éva jelképe lett Győrött
annak az „új ipari forradalom-
nak”, mely a digitalizáció és a ro-
bottechnika térfoglalásával jár. A
város, az egyetem, az Audi és a
Magyar Tudományos Akadémia
együttműködése, valamint más,
helyi kezdeményezések azt mu-
tatják, hogy Győr stratégiai fel-
adatának tartja a modernizációt.

A világcégek élen járnak a digitalizáció
alkalmazásában, ha ezt a fejlődést a be-
szállítók nem követik elég gyorsan, óha-
tatlanul kiesnek a gyártási láncból – er-
re figyelmeztetett egy tévéműsorban
Monostori László, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézetének
(SZTAKI) igazgatója. Lepsényi István ál-
lamtitkár ehhez azt tette hozzá: Magyar-
országon a digitális írástudatlanság el-
éri a negyven százalékot. Lepsényi Ist-
ván három csoportra osztotta a ma-
gyar kis- és középvállalkozókat. Az első
csoportba azok tartoznak, akiknek a fe-
je fölött meg kell rázni a csengőt, hogy
ébredjenek már fel. A második csoport
tagjai hallottak ugyan az Ipar 4.0 folya-
matairól, de alkalmazni nem tudják
őket. Szerencsére vannak olyanok is –
ez a harmadik csoport –, akik lépést
tartanak a korral.

A héten egy tetőcserépgyártó cég
jelentette be, hogy hazánkban első-
ként robottechnológiával készít és
csomagol idomcserepeket nyártól,
amelyhez az egyik vezető iparirobot-
előállító, illetve hazai rendszerpartne-
re szállítja a világszínvonalú berende-
zéseket. Az előremutató technológiá-
val még jobb lesz a minőség, nő a ka-
pacitás, s erre szükség is van, hiszen
a CSOK és a kapcsolódó intézkedé-
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szerint a gazdaság szereplői tudják:
a felkészülést nem lehet halogatni. A
Borsodi Műhely stratégiai kérdésnek
tekinti a robotizációt. Képzőközpont-
jukban játszósarkokat alakítanak ki a
tanulóknak, így például a gépi forgá-
csolók játékosan sajátíthatják el a ro-
botkarok irányítását vagy az áramkö-
rök programozását. 

Az Ipar 4.0 lesz az érdemi válasz a
térségünket különösen jellemző mun-
kaerőhiányra, hangsúlyozta Horváth
Szabolcs. Ehhez más szemlélettel
képzett, korszerű tudással rendelkező
szakemberekre van szükség. A klasz-
ter a pályaorientációs rendezvénye-
ken külön standot alakít ki az új ipari
forradalom megismertetésére.

A városban és a megyében dolgozó
kis- és középvállalatok felkészítésében
a Győr-Moson-Sopron Megyei Ipari és
Kereskedelmi Kamara is kiemelkedő
szerepet vállal. Pintér-Péntek Imre me-
gyei kamarai elnök a Vállalkozz digitáli-
san! című projekt információs napján
arra figyelmeztetett: az ipar, de a min-
dennapi élet is élethosszig tartó tanu-
lást igényel az emberektől. 

A robotizáció válasz lehet a munkaerôhiányra
A négykarú ember, a drónt vezérlô tetôfedô, valamint a gyôri Ádám és Éva

Ádám és Éva az ember 
és a robot kooperációjának
példája
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Kezdő vállalkozások 
vezetői klubja indul. Április 6.

Szakmai útra lehet jelentkezni,
busz indul a CONSTRUMA 2017.

Nemzetközi Építőipari Szakkiállításra.
Április 7.

AUTÓTECHNIKA KLUBOT
indít a kamara. Április 7. 

HR konferencia –
A MUNKAHELY A CSALÁD BARÁTJA (?)

Április 12.

Nők a gazdaságban itt és most!
– bemutatkozó nap. Április 19. 10 órától

Az új ISO 9001:2015
változásainak ismertetése

Április 21. 9 óra

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A megváltozott munkaké-
pességűekre és a fogyaték-
kal élőkre, valamint család-
jaikra fókuszálnak abban a
projektben, melyre 40 millió
forintos támogatást nyert
el a győri Esély Kft.

A család, mint összetartó erő
címmel indult el a kétéves pro-
jekt, melynek nyitórendezvé-
nyén Radnóti Ákos alpolgár-
mester elmondta, az Esély Kft.
erejéhez mérten eddig is szá-
mos, az alaptevékenységén túli
programot szervezett. Az önkor-
mányzat több mint 60 millió fo-
rintot biztosít a szervezet műkö-
désére évente, ehhez képest is
jelentős a támogatás, amit sike-
rült elnyerni. „A központ célja a
megváltozott munkaképességű
és fogyatékkal élő munkaválla-
lók rehabilitációs foglalkoztatá-
sa. Kiemelt területen munkálko-
dik tehát a jövőre 35 éves szer-
vezet, ahol különösen fontos a
sikeres pályázati részvétel” –
tette hozzá.

A szervezet jelenleg 171 mun-
kavállalót foglalkoztat munkavi-
szony keretében, ebből 130 fő a
megváltozott munkaképességű
és fogyatékkal élő munkavállaló.

„A család szerepének erősíté-
se, az összetartó erő növelése, a
családi válsághelyzetek kezelé-
se” – sorolta az általános célokat
Farkasné dr. Lukácsy Zita, az

Újabb esélyt kapnak
Esély Kft. ügyvezető igazgatója,
szakmai vezetője. Két éven ke-
resztül több partnerrel dolgoz-
nak majd együtt a programok si-
keres lebonyolításán. A feladatok
közé tartozik számos workshop
szervezése, melyeken az érintet-
tek megtanulhatják, miként
egyeztethetik össze a lehető leg-
sikeresebben a munkát a családi

élettel, hogyan lehet fogyatékkal
élő gyermek mellett munkába áll-
ni, illetve újra visszatérni a munka
világába. „A szülők egy része el-
válik, ha fogyatékkal élő gyermek
érkezik a családba, nem tudják
megoldani az ebből adódó fe-
szültséget. Támogatni kell őket,
hogy ne tragédiaként éljék meg,

szerző: földvári gabriella

Az általános iskola első négy osztályában csak az
alapkészségeket kell kialakítani, fejleszteni a gyere-
kekben. Az írást, az olvasást, a számolást, a test-
mozgást és a művészeteket, hiszen ezek a kézsé-
gek alapjai annak, hogy a későbbiekben el tudják
sajátítani a tudást – hangsúlyozta Horváth Péter, a
Nemzeti Pedagógus Kar országos elnöke szerdán,
egy győri konferencián a zsinagógában.

A Nemzeti Pedagógus Kar konferenciájának a
célja, hogy népszerűsítse a pedagógus szervezetet,
bemutassa munkáját. A kar feladata, hogy képvisel-
jék a szakmaiságot, és közvetítsék a pedagógusok
javaslatait a törvényalkotók felé – hangsúlyozta kö-
szöntőjében Kaukerné Kovács Edit, a megyei terü-
leti küldöttgyűlés elnöke.

Horváth Péter két aktuális témáról, a 9 évfolyamos
iskoláról és a nemzeti alaptanterv átdolgozásáról

A naprakész szakképzés megvalósítása a cél
szólt. A 9 évfolyamos iskola bevezetését a kar akkor
támogatja, ha igazi szakmai konszenzus alakul ki,
melyben az általános iskolai pedagógustól az okta-
táskutatóig megindokolják, hogy mi az értelme, mi a
célja, és hogy valóban ez lenne a legjobb megoldás.

A nemzeti alaptanterv a kar szerint is átdolgozás-
ra szorul, mert a közismeretnek és a képességfej-
lesztésnek az aránya nem megfelelő. A mai gyere-
keknek nem lehet tankönyv centrikusan átadni a tu-
dást, más módszerre és tartalmakra van szükség.
Az hogy az iskola mindenkinek értéket tudjon adni
a maga színvonalán, az változásokat kell, hogy ge-
neráljon – hangsúlyozta a szakember.

A szakképzés aktuális helyzetéről és terveiről Pö-
löskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkár azt mondta, a napra-
kész szakképzés megvalósítása a cél. Egyre jobban
be kell vonni a munkaadókat, hogy a képzés tükröz-
ze az elvárásaikat.

ha nem egészséges gyermekük
születik” – fejtette ki az igazgató,
miben tudnak még segíteni.
Ezenkívül megmutatják azt is,
hogyan gazdálkodjanak okosan,
s utat mutatnak az adósságcsap-
dába került családoknak. A tá-
mogatásból számos csapatépítő
program valósulhat meg, köztük
önbizalom- és kreativitásnövelő

kézműves foglalkozások, illetve
kiállítások. Azokat is segítik, akik
valamilyen oknál fogva, például
baleset miatt megváltozott mun-
kaképességűek. 

„A cél, hogy a lehetőség által
profitáljanak a munkatársaim, a
munkavállalóim és az ő családja-
ik” – zárta a projekt bemutatását.
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szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Ötödik alkalommal rendezték meg
Budapesten a Magyarok a világ
járműgyártásában című kiállítást.
Az Autós Nagykoalíció elnökének,
Knezsik Istvánnak a kezdeményezé-
sére évről évre olyan kiváló személyi-
ségeket hívnak meg, akiket a jármű-
ipar Oscar-díjasai kitüntető címmel
illetnek. Idén Hanula Barna, a győri
Széchenyi István Egyetem Audi
Hungaria Járműmérnöki Kar dékán-
ja is a díszvendégek között volt.

Hanula Barna évtizedeken át Né-
metországban dolgozott, s a Bugatti
Veyron 1001 lóerős motorjának kifej-
lesztőjeként szerzett magának és hazá-
jának világhírnevet – hangzott el az in-
doklásban. Akkoriban ez számított a vi-
lág legerősebb motorjának, s egyedüli
magyarként vett részt a projektben.

Ez egyébként több mint egy motor,
ez egy emlékmű mindenkinek, aki
részt vehetett a projektben – fogalma-
zott Hanula Barna. – A háború után ez
volt az első 16 hengeres, sorozatban
gyártott motor. Az első személygépko-
csi-motor, ami átlépte az ezer lóerőt.
S az első olyan szériában gyártott sze-
mélygépkocsi, ami több mint négy-
száz kilométeres sebességgel tud ha-
ladni. Ezek azok az autók, amikre sen-
kinek nincs szüksége, de mindenki
szeretne belőle egyet.

Nem fáj a szíve, hogy nem Bugatti
Veyronnal jár? – kérdeztem tőle.

Nem fáj. Mire mennék egy ilyen au-
tóval az utcán? Tele lennék irigyekkel.
S persze egy sílécet sem tudnék bele-
rakni. Nekem elég az az alkotói él-
mény, talán büszkeség is, hogy ebben
részt vehettem.

Arra a kérdésre, miért jött haza, így
reagált: olyan hülye ötletnek tűnt,
hogy rögtön igent mondtam. Majd

Hanula Barna a magyar
jármûipar Oscar-díjasai között

hozzáfűzte azt is, jó érzés fiatalokkal
dolgozni. Nem rosszabbak semmivel,
mint amilyenek mi voltunk. Majd fel-
idézte azt, hogy láncfűrészes kalandja
is volt. Egy nagy cég kérte fel arra, hogy
a favágóknak fejlesszenek ki négy -
ütemű láncfűrészt. Ez azonban jóval to-
vább fűrészelt, mint a kétütemű, a favá-
gók pedig morogtak, mert félóránként
nem tudtak szünetet tartani tankolás
ürügyén. Le kellett kisebbíteni a tankot
– mondta el Hanula Barna.

Nagyon sok magyar mérnök alko-
tott nagyot a világ autóiparában, mint
ön is. Mitől ilyen jók a magyar mérnö-

kök? – kérdeztem a friss Oscar-díjas
Hanula Barnát. 

A kor, amibe beleszülettem, korláto-
zott lehetőségeket kínált fel, s mi min-
dig többet szerettünk volna. Ez egyút-
tal leleményessé is tett bennünket. A
magyar sebészek is sokkal leleménye-
sebbek voltak a jóval jobban elkényez-
tetett külföldi kollégáiknál. Akik kinn si-
keresnek bizonyultak, merészebbek
voltak az átlagnál. Saját sorsukat a ke-
zükbe vették és többre is jutottak.

Hanula Barnán kívül az idén Ani-
sits Ferenc és Stefan Lengyel pro-
fesszor iratkozott fel a magyar jármű-
ipar Oscar-díjasai közé. Előbbi a
BMW-nél dolgozott, s dízelpápaként
emlegetik, utóbbi pedig az esseni
egyetem designer professzora, aki-
nek tanítványai a világ összes nagy
járműgyártójánál megtalálhatók.

Hanula Barnán kívül volt még egy
másik győri vonatkozása is a buda-
pesti kiállításnak. Az Audi Hungaria
Zrt. saját standdal képviselte magát,
ahol bemutatták a győri gyárban ké-
szülő autókat és motorokat.

A világ
legerôsebb
motorjának
fejlesztésében
vett részt
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HIRDETÉS FEJLESZTÉS

Az önkormányzat nyertes pá-
lyázatának segítségével kor-
szerűsített ingatlan, a veszé-
lyeztetett gyermekekkel foglal-
kozó esetmenedzserek számára
nyújt magas színvonalú munka-
végzésre alkalmas telephelyet,
ami a 2016-ban megnövekedett
feladatok ellátását garantálja.

„Győr hagyományosan erős szociális
hálót tart fent, odafigyel az idősekre, a
gyermekekre és a családokra egyaránt.
Idén több olyan európai uniós támoga-
tást élvező fejlesztést valósítunk meg,
épületet újítunk fel vagy bővítünk szol-
gáltatást, amely a szociális és egész-
ségügyi területhez kötődik. Örömteli,
hogy ezek sorában a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ egyik fontos egysé-
ge is megújulhatott, a munkavégzést
hatékonyabbá tevő eszközökkel gyara-
podhatott” – fogalmazott dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester.

A 2016-ban életbe lépett jogszabá-
lyi változások következtében minden
járásszékhely, így Győr is köteles
olyan Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontot működtetni, ahol a családok
segítése és a gyermekjóléti szolgálta-
tások egymásra épülve működnek. Az

Megújult a Család- és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája
intézkedés kiemelt célja, hogy csök-
kenjen a veszélyeztetett gyermekek
száma, és a gyermekekkel ne történ-
jen visszaélés a családon belül. Ezt a
feladatot Győrben a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ Hatósági Csoport-
jának esetmenedzserei látják el.

Rákosi-Tóth Rita, a központ igazga-
tója kifejtette, az esetmenedzserek
munkája kiemelten terhelt a gyermek-
védelem területén, hiszen hozzájuk
már olyan családok érkeznek, ahol va-

lamilyen oknál fogva a gyermek veszé-
lyeztetett. Ez gyakran jelenti azt is,
hogy a családok feszültek, ingerültek,
bizonytalanok. A „Szociális alapszol-
gáltatások fejlesztése Győrben, II.
ütem” című pályázat által olyan irodát
kaptunk, ahol minden infrastrukturá-

lis feltétel adott, hogy a hozzánk érke-
zők kellemes légkörben, oldottan tud-
ják megosztani problémáikat, a kollé-
gák pedig hatékonyabban tudjanak
segítséget nyújtani a gyermekek ve-

szélyeztetettségének mielőbbi meg-
szüntetéséhez.

A beruházás során a Lajta u. 18.
szám alatti ingatlanban több mint 200
négyzetméternyi belső terület újult meg.
Megtörtént az épület teljes akadálymen-
tesítése a parkolótól kezdve a járdán és
a bejáraton át a mellékhelyiségig, az
ügyfélszobákba és az asszisztensi pult-
ba pedig indukciós hurkot helyeztek el.
Az energiatakarékosság jegyében meg-
történt az iroda hőszigetelése, fűtéskor-
szerűsítése és a nyílászárók cseréje is.

A több mint 75 millió forintból meg-
valósuló projekt keretében új irodabú-
torokat és informatikai eszközöket is vá-
sároltak a központ számára, melyek
egy része a Mónus Illés úti és a Szi-
gethy Attila úti telephelyekre került. A
projekt során két személygépkocsival
is gazdagodott a központ, amelyek a fo-
kozottan veszélyeztetett gyermekek
ügyének felkarolását segíti, hiszen az
esetmenedzseri munka része a rend-
szeres családlátogatáson és a család
saját lakókörnyezetében való segítésen
túl a krízishelyzetekben való gyors és
hatékony ügyintézés is, a járáshoz tar-
tozó 34 településen. A fejlesztéseknek
köszönhetően, két fővel nőtt az esetme-
nedzserek száma.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Folyamatosan zajlik a lakóépületek
energetikai felújítása a városban:
Győrben a jelentős mértékű program
során a város 2800 lakása korszerűsö-
dik, újul meg több területen.  A közel-
múltban ötven lakás hőszigetelési
munkái és fűtéskorszerűsítése készült
el Marcalvárosban.

A Répce utca 1–7. számú lakó-
tömb felújításának értéke közel 84
millió forint volt, amelyet a Magyar Ál-
lam 30,5 millió, míg az önkormányzat
14,2 millió forinttal támogatott. „Győr
élen jár az energetikai felújítások te-

Újabb épületet korszerûsítettek
rén, ami Marcalvárosban is tetten ér-
hető. A beruházások révén nem csak
szebb városképet kapunk, de nő a la-
kások értéke, komfortja, és az épüle-
tek gazdaságosabbá is válnak, ami
környezetvédelmi, nem mellesleg,
anyagi szempontból is pozitívum” –
fogalmazott Kovács Tamás, a terület
önkormányzati képviselője.

Az Otthon Melege Programban
részt vevő társasházak közel fele elké-
szült. A következő időszakban a többi
épületnél is megtörténnek az átadá-
sok, ugyanis a megvalósításra az álla-
mi támogatási szerződés aláírásától
számított egy év áll a házak közössé-
geinek rendelkezésére.
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AUTIZMUS HIRDETÉS.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Április elsején kékbe öltözik a
Széchenyi tér, este kék szín-
be borulnak a város emble-
matikus épületei. Az akcióval
az autizmus világnapjára hív-
ja fel a figyelmet Árnics Kata-
lin gyógypedagógiai tanár és
az érintett szülőkből és peda-
gógusokból álló csapata.

Hatodik éve rendezik meg
Győrben a Kék napokat. Milyen
céllal indították el a kezdemé-
nyezést?

Információt akartunk adni az
autizmusról. Szeretnénk, ha tisztul-
na a kép, amit részben az „esőem-
berrel" azonosítanak, másrészt dü-
höngő, veszélyes embereknek mu-
tatja be az autizmussal élőket. Sze-
retnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy nagyon nehéz dolguk van
azoknak a családoknak, akik autiz-
mussal élő gyermeket nevelnek.
Huszonnégy órás szolgálat az éle -
tük. Érdemes tudni, hogy ma min-
den 150. gyermek autizmussal
születik, minden bölcsődében,
óvodában, iskolában van érintett.
Az ő integrációjuk csak úgy oldha-
tó meg, ha megfelelően képzett
szakemberek foglalkoznak velük.
Az szerintünk nem integráció, ha
az autista gyerek bekerül a többsé-
gi oktatási rendszerbe és a peda-
gógus teljesen tehetetlen, mert a
képzése során nem, vagy alig hal-
lott az autizmusról. Azért is fogtunk
bele a szervezésbe, mert olyan
programokat akartunk létrehozni,

Kék napok: hisznek a közösség
erejében, a megállás fontosságában

ahol találkozhatnak az érintett szü-
lők egymással, ahol pihenhetnek,
tanulhatnak, szórakozhatnak. 

Mik a tapasztalatok, eléri a
célját a kezdeményezés? Töb-
bet foglalkozunk az autistákkal,
jobban megértjük őket?

Sok előrelépés történt országo-
san és helyi szinten is. A program-
sorozatunkban a kék kötéssel érjük
el a legtöbb embert. Ennek az a lé-

nyege, hogy felhívásban kérjük a lá-
nyokat, asszonyokat, kössenek kék
négyzeteket, amelyekkel bekötjük
a Széchenyi téri utcabútorokat,
lámpaoszlopokat. Idén is több száz
négyzetméter kék kötés érkezett a
csodálatos összefogásnak köszön-
hetően. Az evangélikus óvodában
például kitettek egy kényelmes szé-
ket, és akinek volt ideje, leült, dol-
gozott pár sort és továbbadta. Volt
tanár, aki a gyerekekkel kötött és
közben beszélgettek. Nyugdíjas-
klubok, baráti társaságok fogtak
össze és kötöttek közösen. Hiszek
a közösség erejében, a megállás
fontosságában. Állandóan szala-
dunk, jó néha „tétlennek" lenni. Ér-

demes elgondolkozni mások sor-
sán és segíteni, ha kell. Sokszor az-
zal is segítünk, ha azonosulunk a
másik életével, nem ítélkezünk,
nem félünk a másik embertől.

Mit ajánl a győrieknek, ho-
gyan vegyék ki részüket a Kék
napokból?

Jöjjenek el a Széchenyi térre, ké-
szítsenek sok fotót, és tegyék fel az
internetre! Hirdessék az elfogadás

fontosságát! Április 1-jén 10 órakor
a Vaskakas Bábszínházba várjuk az
érintett gyerekeket az Icurka-Picur-
ka bábelőadásra és azt követően já-
tékra. Április 3-án 18 órától jótékony-
sági koncertet ad Kövi Szabolcs fu-
volaművész a Rába Hotelben. Az
esemény bevételét egy tehetséges,
zenét tanuló, autizmussal élő fiatal-
ember tanulmányainak támogatá-
sára fordítjuk. Április 7-én 9 órától
szintén a Rába Hotelben „Illúzió az
inklúzió?” címmel szülőképzést szer-
vezünk, a programot dr. Simó Judit
gyermekpszichiáter és Nagy Orso-
lya, két autizmussal élő gyermeket
nevelő édesanya tartja. Érdemes
meghallgatni az előadásukat. 

Kékbe öltöznek a hétvégén a
zöld és sárga riksák is. Szőllősi
József, a szállítóeszközök üze-
meltetője is szeretné felhívni a fi-
gyelmet az autistákra, arra, hogy
ők nem kevesebbek, csak má-
sok, mint egészséges társaik.

Tavaly óta találkozhatunk a
környezetbarát szállítási esz-
közzel a győri Belvárosban, el-
sősorban hétvégéken, a városi
programokhoz kapcsolódva
tűnnek fel. Jelenleg öt riksával
dolgoznak, kettő mechanikus,
három pedig elektromos ráse-
gítéssel működik. Két felnőtt,

Kék riksa közlekedik a hétvégén
vagy három gyermek fér el ben-
nük biztonságosan. A sofőrök
Józsefen és feleségén kívül
egyetemisták.

Esküvők, lánybúcsúk, randik,
gyerekzsúrok lassan elengedhe-
tetlen kelléke lesz a feldíszített, ki-
világított, zenélő pedálhintó, éj-
szakánként pedig a bulizó fiata-
lok is szívesen igénybe veszik,
egy itallal a kezükben hajtatnak
vele haza. A tuk-tuk sikeres a kül-
földiek körében is, kényelmesen,
fagyizva, nyugodt tempóban néz-
hetik meg a város műemlékeit,
nevezetességeit. 
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szöveg: h. f.
fotó: marcali gábor

„Az ember intellektuális teljesít-
ménye a délutáni órákban a leg-
nagyobb. Márpedig a belgyó-
gyászat intellektuális szakma”
– indokolja a díszpolgári címmel
kitüntetett dr. Rácz István pro-
fesszor, miért délután tartja a
viziteket, s marad a kora esti
órákig a kórházban. 

Tanáros, mosolygós, régi vágású úri-
ember. Érdekli a világ, s az ember, aki-
vel beszél, érdekli a beteg, aki bajával
fölkeresi. Nemcsak a gyomra, a vas-
tagbele érdekli, hanem az egész em-
ber, aki nála nem tárgya, hanem ala-
nya a gyógyításnak. 

Tájékozott. Pontosan tudja a tér-
ben elhelyezni önmagát. Nincsenek
előre gyártott mondatai, egyik kimon-
dott gondolatával újakat hív elő. Nem
kijelent, hanem megállapít. Éppen
annyira személyes, amennyire azt a tu-
dománya megengedi. A medicina
ugyanis objektív tényekkel dolgozik. 

Vizuális ember, s vizuális foglalko-
zása van. Azért szereti jobban papíron
olvasni a tudományos szakfolyóirato-
kat, mert a kiterített újságnak mind a
két oldalát egyszerre látja, s ő maga
fókuszálhat arra a cikkre, képre, ame-
lyikre akar. Az internetes szöveg ezt a
szabadságot többnyire elveszi tőle.

Kórházi szobájában és lakásában is
olyan képekkel veszi körül magát, ame-
lyek többet jelentenek számára esztéti-
kai élménynél. Irodájában orvos nagy-
bátyjának és belgyógyász apósának a
portréja látható. Velük szemben, a kana-
pé fölött a győri Tóvári Tóth István fest-
ménye teremt hangulatot. Rácz profesz-
szor arról a vidékről gyűjt képet, amely-

hez kötődik. Otthonában van festmé-
nye a bajai Sugovicáról, hiszen annak a
partjáról, Bajáról származik. Van képe
Pécsről, ahol tanult, s ahol habilitált. Két
Orbán Dezső-festményt pedig főleg
azért vásárolt meg, mert 102 évet meg-
élt alkotója Győrben született.  

Tudományos érdeklődésének köz-
pontjában a vastagbéldaganatok meg-
előzése, szűrése, diagnosztikája és terá-
piája áll. Ez az egyetlen olyan rákfajta,

A Sugovicától a gyôri Kis-Dunáig
amelynek előfutára van a polipok formá-
jában, magyarázza a professzor. A poli-
poknak csak a kisebbik részéből lesz
rosszindulatú betegség, ám mindet le
kell szedni, mert a vizsgálat során nem
tudható pontosan, melyik fajulhat el.
Kérdezem tőle, a korszerű műszerek se-
gítségével és hatalmas tapasztalata
alapján tükrözés közben a polipok hány
százalékáról tudja megmondani, hogy
azoknak pozitív lesz a szövettani lelete?
„Kilencvenöt százalékos biztonsággal

meg tudnám, mondani, de ez mindad-
dig szubjektív véleményalkotás, amíg
objektív módszerekkel nem támasztjuk
alá. Márpedig erre jelenleg vizsgálat
közben nincs lehetőség” – válaszolja. 

A Széchenyi
István Egyetemen
Horváth András fi-
zikussal és Hor-
váth Zoltán tan-
székvezető mate-
matikussal együtt
most éppen azt
kutatják, hogy kül-
ső képe alapján,

objektív módon miként lehetne elkülöní-
teni a rák előfutárait az ártalmatlan poli-
poktól. Eddigi biztató eredményeikről ta-
valy Washingtonban számoltak be. 

A győriek sokat köszönhetnek a
professzornak. Országosan még csak
a közeljövőben indul az a szűrőprog-
ram, amit az ő osztályán már négy éve
bevezettek. Huszonöt önkéntesen vál-
lalkozó háziorvos székletminták alap-
ján szűri az ellátási körzetébe tartozó-

kat, s ha pozitív a teszt, a betegek
Rácz professzor osztályára kerülnek,
ahol kizárják a daganat előzményét,
vagy a polipok levételével megelőzik a
rák kialakulását. 

Ha visszatekint nagy ívű klinikusi,
kutató pályájára, akkor eredményei
mögött tanító nagyszüleitől és édes-
anyjától, valamint mérnök édesapjától
hozott kitartást, szorgalmat talál.

„Szerencsém volt, hogy Pécsre jár-
hattam a fénykorát élő egyetemre, s ké-

sőbbi feleségemet is oda vették fel, sze-
rencsém volt, hogy Győrbe kerültem, a
szerencsének köszönhetem, hogy elő-
döm, Láng főorvos úr meghonosította
a hajlékony endoszkópiát a kórházban,
s én ott dolgozhattam, szerencsém volt,
hogy egy ilyen szerencsés városnak a
polgára lehettem” – sorolja. „Bajáról in-
dultam el Nyugatra, Győrig jutottam, jól
választottam, amikor két egyetemi fel-
kérést sem fogadtam el, hanem itt te-
remtettem meg egy európai oktatóhe-
lyet, ahová sok országból jönnek tanul-
ni az orvosok, nem kellett Budapesten
vetélkednem a sok számottevő szak-
ember között.”

A vidéki lét nem szigetelte el a szak-
ma fősodrától, a Gasztroenterológus
Társaság alkalmat adott szakmai elő-
adásokra, publikációkra, kapcsolatok
megteremtésére. Rácz István profesz-
szor a lengyelországi Jagelló-egyete-
men éppúgy tapasztalatokat szerzett,
mint Genovában, vagy az amerikai Buf-
falóban. Lett volna lehetősége külföldön
karriert csinálni, de nem hagyta el Győrt. 

„Pályakezdő koromban többlet-
munka, plusztudás kellett ahhoz,
hogy valaki hozzájusson a külföldi le-
hetőségekhez, ma már minden orvos
előtt kinyílt a világ” – állapítja meg. „A
fiatal doktorok többsége nem vállalja,
hogy végigjárja a nehezebb hazai utat.
Ha egy banki szakember 35 éves ko-
ráig nem lesz vezető, akkor gyakorla-
tilag már le is mondhat erről a tervéről.
A belgyógyász azonban harmincöt
éves korában még csak pályakezdő

szakorvosnak számít, a befektetett
munka hosszabb idő alatt térül meg.
Ráadásul orvosként a bizalmat is meg
kell szerezni, s az sem jön magától. Ez-
zel együtt most öt olyan kiváló fiatal
munkatársam van, nem kell aggód-
nom az osztály jövője miatt.”

Fontosnak tartja, hogy tudomá-
nyos igazgatóhelyettesként is olyan
kórházban dolgozhat, melynek a veze-
tése stabil, s ahol az elődök kinevelhe-
tik, megnevezhetik az utódaikat. Csa-
ládi életéről annyit mond: a „karrierve-
zérelt” orvosok gyermekei hátrányos
helyzetűek. Szerencsére közgazdász
lánya és jogász fia megtalálta helyét a
világban, de közel sem tudtak annyit
foglalkozni velük, mint szerették volna.

„Szeretek Győrben élni, soha nem
gondoltam, hogy ennek a befogadó
városnak valaha is díszpolgára lehe-
tek” – mondja. Elégedett az életével,
nem panaszkodik arra, hogy túl sok a
munka, csak azt fájlalja: elfoglaltsága
miatt horgászként kevés süllőt fog
mostanában.

Nem gondoltam, hogy
ennek a befogadó városnak
a díszpolgára lehetek



PR-CIKK HIRDETÉS

2017. március 31.   / + / 9

Hagyományos magyar sonkákkal várnak
mindenkit a következő hétvégén a XI. Bá-
bolnai Sonkafesztiválon, ahol a látogatók
garantáltan minőségi termékeket szerez-
hetnek be a húsvéti ünnepi asztalra. A son-
kaünnepet április 8–9-én rendezik a bábol-
nai lovaspálya mellett, melyre a hazai
gyártók színe-java elhozza portékáit.

Debreceni Tibor, a Bábolna-Hús tulajdonosa közel
három évtizede foglalkozik sonkagyártással. A ha-
gyományos árukat azonban egyre inkább háttérbe
szorítja az olcsó tömegtermelés, a gyors érlelésű
áruk. A kisváros hentese úgy döntött, a magyar ha-
gyományos sonkát népszerűsíti, minden lehetősé-
gével, többek között a sonkafesztivál megrendezé-
sével. Egy pármai sonkáról szóló dokumentumfilm
kapcsán jutott eszébe az ötlet, Bábolnán is szervez
az olasz és spanyol vidékeken már nagy népszerű-
ségnek örvendő sonkaünnepet, hiszen a mi son-
kánk is legalább olyan ízletes, mint a déli társaik. 

A Bábolnai Sonkafesztivál története már 2007-re
nyúlik vissza. A cél az volt, hogy Magyarország sonka-
gyártóit összegyűjtsék, akik még gyártják a hagyomá-
nyos sonkát, és a nagyközönség számára egy helyen
felkínálhassák termékeiket. Két év múlva Debreceni Ti-
bor megalapította a Magyar Sonkalovagrendet, hogy
méltó házigazdája legyen ennek a rendezvénynek. A
törekvése a magyar sonkák szélesebb körben való
megismertetése mellett, a sonkahagyományunk meg-
tartása, a magyar gasztronómia népszerűsítése.

„Húsvétkor nem hiányozhat az ünnepi asztalról
a főtt sonka. Kiváló alkalom tehát az ünnep előtti
hétvége a fesztiválra” – emelte ki a szervező, arra
alapozva, hogy az eladott sonkák 60-70 százalé-
ka ugyanis még mindig húsvét előtt fogy el. A ta-
pasztalatok szerint az év többi napján a sonka ke-

vésbé közkedvelt, pedig nyersen fogyasztva, zöld-
ségekkel szervírozva, kiváló nyári vacsora lehet.
Ráadásul a sonkás ételekből számos ízletes fo-
gást készíthetünk.

A fesztiválra idén is számos sonkagyártó érkezik.
Számos finomságot kóstolhat meg tehát az, aki ki-

látogat az eseményre, mert szinte az egész ország-
ból érkeznek szakemberek, akik arra várnak, hogy
az emberek megismerjék és megszeressék a kíná-
latukat. A sonkaverseny most sem maradhat el,
ahol az is kiderül, melyik sonkakészítő dolgozik úgy,
hogy kiemelkedjen a többiek közül. Számos kritéri-
umnak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki a képze-
letbeli dobogó legfelső fokára állhasson. Számít a
küllem, az íz, a szín, az illat és az állag. „A hagyomá-
nyos sonkák között nem lehet nagy az eltérés, alap-
anyagban és a készítésben lehetnek csupán hal-
vány különbségek. Garantálom, hogy aki ellátogat
a hétvégén Bábolnára, csak kiváló minőségű, ízle-
tes sonkákat talál, és mindenki megtalálja az ízlésé-
nek megfelelő árut” – szögezte le a szervező és hoz-
zátette, a lovagrend további célja a sonkák minősé-
gének megtartása, a szabályok megteremtésének
kiharcolása. 

Persze a gasztronómiai élvezeteken túl más szín-
padi produkciók is várják az érdeklődőket. Lesz
rock and roll- és country-koncert, sőt, még a „Taiko”
japán dobok is bemutatkoznak. Az operett kedvelői
is megtalálják a közkedvelt örökzöldek hangulatát,
de a néptáncot és a cigányzenét szeretők is találnak
maguknak programot, így a család minden tagjá-
nak remek kikapcsolódást nyújthat a hétvégi son-
kafesztivál. Arról nem is beszélve, hogy akit Fortuna
a kegyeibe fogad, tombolán megnyerheti a húsvéti
sonkáját is. 

A fesztivál részletes programját a www.sonkalo-
vagrend.hu weboldalon találják. (x)

Az újrakezdés szlogennel indul útjára a Bábolnai Sonkafesztivál 
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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!

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Egy 1975-ös muzeális tokaji
aszú és egy 10 literes barrique
hordóban érlelt ananászpárlat
is kalapács alá kerül a VIII. Kan -
tharosz Jótékonyság Gálán és
Borárverésen április 6-án, a
Richter Teremben.

Idén is a hét meghatározó győri civil
szervezet, a Győri Filharmonikus Ze-
nekar és az ország neves borászai fog-
tak össze a jótékony cél érdekében.
Tagai István, az Európai Borlovagrend
Hungária Konzulátus győri legátusá-
nak vezetője sajtótájékoztatón jelen -
tette be szerdán, hogy elővételben
már mind az ötszáz jegy elkelt a gálá-
ra, valamint a támogatók által már biz-
tos, hogy a kiválasztott pályázók meg-
kapják a segítséget. Az elmúlt nyolc
évben a gála jóvoltából összesen 43
millió forinttal sikerült valóra váltani a
győri és Győr környéki tehetséges fia-
talok álmait. 

Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntőjében kiemelte, a Kantharosz
Gála egy csodálatos összefogás ered-
ménye, amely bizonyítja, hogy a győri

Tokaji aszú és ananászpárlat a Kantharosz Gálán
civil szerveződések jól működnek. Az
önkormányzat többek között ezért a
nemes összefogásért támogatja
évente 25 millió forintos pályázati ke-
rettel azokat a civil szervezeteket, ala-
pítványokat, amelyek a közért, a rászo-
rulók megsegítéséért működnek.

Az idei egyik támogatott Wendler
Enikő, 16 éves, tehetséges, ifjú fu-

volista elmondta, egyrészt nagy
öröm számára, hogy a jótékony fel-
ajánlás segítségével részt vehet má-
jusban egy nemzetközi megméret-

tetésen, másrészt azért is boldog,
mert a gálán együtt muzsikálhat a
győri filharmonikusokkal, Johann
Joachim Quantz 18. századi zene-
szerző és fuvolaművész művéből ad
elő egy tételt.

Pócs Zsuzsa, a dunaszerdahelyi
Életfa Polgári Társulás elnöke pedig
arról számolt be, hogy hetente ötven

gyermek fejlesztését tudják segíteni
öt fejlesztőpedagógus segítségével a
Csallóközben, ehhez a munkához já-
rul hozzá a támogatás. Szlovákiában

ugyanis állami szinten nem finanszí-
rozzák a fejlesztő központokat.

Tagai István hangsúlyozta, az idén
több különleges tétel is lesz az árve-
résen. Dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter egy 1975-ös muze-
ális Tokaji Aszút ajánlott fel, melynek
kikiáltási ára 250 ezer forint. A Sziget-
köz Lelke Pálinkaház egy 10 literes
barrique hordóban érlelt ananászpár-
lata is kalapács alá kerül, melynek ki-
kiáltási ára 200 ezer forint. A villányi
Wunderlich Pincészet pedig azt az
utolsó üveg 2006-os Pinot Noirját
ajánlotta fel, amely akkor nyert Brüsz-
szelben aranyérmet, amikor a Villányi
borvidék még csak kereste a hírnevet.
A licitje 100 ezer forinttól indul. Ezút-
tal a Pannonhalmi borvidék hét pin-
cészete is összefogott, és ezek válo-
gatott boraiból száz palackot árverés-
re bocsátanak.  

A gála mára hazánk egyik kiemel-
kedő jótékonysági társadalmi esemé-
nye lett, melynek fővédnöke Borkai
Zsolt Győr polgármestere, az árverést
ezúttal Borbás Marcsi vezeti, és részt
vesz rajta többek között Szarka Gyula,
Benkő László, Tolcsvay László és fele-
sége Péreli Zsuzsa, valamint az idén
százéves Lions klubok vezetői.

operaáriák
A GYÔRI ZSINAGÓGÁBAN

Jegyek megvásárolhatóak:
Látogatóközpont Gyôr, Gyôr+ Pavilon

Támogatók:

2017. április 21. 19 óra
Belépôdíj: 3000 Ft

VEREBICS IBOLYA
Liszt Ferenc és Bartók Béla díjas

operaénekes és

RUPPERT ISTVÁN
orgonamûvész

operaária estje
Mûsoron: Bach, Händel, Mozart, Donizetti, Rossini,

Verdi, Mendelssohn és Wagner népszerû mûvei

NÉPSZERÛ

Muzeális Tokaji Kövérszőlő
Esszenciák a Nobilis Szőlőbirtok

felajánlásából
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Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban
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Az év fotói 2016 albumban – melyet
hétfőn mutattak be a fővárosi Ro-
bert Capa Kortárs Fotográfiai Köz-
pontban, a 35. Magyar Sajtófotó Ki-
állításon – munkatársunk, Marcali
Gábor fotóriporter képe is helyet ka-
pott. Az idei sajtófotó-pályázatra
234 fotográfus összesen 6259 kép-
pel nevezett, ezek közül választotta
ki a szakmai zsűri a kiállítás és az al-
bum fotóit. A magyar fotóriporterek
emberi látásmódja jól megmutatko-

Munkatársunk Szelfije
zik az idei anyagon keresztül is,
amelyből 1992 óta minden évben
katalógus is megjelenik, melybe a
díjazott képeken kívül az év legjobb
sajtófotóit válogatják be. Ebben lát-
ható Győr+ Média fotóriporterének
a riói olimpián készült fotója, Szelfi
címmel. Gábor a  brazil játékosok
örömét örökítette meg a brazil–né-
met futballdöntő után.

Az album a könyvesboltokban
megvásárolható.

A tavaly elhunyt Bedi Eszter súgó, ren-
dezőasszisztens emlékére alapított díjat
két barátja és művésztársa, Venczel-Ko-
vács Zoltán színész és Tóth Zoltán fotós
– számoltuk be róla múlt héten. Azokat
a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas
Bábszínház kulisszái mögött dolgozókat
ismerik el, akik nélkül nem lehetne elő-
adás. „Amikor augusztus végén Eszti az
égi társulatba költözött, el kellett gondol-
kodnunk, hogyan tovább... Később leül-
tünk Venczel-Kovács Zolival, s csatlako-
zott hozzánk Lengyel Józsi is (a Torta- és
Karamell Szalon tulajdonosa – a szerk.),
s együtt találtuk ki a részleteket” – kezd-
te Tóth Zoltán, a Vaskakas Bábszínház-
ban tartott sajtótájékoztatón. Eszti ezek-
ben az intézményekben dolgozott, a
színháznak élt, imádta a teátrum világát,
s részt vett szinte minden győri rendez-
vényen, ami ezekhez kötődött.

A hang, világosító, fodrász, öltözte-
tő, díszítő és kelléktárakból, valamint
a súgók-asszisztensek és az ügyelők
közül sorsoltak egy-egy munkatársat,
akik közül a közönség internetes sza-
vazással választhatja ki, ki kapja az el-
ső Bedi Eszti-díjat. A jelöltek pedig:
Bazsóné Pongrácz Eszter fodrász, Ab-
dai Bálint hangosító, Fehér Zoltán kel-
lékes, Barti László díszítő, Baracsi Or-

A Bedi Eszti-emlékdíj jelöltjei
solya jelmeztervező, Vlasics Rita súgó,
Karácsony Angéla ügyelő a Győri
Nemzeti Színházból és Horváth Bálint,
a Vaskakas világosítója.

Eszter nagyon szerette a mackó-
kat, ezért az április közepén kezdődő
szavazás „nyertese” egy Lengyel Jó-
zsef által készített, mackó formájú tor-
tát kap. A június 12-i gálán Eszti mű-
vészbarátai lépnek majd fel. További
részleteket a facebook.com/bediesz-
tiemlekdij oldalon találnak.



A
 m

el
lé

kl
et

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

12 / + / 2017. március 31.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

DAS UNIVERSITÄTSOR-
CHESTER GIBT EIN GRA-
TISKONZERT FÜR MU-
SIKFREUNDE. Dies am 6.
April um 19 Uhr im Konzertsa-
al der Universität (Kossuth u.
5.). Es dirigiert: Ménesi Ger-
gely. Konzertmeister: Bara-
nyai István. Auf dem Prog-
ramm: Camille Saint-
Saens: Der Karneval
der Tiere, Edvard Grieg:
Holberg-Suite, Felix
Mendelssohn: die
S y m p h o n i e
„Reformation”.

„FARBEN UND FLECKEN” – ei-
genständige Ausstellung der Flec-
kennäherin Ilona Zugmann am 4. April
um 17 Uhr im József Attila Bildungsha-
us (Móra Ferenc tér 1.) Die Ausstellung
ist bis 27. April wochentags von 10-16 Uhr
zu besichtigen. 

„DIE WEGE DER DROHNEN” –
Vernisage der Ausstellung von Bihon
Győző am 6. April um 18 Uhr in der
Magyar Ispita (Nefelejcs köz 3.) Die
Sammlung kann bis 7. Mai, täglich
von 10 bis 18 Uhr, ausser montags be-
sichtigt werden.

„SEIDENHARMONIEN” – Mandala -
ausstellung von Dolnay-Lágler Ágnes am
2. April um 11 Uhr im Győrer Hotel Kon-
ferencia (Apor Vilmos püspök tere 3.).
Die Sammlung ist bis 30. April zu sehen.

OSTERMARKT ab 7. Ap-
ril in der Arany János utca,
täglich von 10-18 Uhr. Den
Besucher erwarten indivi-
duelle Handwerksobjekte,
Geschenkideen und be-
sondere Leckerbissen in
breiter Auswahl. Handbe-
malte Eier, Schmuck, Kera-
mikprodukte, handge-
machte Seifen, handgewo-
bene Teppiche und viele
andere interessante Sa-
chen werden an den Stän-
den angeboten.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA
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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!

AZ ÚTON – HATÁRTALA-
NUL! sorozat keretében Cson-
ka Gábor „Vándorboy” mesél
úti élményeiről április 6-án 17
órakor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Köz-
ponti Könyvtárának klubhelyi-
ségében (Herman Ottó u. 22.).

KOPPÁNY ATTILA FESTŐMŰVÉSZ JUBILEUMI TÁR-
LATA nyílik április 4-én 17 órakor az Esterházy-palotában
(Király u. 17.). A kiállítást Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora és P. Szabó Ernő művészettörténész nyitja
meg. Az alkotásokat április 30-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között lehet megtekinteni. 

AZ EGYETEMI ZENEKAR AD INGYENES
KONCERTET a zenebarátoknak az Egyetemi
Hangversenyteremben (Kossuth u. 5.) április 6-
án 19 órakor. Vezényel: Ménesi Gergely. Kon-
certmester: Baranyai István. Műsoron: Camille
Saint-Saens: Az állatok farsangja, Edvard
Grieg: Holberg-szvit, Felix Mendelssohn:
„Reformáció” szimfónia.

ISMERJÜK MEG A FÉRFI
ARCHETÍPUSOK HÉT FAJTÁ-
JÁT! címmel április 1-jén 16 óra-
kor a FILO-Pontban (Kálóczy tér
15.) Rusznák György tart előadást.

PROGRAMOK A HÉTVÉGÉRE: Március 31-én 16 órá-
tól a Gyirmóti Művelődési Házban (Szent László út 35–37.)

várják az egészségtudatos lakosokat. Ugyanitt április 1-jén 17 órától Dr. Buda László
pszichiáter Kiút a depresszióból – Az egészséges önszeretet felé című előadá-
sát hallgathatják meg. Április 1-jén 10 órától a Kovács Margit-iskolában (Rép-
ce u. 2.) kaphatnak teljes képet egészségi állapotukról az érdeklődők.
A megnyitó után dr. Horváth Éva pszichiáter tart előadást Múló rossz
hangulat, vagy tényleg baj van? – A depresszió tünetei, felismerhető-
sége és gyógykezelése címmel. Részletes program és további infor-
mációk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.

DOLNAY-LÁGLER ÁGNES
SELYEMHARMÓNIÁK című
mandalakiállítása nyílik a győri Hotel
Konferenciában (Apor Vilmos püs-
pök tere 3.) április 2-án 11 órakor. A
tárlat április 30-ig látogatható.

A HANGRAFORGÓ
EGYÜTTEST HALLGAT-
HATJÁK meg az érdeklő-
dők a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtárának
klubhelyiségében (Herman
Ottó u. 22.) április 7-én 17
órakor. „Lesz oly idő még,
mely megemleget…!” cím-
mel a 200 éve született
Arany Jánosra emlékeznek.
A meghívott vendég Kis Pál
István szépíró, versműves.

SZÍNEK ÉS FOLTOK címmel nyílik április 4-
én 17 órakor Zugmann Ilona foltvarró önálló tár-
lata. A kiállítást a József Attila Művelődési Ház-
ban (Móra Ferenc tér 1.) Kónyáné Kovács Ildikó
kerámiaszobrász nyitja meg. A tárlat április 27-
ig, hétköznap 10–16 óra között látogatható.

„SZÖG LOVAMNAK PATKÓNYOMA” címmel
Balla Ede Zsolt előadását hallgathatják meg Szent
László székelyföldi emlékezetéről április 6-án 18
órakor, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere
János Kara főépületében (Liszt F. u. 42.). 

HOLLY TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁSA nyílik
április 5-én 17 órakor a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ Kossuth Lajos Művelő-
dési Házában (Déryné u. 50.). A kiállítást Bor-
bély Károly festőművész, főiskolai docens nyit-
ja meg, közreműködik F. Csapó Irén festőmű-
vész. A tárlat május 12-ig, munkanapokon
9–18 óráig látogatható.
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A múlt és a jelen találkozása

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Beszámoló: Automobil és Tuning Show (AMTS)

Fotó: Istenes György

Az AMTS a magyar mérnökök és az autóipar kap-
csolatának történeti áttekintését egy a „Magyarok
a Világ Járműgyártásában” elnevezésű tematikus
kiállításon keresztül mutatta be. A hazai járműipar
minden korszakát és mérföldkövét felidéző tárlat

egy soha nem látott installáción keresztül tette kéz-
zel foghatóvá azokat az innovatív eszközöket és jár-
műveket, melyeket a magyarság adott a világ mo-
bilitásának. Ha veterán autók, akkor nem hiányoz-
hattak a hot rod verdák sem a rendezvényről. Az
egyedileg, korabeli alapokra épített izomautók már
nemzetközi szinten is elismert versenyen is részt ve-

hettek. Persze a klasszikusok is képviseltették ma-
gukat, sok volt keleti blokkos csodával. A hagyomá-
nyos tuning-kocsik pedig akár szépségre, a teljesít-
ményre vagy a hangerőre fókuszálva készültek, min-
dig okoznak meglepetést. Képes beszámolónk, re-
méljük, átadja azt a hangulatot, amit hostess-
lányok és a sokszínű négykerekű csodák adtak.

Egész nap ment
az autómosás…

VW Polo taxi, ültetett
Bogár és öreg Skodák
csillogtak-villogtak

Ilyen nincs, és mégis van.
Lada 1200 két ajtóval,
tető nélkül

Álló lámpás Merci
kupé földig ültetve
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szerző: nagy zoltán
fotó: marcali gábor

Hosszasan figyelem a Pálffy utcai kör-
forgalmat, az ott haladókat és az átfor-
málódó közlekedési szokásokat. Újra
és újra megerősödik bennem az a
gondolat, hogy a volánnál ülők na-
gyobbik része nem érti a körforgalom
lényegét, az élelmes kisebbik része
pedig bátorságból előnyt kovácsol
magának. Pedig a körforgalom lénye-
ge nem más, mint egységnyi idő alatt
biztosítani a lehető legtöbb jármű za-
vartalan áteresztését egy útkereszte-
ződésen, ami sajnos számos ok miatt
nem sikerül.

A legfontosabb rendezőelv talán, hogy
minden körforgalomba érkező számá-
ra kötelező az elsőbbségadás. Nincs
fölé vagy alárendeltség! Sokan gondol-
ják úgy, hogy mivel a körforgalom meg-
építése előtt a magasabb rendű út
előnyt élvezett, ezt érvényesíthetik a
körforgalomba lépéskor is. Ráadásul, a
korábbi mellékútvonalon érkezők egy
része ezt a vélt előnyt hajlamos elismer-
ni és a végtelenségig várakozik — amíg
„kiürül” a körforgalom —, miközben mö-
götte felgyülemlenek a gyakran már tü-
relmetlenül dudáló járművek. Érdemes
talán szólni a tolakodókról és különö-
sen a nagy sebességgel a körforgalom-

ba érkezőkről, ami sokak számára ijesz-
tően hat. Ők általában a nagy és erős
autót vezető bátrak, akik hamar felisme-
rik a többiek szabályismeretének hiá-
nyát, vagy a kisautósok félelmét. A
gyakran 60-70 km/h sebességgel érke-
zők vélik úgy, hogy feltétlenül ők léptek
először a körforgalomba, és látványos
fékezéssel — és persze kellően felhábo-
rodva — kerülik el a balesetet. Ebben
nincs igazuk, és ehhez nincs joguk.
Azért nincs, mert a másik becsatlako-
zásnál időben is előttük belépett autós-
társuk sebessége lényegesen kisebb
volt, de a sebességkülönbségük miatt
alig képesek „elmenekülni” a vészhely-
zetben. Indokolt lenne éppen ezért a vá-

rosi — lámpa nélküli — körforgalmak
bevezető 60-100 méteres szakaszá-
ban egységesen csak 20-30 km/h se-
bességet engedélyezni, vagy akár az
utolsó szakaszon „szelíd fekvőrendőr-
rel” azonos körforgalomba lépési esé-

lyeket teremteni a járművek részére.
Egy ilyen intézkedés egyébként a kör-
forgalmak melletti zebrán áthaladó gya-
logosok és kerékpárosok biztonságát
is növelné! Érdekes lélektani hadviselés
ez, hiszen mindenki haladni akar — van,
aki erődemonstrációval —, de senki
nem szeretne balesetet szenvedni. Ez
utóbbi elv, bizony egyes járművezetők-
nél, indokolatlan és fokozott óvatossá-
got jelent. Persze a túlságosan óvatos
és „félős” közlekedési gyakorlat sem
tesz jót a haladás ritmusának, veszé-
lyes előzéseket generál, és csökkenti a
körforgalmak áteresztőképességét.

Aztán más érdekességek is vannak,
például az irányjelző használata terén.

Tíz autósból —
megfigyelésem
szerint — négy
egyáltalán nem
használja az inde-
xet a körforgalom-
ból történő kilé-
péskor, miközben
a behajtók állnak
és várnak, értékes
másodperceket

veszítve. Ebből fakadóan megint csak
nincs a forgalomnak ritmusa, és nincs
ütemes, harmonikus áthaladás. Külö-
nösen a reggeli és délutáni időszakok-
ban van ennek jelentősége, amikor a
gyerekek iskolába szállítása és a szülők

munkakezdése indokolná a mestersé-
ges akadályok felszámolását.

A győri nagy — két- vagy háromsá-
vos — körforgalmak szintén feladják a
leckét a közlekedőknek. Sokan annyi
fáradságot sem vesznek, hogy a ka-
nyarodó sávok útbaigazító tábláit ér-
telmezzék. Tipikus hiba a dupla kanya-
rodósáv vélt, vagy engedélyezett hasz-
nálata. Ott is szívesen alkalmazzák a
belső sávból jobbra kanyarodást, ahol
arra nincs lehetőség, nincs erre utaló
tábla és nincs felfestés sem. Példa er-
re az Árkád körforgalomban a 81-es
út, illetve a becsatlakozó Budai út felől
érkezők — és a szélső sávban az 1. sz.
főút felé tartók — fenyegetettsége a
belső sávból a 14. sz. út felé szabály-
talanul kanyarodók által. Következés-
képpen érdemes tanulmányozni a
körforgalmak közlekedési szabályait,
mert gyakran más sajátosságokkal
rendelkeznek!

Szólni kell a körforgalmak kisajátí-
tóiról is, akik ugyan a kevésbé forgal-
mas időszakokban jelennek meg, de
annál nagyobb riadalmat keltenek. Ők
a driftelők, akik miatt aligha mer bárki
is behajtani a körforgalomba, miköz-
ben ők éppen gumit égetnek. A térfi-
gyelő kamerák — sajnos nem minden-
hol — több helyen, a körforgalom kö-
zepén „figyelik” az eseményeket, re-
mélhetőleg nem hiába…

sokan nem tudják megfeleloen
használni a körforgalmakat

´́

Tíz autósból négy egyáltalán
nem használja az indexet
a körforgalomból történô
kilépéskor 
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Latin vérvonal

Léteznek autók, amiket egyszerűen
közlekedésre terveznek. Vannak
olyanok is, amiket családi kirucca-
násokra. És gyártanak sportautó-
kat, amik az élvezetes vezetésre ad-
nak lehetőséget, és arra is sarkall-
ják sofőrjüket. Hihetetlen, de a Seat
megtalálta az igazi multifunkciós
járművet. Ez az Ateca.

Soha nem volt még városi terepjárója a
spanyol gyártónak. A VW-konszern je-
lenlegi MQB platformja – ami a kereszt-
motoros modellek alapját adja – adta a
lehetőséget az első emelt hasmagassá-
gú modell megalkotására. Nem végez-
tek félmunkát. Az igazi kompakt 4363
mm hosszú, mégis egyterűsen tágas
utasteret és kombikhoz méltó csomag-
teret ad (510 l). Ráadásul nem kell le-
mondanunk sem az egyszerű kezelhető-
ségről, sem pedig a sportosságról.

A Seat a sportos, temperamentu-
mos múltját megtartotta. Ez meglát-

szik az Ateca dizájnján. A trendeknek
megfelelően, élekkel határolt, mokány
megjelenésével divatos, jellegzetes el-
ső fényszóróival dinamikus, de nem
hivalkodó jelenség. A fényszórók me-
netfényei karaktert adnak az orrnak, a
full-LED világítótestek pedig igazán
előremutató megoldásnak számíta-
nak a kategóriában. A hátsó lámpák is

LED-esek, és a hazakísérő fény, mely
a külső tükrökből világítja a földet, a tí-
pus nevét és sziluettjét vetítik a földre
– akár egy prémium kocsinál. Belül a
vörös fény uralkodik, a csúcsmodell-
nél pedig sejtelmes hangulatfények
fokozzák a hangulatot. Előttünk a kör-
műszerek skálázása 6 órától indul, és
a középkonzol is felénk fordul. A for-
mák ismerősek lehetnek a sikermo-
dell Leonból.

De nézzük, milyen autó a minden-
napokban az Ateca. Tesztautónk egy-
hatos, 115 lóerős dízelmotort hord a

gépháztető alatt. A 250 Nm maximá-
lis nyomaték a jól elosztott hatfokoza-
tú kéziváltóval tökéletesen elég, min-
den helyzetben. És meglepően jó
partner – még ez a motor is – a spor -
tosra hangolt futóművel párosítva egy
kis élményautózásra. Meglepően köz-
vetlenre sikerült a kormányzás, az
utasfülke oldaldőlése minimális, és
mivel könnyű a felépítmény (1280–
1476 kg), légiesen mozog az autó. Ez
kimondottan jót tesz a városi közleke-
désnek, de összességében pont any-
nyi sportosságot ad hozzá a minden-
napi vezetéshez, amitől kedvünk tá-
mad kanyarokat vadászni.

Érdemes pár szót ejtenünk a tény-
leg méretes belső térről, ami megkoc-
káztatom, hogy öt felnőtt számára is
kényelmes – láb- és fejtér tekinteté-
ben feltétlenül. A szabályos hasáb for-
májú, fél köbméteres raktér könnyen
pakolható, és akár 1604 literig bővít-
hető. A számos alap- és feláras felsze-
relés közül érdemes kiemelni az auto-
matikus araszolás, távolságtartó tem-
pomat, aktív sávtartó és a tökélyre fej-
lesztett automatikus parkolássegítő
kényelmi extrákat. Biztonság terén az
Atecában is elérhetőek a holttérfigye-
lő, vészfékező rendszerek. Már a köze-
pes, Style szinttől 7 colos kijelzőt ad a
spanyol gyártó a középkonzolra, ami
könnyen kezelhető és akár 360 fokos
kameraképet is közvetíthet.

Mi tökéletesen elégedettek vol-
tunk a kis dízelmotor erejével, főleg
mivel a fogyasztása városi környezet-
ben is csak 6-7 liter, egyébként pedig
könnyedén 5 liter alá szorítható. Imád-
tuk a „kanyarvadász” futóművet, ami
a mindennapokban nem rázza ki a
gyerekek kezéből a kiflit, de a szülőket
több és hosszabb bakonyi kirándulás-
ra hívja. A kisebb terepet, földutat is

bírja a mini-terepjáró, de aki ezt a le-
hetőséget komolyabban is szeretné
kihasználni, rendeljen 4Drive összke-
rékhajtást, ami a nagyobb motorok-
hoz kérhető.

Minden cikk végére marad az ár-
kérdés. Nem esik nehezemre leírni,
hogy már 5 millió forinttól indul az alap
Ateca ára. Ez persze háromhengeres
benzines TSI motorral értendő, ami
115 lóerejével, 200 Nm nyomtékával
végül is nem „fapados”. Ennél persze
többet is lehet költeni a Seatra, de csak
ha extra erőt keresünk (2.0 TDI, 190 LE,
400 Nm, 4drive), ami full-extrásan el-
érheti a 11 milliós álomhatárt. Én sze-
mély szerint egy közepesen felszerelt,
150 lovas 1,4 TSI verziót ajánlanék,
ami 8,5 másodperc alatt gyorsítja 100-
as tempóra az elsőkerekes családi
sportolót, miközben 7-8 liternél nem
fogyaszt többet. Ennek az ára DSG au-
tomata váltóval 7,4 millió forint alatt
alakul, ami az egyik legjobb ár-érték
arány a piacon, és jobban illik a dinami-
kus autózáshoz. Így a család minden
tagja boldog lehet, mert úttalan uta-
kon vagy szerpentineken, de mindenki
és minden csomag együtt utazhat.

TESZT: Seat Ateca 1.6 TDI Eco Style Wave
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Győr-Belvárosban eladó ez az 55 nm-
es, erkélyes panellakás. Az ingatlan egy
10 emele-
tes társas-
ház első
emele tén
található.
Elosztása:
nappali + 2
szoba. Az
i n g a t l a n
felújított ,
az ablako-
kat kicserélték, az előszoba gránit járó-
lappal burkolt. Fűtését távhő látja el, la-
kásonként egyedi mérőórával. A társas-
ház szigetelése megtörtént. A lakásba
klíma került beépítésre.

Ár: 17,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrszentiván csendes utcájában, új
építésű, családias környezetben eladó
három szoba, nappalis, konyhás nagy

étkezős, 125 nm-es családi ház. Az in-
gatlan 2009-ben épült, egyszintes, 1080
nm-es telken fekszik. Három hálószobá-
jához két fürdőszoba kapcsolódik.

Ár: 39,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrújbaráton, csendes, nyugodt kör-
nyezetben kínálom eladásra ezt a 108
nm-es, vadonatúj családi házat. A telek

1100 nm-es, 18 m széles utcafronttal
rendelkezik, melynek a hátsó részén ke-
rült felépítésre a ház!

Ár: 17,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szigetben el-
adó egy éve épült,
újszerű, hatlaká-
sos ingatlanban
két szoba + nappa-
lis, 76 nm-es tár-
sasházi lakás. 

Ár: 28,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrtől 10 km-re, az ipari elkerülő főút
szomszédságában, a Nagybajcsi Lakó-
parkban ikerházak leköthetők. Ez a 88,4

nm-es ikerház amerikai konyhás, nappa-
li + kamra + 3 szoba elosztású, 20,2 nm-
es terasszal és udvari gépkocsibeállóval.
A házhoz tartozó telekrész 500 nm.

Ár: 23 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Marcalvá-
ros I-en kíná-
lom eladásra
ezt az 53 nm-es,
8. emeleti pa-
nellakást. Elosz-
tása: nappali +
2 félszoba, a la-
kás D-Ny-i tájo-
lásának köszön-
hetően rendkí-
vül világos! A
konyhában új
konyhabútor ke-
rült beépítésre.

Ár: 14,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Ménfőcsanak új építésű, kedvelt
részén eladó egy 77 nm-es, 3 szoba +
nappalis, amerikai konyhás, földszinti,

dupla teraszos, kertkapcsolatos, tégla tár-
sasházi lakás. Belső udvari gépkocsibeál-
ló áll rendelkezésre parkolás céljára.

Ár: 21,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrladaméron új építésű ikerház
bomba áron! A 70 nm-es házhoz tartozó
telekrész 300 nm. Elosztása: amerikai

konyhás nappali + 3 hálószoba. Nagy-
méretű, 12 nm-es terasz! Kiváló minő-
ség, megbízható kivitelezés!
Kulcsrakészen: 19,9 M Ft. 

Szerkezetkészen: 17,9 M Ft.
Budai Mónika +36-30/640-8794

Győrújbaráton, gyönyörű panorámás,
központi helyen lévő, 1059 nm össz-
közműves építési telek eladó, 30%-os
beépíthetőséggel, családi ház, ikerhez
építhető rá, utcafrontja 20 méter. A te-
lekre kész tervek is vannak. 

Ár: 10,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr déli határán, Kismegyeren új,
modern kialakítású lakóparkban társas-

házi lakások eladók. Ez a 44 nm-es, er-
kélyes lakás az első emeleten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
2 hálószoba. A 3,2 nm-es erkély csen-
des belső udvarra néz.

Ár: 13,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban amerikai konyhás nap-

pali + 3 szobás, 74,4 nm-es, első eme-
leti lakás eladó 4,32 nm terasszal.
MOST ajándék gépkocsibeállót és
padlásteret kap lakása mellé! Átadás
2017 júliusában várható.

Ár: 22,99 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Költözzön ÁPRILISBAN! Győr-Szabad-
hegy kiváló infrastruktúrával rendelkező
részén új építésű lakások eladók! Ez a 81
nm-es lakás a második emeleten találha-

tó, elosztása kiváló: amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba, valamint háztartá-
si helyiség. A nappaliból léphetünk ki a
nagyméretű, örök panorámával rendelke-
ző, 35 nm-es erkélyre!

Ár: 33,6 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.huÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •
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Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes,
mélygarázsos, új építésű társasházban
33–80 nm-es és penthouse lakások le-

köthetők. Ehhez az I. és II. emeleti,
71,64 nm-es lakáshoz 7,99 nm-es er-
kély tartozik, elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 2 szoba.

Ár: 29,1 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

MÁJUSI ÁTADÁS, BOMBA ÁR! Győr-
Szitásdombon, családias környezetben,
új építésű társasházi lakások eladók. Ez

a 68 nm-es lakás a földszinten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
2 hálószoba, gardrób. A lakáshoz 82 nm
saját kert is tartozik.

Ár: 18,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrben, Mar-
calváros II-n el-
ső emeleti, 68
nm-es, 3 szoba
hallos, erkélyes
panellakás eladó.
Az ingatlan fel-
újítása folyama-
tosan történt az
elmúlt évek alatt.
Csendes lakás, déli fekvésű erkéllyel. 

Ár: 16,8 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Szitásdombon, a lendületesen fejlődő Pa-
csirta lakóparkban már felépült ez a 98,82
nm-es, belső kétszintes ikerház, amely

amerikai konyha + nappali + 3 szoba elosz-
tású, 24,57 nm-es földszinti terasza és 44
nm-es tetőterasza van, garázs tartozik hoz-
zá. A házhoz tartozó telekrész 400 nm. A
ház elosztása ideális 2-3 gyermekes csalá-
dok részére. Nyárra már be is költözhet!

Ár: 31,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szigetben, pár perc sétára a törté-
nelmi Belvárostól, most épülő társas-
házban gazdaságos, értékálló és komfor-

tos otthonok eladók. Ez a 64,41 nm-es
lakás a második emeleten helyezkedik
el. Elosztása: két szoba + nappali, ame-
rikai konyha.

Ár: 26,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Marcalváros kiváló infrastruktúrájú,
népszerű részén, zöldterület szom-
szédságában nagyszabású beruházás

keretében épülő korszerű otthonokat
kínálunk. Ebben a liftes, 5 szintes,
belső udvaros társasházban 29–86
nm-es lakások közül válogathat. Ez az
I. emeleti, 43,87 nm-es lakás, 10,68
nm erkély tartozik hozzá. Elosztása:
amerikai konyha + nappali + 1 háló-
szoba, DK-i tájolású.

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

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
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ajándék özön lesz...

Lehet, hogy elment

az eszünk?

özött a nap végén

égét sorsolunk ki

Dunakilitin lévô

Hotelben!

Minden
érdelôdônek
meglepetés!

k

ny!

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

kapcsolatos, amerikai konyhás, nappali
+ 2 szobás, 70,61 nm-es lakás eladó, új
építésű, 14 lakásos társasházban.

Ár: 20,6 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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Tálos Gergô, a Yakuza Fitness tulajdonosa volt Nagy Esz-
ter Creative Chef legutóbbi vendége. Az egészséges, vál-
tozatos alapanyagokból készült ételek egy markáns me-
nüsorrá álltak össze, amely vendégvárónak is tökéletes-
nek bizonyulhat.

GASZTRO CREATIVE CHEF

Férfias fogások

20 dkg bélszín, 2 db
sárgarépa, 1 db saláta-
cukkini, 1 csokor re-
tek, 2 szál újhagyma,
2 szál angol zeller, 1
csokor koriander, 2 ek.
szójaszósz, 1 ek. sze-
zámmag, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 citrom leve,
olívaolaj, só, bors.

A Pannonhajsza egyik ötletgazdáját alapvetôen érdekli
a fôzés, de csak néhány olyan étel van, amit biztosan el
tud készíteni maga is. Ez a néhány viszont különösen jól
megy, ilyen például a bundás kenyér és a gambas al ajil-
lo nevezetô spanyol étel, ami királyrák fokhagymás olí-
vaolajban elkészítve, chilivel és petrezselyemmel. A fit-
neszguru a rendszeres mozgás fontosságáról is beszélt,
de szó esett arról is, hogy a szakértôk szerint 70 száza-
lékban a táplálkozáson múlik a testsúly.
Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor láthatják a
Gyôr+ Televízió nézôi, amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.

MARINÁLT SZÜRKE-
MARHA-BÉLSZÍN CITRUSOS

ZÖLDSÉGEKKEL

A bélszínt a mélyhûtôbe tesszük, mert így sokkal vé-
konyabb szeleteket tudunk majd vágni belôle. Körül-
belül két óra elteltével milliméter vékony szeleteket vá-
gunk belôle. A citromlé felét sóval, borssal, fél dl olíva-
olajjal és a zúzott fokhagymával összekeverjük és a
szeletelt bélszínt beleforgatjuk. A cukkinit és a répát
zöldséghámozóval vékonyra szeljük és a többi felap-
rított zöldséggel együtt blansírozzuk (pár másodpercre
lobogó forró vízbe dobjuk, majd jeges vízben
leszûrjük). A szezámmagot lepirítjuk, majd körülbelül
fél dl olívaolajjal, a szójaszósszal, egy kevés citromlé-
vel, sóval és borssal összekeverjük, majd a blansíro-
zott zöldségekre öntjük. A salátát az elôre marinált hús-
sal a tetején tálaljuk és korianderrel díszítjük.

SZAFTOS CSIR
OLÍVÁS SPAGE

A csirkemellfilét egy éjszakára
fokhagymás tejbe áztatjuk. A
lereszeljük és az olívaolajja
sóval, borssal, apróra vágot
chilivel és a hagymával össz
tésztát kifôzzük, és miután h
leöblítettük, az olívás keverék
gatjuk. A csirkemellet lecsep
tûzforró serpenyôben olda
percig sütjük és további 6 p
tetjük. Csak ezután szeletelj
vart „salátát” a vékonyra vág
kokkal és sajtforgáccsal kíná

CORNFLAKESE
SÜLT GYÜMÖL
JOGHURTTAL
A tésztához való összetevô
cornflakes kivételével alapos
keverjük és hosszúkás po
töltjük. A gyümölcsöket felny
juk és a pohárban levô mass
mártjuk, majd kukoricapehe
megforgatva, kisütjük. Sütés
fahéjas édesítôvel szórjuk m
görög joghurttal kínáljuk.
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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!”

800 g csirkemellfilé, 1 liter
tej, 8 dkg só, 5 gerezd fok-
hagyma, fél kg teljes
kiôrlésû spagetti, 1 dl olíva-
olaj, fél dl fehérborecet, 1
csokor újhagyma, 5 dkg té-
liszalámi vagy valamilyen
fûszeres szalámi, 30 dkg
pritamin paprika, fél kk. chi-
li, só, bors, 1 csokor friss
petrezselyem, 5 dkg ízes
kemény sajt.

RKEMELL
ETTISALÁTÁVAL

a sós, zúzott
A téliszalámit
l, az ecettel,
tt paprikával,
zekeverjük. A
hideg vízben
kkel összefor-
pegtetjük, és
lanként 6—6

percig pihen-
ük. A felcsa-
ott csirkecsí-

áljuk.

500 g aprított gyümölcs
(szilva, banán, alma,
körte...), 6 ek. liszt, 2 ek.
keményítô, 2 tojás, egy
csomag sütôpor, kb. 3
dl sör, 20 dkg corn -
flakes, 1 tk. só, 10 dkg
por alapú édesítô, 1 tk.
fahéj, olaj és hurkapál-
ca a sütéshez.

ES SÖRTÉSZTÁBAN
LCSÖK, GÖRÖG

ôket a
san el-
hárba
yársal-
szába
elyben
s után

meg és

CREATIVE CHEF HIRDETÉS



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR
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ÁPRILIS 1., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:10 Teleshop 02:35 A férjem védel-
mében  03:20 Bukott angyalok 
04:05 Gyilkos sorok  04:45 Csapdá-
ba csalva 05:15 A szépség és a ször-
nyeteg  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné  08:45 Tom és Jerry gyereks-
how  09:15 Popeye, a tengerész 
09:30 Trendmánia  10:00 Babavilág
 10:35 Ízes élet (magyar főzőshow, II
/ 4. rész)  11:05 Otthontérkép 
11:40 Poggyász  12:10 SzÉpítők 
12:45 A Miller család  13:15 Gyilkos
sorok 14:20 A csendestárs A csen-
destárs 16:50 Megtört szívek 18:00
Tények 18:55 Transformers  22:00
Ne szórakozz Zohannal

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Vény nélkül  10:00 Creative
chef 10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Civil kurázsi 19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Zooo+ 20:30
Creative chef 21:00 Gázfröccs 21:30
Építech 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 2., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:25 Különvélemény 04:10 A Miller
család  04:35 A szépség és a ször-
nyeteg  05:15 A szépség és a ször-
nyeteg  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:20 Maci Laci  08:35 Tom
és Jerry gyerekshow  09:05 Popeye,
a tengerész  09:10 Popeye, a tenge-
rész  09:25 Az Év Pasija  10:00 Tű-
sarok 10:30 Stahl konyhája 11:05
Több mint TestŐr 11:35 SpeedZone
12:10 Super Car 12:40 Egészség
Klinika  13:15 A Miller család 
13:45 Monk – Flúgos nyomozó 
14:45 Doktor House  15:50 Kőagy
őrnagy  18:00 Tények 18:50 A Nagy
Duett  22:00 A csajok bosszúja 

07:00 Vény nélkül  07:30 Arrabona
évszázadai 08:00 Credo 08:30 Crea-
tive chef 09:00 Civil kurázsi 09:30 Üz-
leti negyed 10:00 Kulisszák mögött
10:30 Képújság 18:00 Győri7 18:45
Konkrét 19:00 Hello Győr! 19:30 Ar-
rabona évszázadai 20:00 Kulisszák
mögött 20:30 Nyugdíjas Egyetem
21.15 Konkrét 21:30 Üzleti negyed
22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 3., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 A vörös sárkány  02:45 Ha-
zudj, ha tudsz!  03:30 Doktor Rush
 04:15 Zsaruvér  05:00 Csapdába
csalva  05:30 A férjem védelmében
 06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
NCIS: Los Angeles  13:35 Walker, a
texasi kopó  14:40 Gyilkos sorok 
15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  Fatmagül 18:00 Tények
19:25 Annyit ésszel, mint erővel! 
20:45 Wild Wild West – Vadiúj Vad-
nyugat  23:00 Bűnös Chicago 

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 08:45 Konkrét
09:15 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Kulisszák mögött 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Creative chef 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Vény nélkül
 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 4., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:00 Tények Este 00:50 Teleshop
01:20 Hősök: Újjászületés  02:10
Whitney élete  02:35 Wild Wild West
– Vadiúj Vadnyugat 04:20 Gyilkos so-
rok 05:00 Csapdába csalva 05:30
A férjem védelmében  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 NCIS: Los Angeles 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Gyilkos sorok 15:45 Ana három arca
 16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Annyit ésszel, mint erővel! 
20:45 Született szobalányok  21:45
Az indíték 22:45 Sherlock és Watson
 23:45 Bűnös Chicago 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Kulisszák mögött 08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Vény nél-
kül 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 Creative chef
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Gázfröccs 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 5., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:45 Tények Este 01:35 Teleshop
02:00 A zöld sárkány gyermekei 
03:35 Gyilkos sorok  04:20 Walker,
a texasi kopó  05:00 Csapdába
csalva  05:30 A férjem védelmében
 06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
NCIS: Los Angeles  13:35 Walker, a
texasi kopó  14:40 Gyilkos sorok 
15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Annyit
ésszel, mint erővel!  20:45 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!  22:15 Kegyetlen
játékok 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 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 Üzleti
negyed 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 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 Kulisz-
szák mögött 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:05 Magyarul Balóval 00:50 Autog-
ram  01:20 Fitt Mánia  01:55 Dr.
Csont  03:00 Odaát  04:00 Fókusz
 04:25 Story Extra  04:50 Barátok
közt  05:25 Televíziós vásárlás 05:50
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:45 Magya-
rul Balóval 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:10 BabaKalauz
 12:50 Story Extra  13:20 A kis
menyasszony 13:55 Éjjel-nappal Bu-
dapest  15:10 A Konyhafőnök VIP 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök VIP  20:35 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:55 Barátok közt  22:35
Castle  23:35 RTL Klub Híradó 

01:30 Az én '56-om 01:45 Szellem a
palackból... 02:10 Magyar történelmi
arcképcsarnok  02:25 Hazajáró
02:55 Duna anzix 03:10 Hagyaték 
03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:00 Élő egyház 05:25 Életkor 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Rome Reports - Vatikáni híradó
 06:25 Magyar történelmi arckép-
csarnok 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:05 Meglógtam
a Ferrarival 10:55 Noé barátai 11:30
Térkép 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Kelet-Európa vadonjai
13:50 Hazajáró 14:20 Magyar Krónika
14:55 Fuss, hogy utolérjenek  16:25
Tóth János  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:30 Nem kellesz eléggé 
21:40 Csak egy lövés 23:25 Kenó 
23:35 Szerepcsere 

02:05 Szellem a palackból... 02:35 Ha-
zajáró 03:00 Duna anzix 03:20 Hagya-
ték  03:45 Noé barátai 04:15 Ridikül
 05:05 Minden tudás 05:25 Summa
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 Lola 09:10 Végtelen szerelem
 10:00 Váratlan utazás  10:50 Csa-
lád-barát  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Jamie 15 perces
kajái 13:20 Zorro  14:10 Erdészház
Falkenauban  15:10 A múlt árnyéká-
ban  16:10 Don Matteo  17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Önök kérték!  21:25 Velvet Di-
vatház 22:10 Kenó 22:15 Cédrus-
liget  23:05 Nagyok 23:30 Reformá-
ció hétről hétre 23:40 Kékfény 

01:50 Spirit  02:25 Graceland –
Ügynökjátszma  03:25 Mi muzsikus
lelkek  04:00 Fókusz  04:25 Story
Extra  04:50 Barátok közt  05:25
Televíziós vásárlás 05:50 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz 08:45 Magyarul Baló-
val 09:20 Asztro Show 10:25 Televízi-
ós vásárlás 12:10 StílusKalauz 
12:50 Story Extra 13:20 A kis meny-
asszony  13:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:10 A Konyhafőnök VIP 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök VIP  20:35 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:55 Barátok közt  22:35
Szulejmán  23:40 RTL Klub Híradó 

01:00 Portré  01:35 A sötét oldal 
03:25 Gálvölgyi-show  04:00 Fó-
kusz  04:25 Story Extra  04:50 Ba-
rátok közt  05:25 Televíziós vásárlás
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 12:10
Fókusz Plusz  12:50 Story Extra 
13:20 A kis menyasszony  13:55 Éj-
jel-nappal Budapest  15:10 A Kony-
hafőnök VIP  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök VIP 
20:35 Éjjel-nappal Budapest 
21:55 Barátok közt  22:35 Dr.
Csont  23:35 RTL Klub Híradó 

07:10 Will és Grace 07:35 Jóbarátok
08:00 Jóbarátok 08:30 Szívek szál-
lodája  09:25 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
10:55 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: Los Angeles 
15:40 Castle  16:40 Castle  17:35
Gordon Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Míg a halál el nem választ 
19:05 Az élet csajos oldala 19:35 Az
élet csajos oldala 20:05 Stíluspárbaj
Lakatos Márkkal 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Flash – A Villám 
22:00 Flash – A Villám 22:55 Időuta-
zók  23:55 Időutazók 

07:05 Will és Grace  07:35 Jóbará-
tok 08:00 Jóbarátok 08:25 Szívek
szállodája 09:20 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
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 Míg a halál el nem
választ 19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Az élet csajos oldala  20:05
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 20:35
Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Idő-
utazók 22:00 Időutazók 23:00 Lu-
cifer  23:55 Észbontók 

07:05 Will és Grace  07:30 Jóbará-
tok 07:55 Jóbarátok 08:25 Szívek
szállodája 09:20 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
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 Míg a halál el nem
választ 19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Az élet csajos oldala  20:05
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Luci-
fer 22:00 Észbontók 23:00 V mint
vérbosszú 

02:00 A király nevében 2. – Két világ
 04:00 Delfines kaland  05:45 Fó-
kusz Plusz  06:05 Televíziós vásár-
lás 06:45 Kölyökklub  09:30 Baba-
Kalauz  10:00 Teleshop 11:00 Spirit
 11:30 EgészségKalauz  12:00
StílusKalauz  12:35 Édes otthon 
13:05 Profi a konyhámban  13:40
XXI. század – a legendák velünk élnek
 14:10 Házon kívül  14:45 Érintés
 15:50 Seriff az égből  Közben:
16:00 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 Har-
cos amazon  Cobra 11 19:55 A ma-
gányos lovas  A magányos lovas
23:05 Csípem a családod 

05:05 Trendközelben 05:30 Televíziós
vásárlás 06:05 Zöld térben 06:35 Will
és Grace  06:55 Will és Grace 
07:20 Will és Grace  07:45 Jóbará-
tok  08:15 Jóbarátok  08:45 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 09:20 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 09:50 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 10:25 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 10:55 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 11:30 Monk –
Flúgos nyomozó  12:25 NCIS: Los
Angeles 13:20 NCIS: Los Angeles 
14:15 Castle  15:15 Csont nélkül 
16:15 Időutazók  17:10 Időutazók 
18:10 Rólunk szól 19:05 Zűrös viszo-
nyok 20:00 Zűrös viszonyok 21:00
A csodálatos Pókember 2.  23:55
Bobby Z élete és halála 

01:50 Időutazók  02:35 NCIS: Los
Angeles  03:20 Amerikai mester-
szakács  05:05 Televíziós vásárlás
05:35 Will és Grace  06:00 Will és
Grace  06:25 Jóbarátok  06:50
Jóbarátok  07:15 Lakástalkshow
08:15 Amerikai mesterszakács 
09:10 Amerikai mesterszakács 
10:05 Trendközelben 10:35 Monk –
Flúgos nyomozó  11:35 Csont nél-
kül  12:30 Rólunk szól  13:30 Zű-
rös viszonyok  14:25 Zűrös viszo-
nyok  15:25 A csodálatos Pókem-
ber  18:10 A csodálatos Pókember
2.  21:00 V mint vérbosszú  23:45
Viszem a bankot 

05:50 Hajnali gondolatok 05:53 Refor-
máció hétről hétre 05:55 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó  06:20 „Így
szól az Úr!” 06:25 Útmutató  06:40
Kérdések a Bibliában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
08:55 Isten kezében  09:20 Kereszt-
Tények 09:35 Katolikus krónika 
10:00 Evangélikus ifjúsági műsor
10:10 Úton-útfélen  10:20 Reformá-
tus ifjúsági műsor 10:25 Reformáció
hétről hétre 10:30 Református maga-
zin 11:05 Ortodox Örömhír 11:30 Mai
hitvallások 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Rúzs és selyem 13:20
Alulról az ibolyát 15:00 Az új rokon 
16:30 Virtuózok 2016 – A zene útján
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Miss Fisher rejtélyes esetei  19:35
Magyarország, szeretlek! 21:05 Kártya-
vár 22:10 Kenó 22:15 München 

02:30 Az én '56-om 02:40 Hazajáró
03:10 Hagyaték  03:35 Noé barátai
04:05 Ízőrzők: Őrség 04:35 HungarIQ
– Minden, ami magyar 05:00 Kosár
05:25 Itthon vagy! 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A múlt
árnyékában 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 Lola  09:05 Végtelen
szerelem  09:55 Váratlan utazás 
10:50 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Zorro  14:25 Erdész-
ház Falkenauban  15:20 A múlt ár-
nyékában  16:20 Charly, majom a
családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon! 20:25 Kékfény
 21:25 Hawaii Five-0  22:05 Kenó
 22:15 SOKO – Alpesi nyomozók 
23:05 A nők kedvence 

01:30 Az én '56-om  01:45 SOKO –
Alpesi nyomozók  02:30 Hazajáró
03:00 Duna anzix 03:15 Hagyaték 
03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:05 Esély 05:25 Család és otthon
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 A múlt árnyékában  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:20 Hrvatska
kronika 07:50 Ecranul nostru 08:20 Lo-
la  09:05 Végtelen szerelem  10:00
Váratlan utazás  10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:20 Zor-
ro  14:15 Erdészház Falkenauban 
15:15 A múlt árnyékában 16:10 Don
Matteo  17:10 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:35 Végtelen szerelem  19:25
Maradj talpon!  20:25 Skandináv lot-
tó sorsolás  20:35 Zsaruvér  21:20
A fátyolos hölgy 22:15 Kenó 22:25
A tánc szenvedélye 

00:05 Magyarul Balóval 00:45 Madea
néni, avagy a tanú védtelen  02:55 A
Showder Klub bemutatja 04:10 Gál-
völgyi-show 04:40 Győzike 05:20
Győzike  06:05 Televíziós vásárlás
06:45 Kölyökklub  09:45 Teleshop
10:45 Nyugi, Charlie! Második esély 
11:10 Nyugi, Charlie!  11:35 Brand-
mánia 12:10 Fitt Mánia 12:40 Au-
togram 13:10 Nevelésből elégséges
13:40 Hazudj, ha tudsz! 14:50 Ha-
zudj, ha tudsz!  15:50 Kutyába se
veszlek (A veszett kutya)  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:20 Delfines kaland  Delfines ka-
land 21:50 Bosszúra törve 23:45 Az
igazság védője 
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ÁPRILIS 7., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:15 Ügynöklista  03:55 Gyilkos
sorok  04:40 Csapdába csalva 
05:00 Csapdába csalva  05:30 A
férjem védelmében  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 NCIS: Los Ange-
les  13:35 Walker, a texasi kopó 
14:40 Gyilkos sorok  15:45 Ana há-
rom arca  16:50 Fatmagül  18:00
Tények 19:25 Annyit ésszel, mint erő-
vel!  20:45 Mamma Mia!  23:15
Hello Hollywood – Návai Anikóval 
23:50 Spíler TV bemutatja: Premier
League – Összefoglaló

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 6., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 Whitney élete  04:35 Csap-
dába csalva  05:00 Csapdába csal-
va  05:30 A férjem védelmében 
06:15 Stahl konyhája  06:20 Mokka
 09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 NCIS:
Los Angeles  13:35 Walker, a texasi
kopó  14:40 Gyilkos sorok  15:45
Ana három arca  16:50 Fatmagül 
18:00 Tények 19:25 Annyit ésszel,
mint erővel!  20:45 A szultána 
21:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  22:55 1/1 Azurák Csabával 
23:55 Spíler TV bemutatja: Premier
League – Összefoglaló 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Kulisszák
mögött 09:00 Híradó 09:20 Sporthí-
rek 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 Hello Győr! 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Creative chef
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:45 Magyarul Balóval 01:25 Revolu-
tion  02:25 Revolution  03:25 Gál-
völgyi-show  04:00 Fókusz  04:25
Story Extra  04:50 Barátok közt 
05:25 Televíziós vásárlás 05:50 Jó reg-
gelt, skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz  08:45 Magyarul Baló-
val 09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós
vásárlás 12:10 Portré  12:50 Story
Extra  13:20 A kis menyasszony 
13:55 Éjjel-nappal Budapest  15:10
A Konyhafőnök VIP  16:55 Story Ext-
ra  17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 A Konyhafőnök VIP 
20:35 Éjjel-nappal Budapest  21:55
Barátok közt  22:35 Halálos fegyver
 23:35 RTL Klub Híradó 

07:10 Will és Grace  07:35 Jóbará-
tok 08:00 Jóbarátok 08:30 Szívek
szállodája 09:25 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
10:55 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS: Los Angeles  14:45
NCIS: Los Angeles  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája 18:35 Míg a halál
el nem választ  19:05 Az élet csajos
oldala  19:35 Az élet csajos oldala 
20:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Rendőrakadémia 5.: Irány Mia-
mi Beach  22:55 Flash – A Villám 
23:55 Flash – A Villám 

07:10 Will és Grace  07:35 Jóbará-
tok 08:00 Jóbarátok 08:30 Szívek
szállodája 09:25 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
10:55 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS: Los Angeles  14:45
NCIS: Los Angeles  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája 18:35 Míg a halál
el nem választ  19:05 Az élet csajos
oldala  19:35 Az élet csajos oldala 
20:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A Karib-tenger kalózai – A Feke-
te Gyöngy átka 23:55 Rendőrakadé-
mia 5.: Irány Miami Beach 

00:10 Sztálin menyasszonya  01:45
Az én '56-om  02:00 Szellem a pa-
lackból... 02:25 Hazajáró 02:55 Duna
anzix 03:10 Hagyaték  03:40 Noé
barátai 04:10 Ridikül  05:00 Ma-
gyar gazda 05:25 Kék bolygó 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 A múlt árnyékában  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:20 Életke-
rék 07:50 Öt kontinens 08:20 Lola 
09:05 Végtelen szerelem  10:00 Vá-
ratlan utazás  10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:20
Zorro  14:10 Erdészház Falkenau-
ban  15:10 A múlt árnyékában 
16:10 Don Matteo  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:30 Így született: a Virtuózok
20:30 A séf  22:15 Kenó  22:25 Az
Angyal 

00:45 Brandmánia  01:20 Családi
meló  03:20 Gálvölgyi-show 
04:00 Fókusz  04:25 Story Extra 
04:50 Barátok közt 05:25 Televíziós
vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:10 EgészségKalauz 12:50 Story
Extra  13:20 A kis menyasszony 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 15:10
A Konyhafőnök VIP 16:55 Story Ext-
ra  17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 A Konyhafőnök VIP 
20:35 Éjjel-nappal Budapest 21:55
Barátok közt 22:35 Showder Klub 
23:40 RTL Klub Híradó 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Építech 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Cre-
ative chef 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

A Xantus János Állatkertben áprilistól minden
nap tündéri látványossággal szolgálunk. A ta-
valy elindított „tengerimalac-vonatunk” újra
mindennap 10.30 és 17.30 órakor menetrend
szerint közlekedik. Nagy boldogságunkra, a kö-
zösségi oldalunkon mára 1,3 millió megtekin-
tést ért el a róluk szóló videónk, a kedves hoz-
zászólásokat köszönjük! Mivel a szerelvény ije-
dős, a házirendet érdemes betartani: a vonat
elhaladása idején ne álljunk közel, ne hangos-
kodjuk, ne próbáljuk megfogni az állatokat! A
magasított járatban, libasorban vonuló, tenge-
rimalacokból álló „vonat” mókás látványt nyújt,
ahogy a rengeteg színes, borzas állatka egy-
más után igyekszik a kifutója felé, hogy élvez-
hesse a reggelijét. Hangos füttyögéssel, bol-
dog sorban ügetnek a célállomás felé.

A tengerimalacok képesek szó szerint
„ugrálni az örömtől". A malacka egyszer
csak elkezd boldogan csipogni, pattogni,
ugrálni, közben képes akár 180 fokos for-

Többszáz rajz érkezett a Pannon-Víz Zrt.
víz-világnapi rajzpályázatára. Fotónkon
Köblös Hanna Zoé munkáját láthatják, aki
a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola tanulója. A
csoportos – víz-világnapi séta – kategóriá -
ban a Széchenyi István Egyetem Öveges
Kálmán Gyakorló Általános Iskola 1. a osz-
tályát, valamint a Győrújfalui Általános Is-
kolát díjazták.

A díjak átadására április 8-án, szomba-
ton 9:30-kor kerül sor Győrben, a Szabad-
hegyi Víztoronyban, a Pannon-Víz Zrt.
nyílt napja előtt.

A vágány mellett újra vigyázzanak!

dulatot tenni a levegőben, vagy elkezd kör-
be-körbe futkosni.  Általában egy nagy ku-
pac széna, friss alom, vagy a napi futkáro-
zás is kiválthatja ezt az állapotot.

Hugoot rajzolták le a gyerekek

02:15 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:25 Hazajáró 02:55 Duna anzix
03:10 Hagyaték  03:40 Noé barátai
 04:10 Ridikül  05:00 Kárpát Exp-
ressz 05:25 Médiaklikk 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
A múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Slovenski Utrinki
07:50 Alpok-Duna-Adria 08:20 Lola
 09:05 Végtelen szerelem  10:00
Váratlan utazás 10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie 15 perces kajái 13:15
Zorro  14:00 Erdészház Falkenau-
ban  14:55 A múlt árnyékában 
15:50 Don Matteo 16:55 Szerencse
Híradó  17:10 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:35 Végtelen szerelem 19:25
Maradj talpon!  20:30 Tóth János 
21:00 A Bagi Nacsa Show  22:00
Kenó  22:05 Sabrina 

A jó idő megérkeztével a tavaszi munkák
kapják a nagyobb hangsúlyt a Győr-Szol
Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igaz-
gatóságánál.

A közterületen használt, nagy teljesít-
ményű fűnyíró gépek műszaki felkészítése
során a szakemberek ellenőrzik a gépek
forgó alkatrészeit és azok kenését, meg-
élezik a fűnyírók késeit, pótolják a hiányzó
védőburkolatokat.

A parkokban és a lakótelepi zöldterüle-
teken várhatóan április elején kezdődik a
fűnyírás. A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
összesen több mint 25 darab önjáró, nagy
teljesítményű fűnyíró gép dolgozik majd a
városi zöldterületeken. A szolgáltató figyel
arra, hogy a fűnyírás lehetőség szerint ne
rontsa az utcák és járdák elvárható köztisz-
taságát, ezért a fűnyírókat rövid időn belül
seprőgépek kísérik, míg más helyszíneken

Tavaszi közterületi munkák
kézi légfúvóval tüntetik el a burkolatra ke-
rült nyiradékot. A szakemberek türelmet
kérnek, hiszen a fűnyíró gépek egyszerre
nem lehetnek ott minden helyszínen. Ki-
csit előre tekintve – az előző évek tapasz-
talatai alapján – várható, hogy az első fű -
nyí rási kör befejezése egyben a második
kör kezdete is lesz.

A városi úthálózatban számos körforga-
lom terelőszigete füvesített. A lombkorona
nélküli, általában domború kialakítású zöld
szigeteken hamarabb növekedésnek indul a
fű, ezért a Győr-Szol Zrt. ezeken a helyszíne-
ken már elkezdte a fűnyírást.

A tavaszi feladatok közül a munkatársak
végzik a rózsaágyásokban a rózsatövek kita-
karását és a növények tavaszi metszését, ka-
pálják a kétnyári virágok – pl.: árvácskák –
ágyásait, szellőztetik a gyepet és az indokolt
helyszíneken gyűjtik a falevelet.
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VETÉLKEDŐ  HIRDETÉS

Újra indult az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Ötödik forduló.

A játékosok a megfejtéseket április 11-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

Iskola és csapat neve:

1. Az 1936-os olimpiai fáklyafutás Ma-
gyarországi szakaszán Győrnél páratlan
esemény történt, a staféta addig kizárólag
férfiakból állt, de városunknál három
hölgy is részt vett a futásban. A 2017-es
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) sportágai között megtalálható az
a sportág, mely képviselője volt Dukesz
Márta, az 1936-os olimpiai fáklyafutás el-
ső női résztvevője. Mi ez a sportág?

a. tenisz
b. kézilabda
c. atlétika

2.  A 2015-ös EYOF-ot Grúziában, Tbili-
sziben rendezték meg. A magyar delegá-
ciót győri születésű sportoló is erősítette.
Milyen sportágban képviselte hazánkat
Rosta Miklós?

a. íjászat
b. kosárlabda
c. kézilabda

3. Az olimpiai láng fontos szimbóluma a
modern olimpiai játékoknak is, mely a bé-
kességet hivatott hirdetni. Honnan indul
2017-ben az olimpiai láng Győrbe?

a. Olümpia
b. Róma
c. Rió

4. Az EYOF felkészülési lehetőség az ifjú-
sági korosztályos versenyzők számára,
hogy megismerjék az olimpiai játékok
szervezési rendjét. Hogyan tudják a né-
zők a helyszínen figyelemmel követni a
versenyszámokat?

a. helyjegy vásárlásával
b. sehogy, zártkörűek a versenyek
c. regisztrációt követően ingyenesen

5. Egyelőre a Városháza előtt, később az
Olimpiai Sportparknál lesz látható az ünne-

EYOF – II. téma
pi fénybe öltözött kabalakakas. Milyen ma-
gas a díszkivilágítással ellátott Hugoo „szo-
bor”?

a. 2 méter
b. 4 méter
c. 6 méter

6. 2003-ban, Párizsban lett aranyérmes
EYOF-on az az olimpikonunk, aki a 2017-
es győri multisport esemény egyik hivata-
los arca lett. Ki ő?

a. Görbicz Anita
b. Jakabos Zsuzsanna
c. Horváth Bence

7. Győr a zöld olimpia elveit követve, pa-
pírvirággal készül a közel 800 fő részére,
akik az érmük mellé ezt az önkéntesek ál-
tal, kézzel készített díszt vihetik maguk-
kal haza emlékbe. Hol készíthetnek ön-
kéntes csoportok, a bejelentkezést követő-
en, a sportolók számára papírvirágot?

a. Látogatóközpont Győr
b. Győri Művészeti és Fesztiválközpont
c. Generációk Háza

8. A 2017-es EYOF-on a röplabda ver-
senyhelyszínéül szolgáló sportcsarnok
hány fő néző befogadására alkalmas?

a. 1000
b. 2000
c. 4000

9. Az olimpiai kabalák az 1972-es mün-
cheni játékok óta váltak az olimpiák ar-
culatának meghatározó elemévé, ahol
egy olimpiai színekben pompázó bajor
tacskót választottak a játékok figurájává.
Mikor bújt ki a tojásból a győri EYOF ka-
balafigurája, Hugoo?

a. 2014, Utazás Kiállítás
b. 2015, olimpia világnapja
c. 2016. július 23.

Készítette: Fehérné Beták Zsuzsa EYOF-projektkoordinátor

Az EYOF I. téma kérdéssorának megoldókulcsa: 1. C, 2. A, 3 B, 4. A, 5. B, 6. C, 7. C, 8. B, 9. B, 10. C, 11. A, 12. C, 13. B, 13+1. A

10. Az olimpiai himnuszt az 1896-os athéni
olimpia nyitóünnepségén adták elő először,
de csak 1958-ban vált az olimpiai játékok hi-
vatalos himnuszává, a nyitó és záró ceremó-
nia kötelező eleme lett. Győrben 2017-ben is
felhangzik majd e kórusmű. Ki a zeneszerző?

a. Szpiridon Szamarasz
b. Kosztisz Palamasz
c. Szpiridon Palamasz

11. A magyar delegáció mind a 13 nyári
EYOF-on részt vett ez idáig. Összesen
hány éremmel a hátuk mögött kezdik
meg a magyarok a 2017-es győri EYOf-ot?

a. 84 érem
(9 arany, 14 ezüst, 61 bronz)

b. 106 érem
(26 arany, 52 ezüst, 28 bronz)

c. 180 érem
(62 arany, 48 ezüst, 70 bronz)

12. A XXIV. olimpián nyert aranyérmet ló-
lengésben Borkai Zsolt, Győr polgármestere.
Mi volt a kabalaállata ennek az olimpiának? 

a. tigris
b. ló
c. szöcske

13. Az EYOF-on való versenyzés remek fel-
készülés az olimpiai játékokra. Olimpikon-
jaink között többen EYOF-csúcstartók is
egyben. Hány versenyszámban tudhat ma-
gáénak EYOF-csúcsot magyar olimpikon?

a. kettő 
b. öt
c. hat

13+1. A győri versenyuszoda 1931-ben az
első magyar olimpikon tervei alapján ké-
szült el. Ki volt ő? 

a. Magyar Vilmos
b. Hajós Alfréd
c. Ybl Miklós

Artsonline (2012) Az újkori olimpiai játékok szimbólumai, EYOF Győr 2017 hivatalos honlap: gyor2017.hu, olimpia.hu, 
Győr hivatalos honlapja: gyor.hu, Látogatóközpont Győr, Generációk Háza, gyoriszalon.hu

• Van biztos, hosszú távú, megbízható munkahelye
• Van hivatalos, teljes értékû bejelentett bére
(nyugdíja, egészségbiztosítása)

• Van kiszámítható munkarendje
• Minden hónapban pontosan megkapja a fizetését
• Akkor is van fizetése, ha beteg, vagy szabadságon van
• Plusz pénzzel értékelik a munkáját,
ha jól teljesít (teljesítménybónusz)

• Kap cafetériát, amit élelmiszerre, vendéglátásra
vagy szállástámogatásra is költhet

Feladata a Széria Üzletágban:
Hengerfejek megmunkálása, ellenôrzése,

gépkezelés.
Betanított munka, amihez 8 általános/szakmunkás
végzettség elegendô, legyen megbízható személy,

és vállalja a több mûszakos munkarendet.

Érdeklôdni munkanapokon 8–16 óra között:
96/511-003, 30/266-4549 (ingyen hívható)

QP Zrt. • 9028 Gyôr, Rozgonyi u. 46.

MIÉRT JÓ
a

dolgozónak?

Akár nettó 200.000Ft-ot

IS MEGKERESHET!

Küldje el fényképes önéletrajzát 2017. április 7-ig
az allas@somogyi.hu e-mail címre vagy

a 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. posta címre.

A Somogyi Elektronic Kft. 
győri központjába keres munkatársakat

a következő pozíciókra:

raktáros, áruösszekészítô
Főbb feladatok:
• Áruösszekészítés
• Raktári munka

Elvárások:
• Önálló preciz munkavégzés
• Megbizhatóság, pontosság

• Megfelelő fizikai állapot
• Targonca vezetői jogosítvány előnyt jelent

raktári munkatárs
NYUGDÍJASOK 

ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK
jelentkezését várjuk!

Feladatok:
• Háttérmunka • Matricázás • Csomagolás, bliszterezés.

Elvárások:
• Preciz, pontos, megbízható munkavégzés

• Jó állóképesség, fizikai teherbírás • Monotóniatűrés
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Az elmúlt évek sikeres kezde-
ményezésének folytatásaként,
ismét kihelyezett hulladékgyűj-
tő pontokat működtet a Győri
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (GYHG). 

Idén első alkalommal április
8-án lesz lehetőség elhelyezni
a feleslegessé vált holmikat
Győrben, a Kovács Margit Ál-
talános és Szakképző Iskola
udvarán, a Répce utca 2. szám
alatt. A helyszínt gépjárművel
a Mónus Illés utca felől lehet
megközelíteni. A környéken la-

KÖZTEMETŐK NYÁRI NYITVATARTÁSA.
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozókat,
hogy a kezelésében lévő győri köztemetők április
1-től, szombattól a nyári nyitvatartási rend szerint,
azaz naponta 7 és 20 óra között látogathatóak.

Ismét lesznek kihelyezett
hulladékgyûjtô pontok

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. 03. 31—04. 06.

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

Gran Dolcezza
fôtt sonka 1 kg

2499 Ft/kg

Riska tejföl 20%-os
330 g,
500 Ft/kg

Pecsenyekacsa máj 790 Ft
Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 129 Ft

Hagyományos
eljárással készült,
füstölt szívsonka
1 kg

2299 Ft/kg

Eredeti reszelt torma 110 gr
4536,36 Ft/kg

499 Ft/db

Friss magyar tojás M-es méret,

10 db-os, 53—63 g

Magyar túró 450 g,
677,78 Ft/kg

305 Ft/db

165 Ft/db

Kinder meglepetés

195 Ft/db

310 Ft/cs
584 Ft/kg
31 Ft/db

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai
Szövetségének kezdeményezésére,
2014 óta minden évben megrendezik
a távhőszolgáltatás napját. A távhő-
szolgáltatók ezen a napon gyerekek
és családok részvételével, közösségi
programokon keresztül ismertetik
meg a környezetbarát, biztonságos és
kényelmes távhőszolgáltatást.

A távhőszolgáltatás napján a Győr-
Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
sága idén is nyílt napot rendez, ezúttal
április 12-én.

Az idei rendezvényen a távhőszol-
gáltatás környezetbarát jellemzői ke-
rülnek előtérbe, így a látogatók szá-
mára a PannErgy Nyrt. Győri Geoter-
mikus Projektje, a bőnyi hőközpont lá-
togatásával kezdődik a program,
majd a Rozgonyi utcai telephelyen a
geotermikus hő fogadására létesített
állomás megtekintésével folytatódik
és a szolgáltató tevékenységének át-
tekintésével zárul. Az érdeklődők
szak avatott kollégák kíséretében láto-
gathatnak el a PannErgy Nyrt. bőnyi
telephelyére, majd bejárhatják a győri
távhőellátás „szívét”, a Rozgonyi utcai
fűtőerőművet. Közelről láthatják, hol
termelik meg azt a hőt, ami a távhőhá-

Nyílt nap a távhôszolgáltatónál

kók a hulladékudvarokra vo-
natkozó szabályok szerint,
szétválogatva szállíthatnak be
hulladékot. 

A gyűjtőpont április 8-án,
szombaton reggel 8 órától 16
óráig lesz nyitva. Elhelyezhetők
itt elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékok, nyesedék,
építési törmelék, csomagoló-
anyagok, bútorok, berendezési
tárgyak – a veszélyes hulladék-
nak számító anyagok kivételével. 

A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszál-
lítási díjat fizetők jogosultak. Jo-
gosultságukat igazolhatják a
hulladékszállítási díj befizetésé-
ről szóló számlával, akiknek pe-
dig ilyen nincs – mert a társas-
ház közösen fizet –, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi
igazolvánnyal érkezzen.

A kihelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtés a rendőrség és a
közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

lózaton és a hőközpontokon keresztül
eljut a város 24 ezer lakásába. Meg-
nézhetik a kazánokat, a hővezénylő
központot, a gázmotoros erőművet,
sétálhatnak a 80 és 101 méteres ké-

mények tövében. Megismerhetik,
hogy miért környezetbarát és bizton-
ságos a távhőellátás, miért lehet fon-
tos eszköz a megújuló energia hasz-
nosításában.

Az április 12-i nyílt napon 15 és 16
órakor busz indul a Rozgonyi utcai te-
lephelyről. A busz a résztvevőket kivi-

szi Bőnybe, a geotermikus hőközpont-
hoz, majd visszahozza őket a Rozgo-
nyi utcai telephelyre, ahol a telephely
bejárásával folytatódik a program.
Gyülekezés a Győr-Szol Zrt. Távhő-
szolgáltatási Igazgatóságának Rozgo-
nyi utcai telephelyén (9028, Győr, Roz-
gonyi u. 44.), a porta előtt, a kerékpár-
tárolónál lesz. 

A nyílt napra április 10-én 12 óráig
a media@gyorszol.hu e-mail címen
előzetesen is be lehet jelentkezni. A
regisztráció azért fontos, mert a szer-
vezők csak az előzetesen e-mailben
feliratkozóknak tudják garantálni,
hogy a kiválasztott időpontban helyet
kapnak az ingyenesen közlekedő bu-
szon. Természetesen a regisztráció
nélkül érkezők is részt vehetnek a
programon, azonban a szállításnál
előnyt élveznek, akik e-mailben előre
jelezték érkezésüket.

A távhőszolgáltatás napjának prog-
ramja nyilvános, azon bárki részt ve-
het. A szervező Győr-Szol Zrt. óvodai
csoportok, iskolai osztályok, egyéb
közösségek jelentkezését is várja a
media@gyorszol.hu e-mail címen. A
programokról bővebben is olvashat-
nak a gyorszol.hu oldalon.



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos ter-
jesztésére keresünk
munkatársakat. Je-
lentkezni lakcím és telefon-
szám megadásával, az ugy-
intezes@laphir.hu e-mail cí-
men lehet.

CNC gépkezelőket,
forgácsolókat, darusokat (felül-
ről vezérelt darura), CO2 he-
gesztőket, targoncásokat, vil-
lamosmérnököket, kovács-
üzembe fémipari szakmunká-
sokat, repedésvizsgálókat és
géplakatosokat keresünk. Kie-
melt órabér! Tel.: 06-70/245-
3955, e-mail: majsamunka@
indamail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készíté-
se, kémények felújítása,
bádogos és lapos tetők,
szigetelési munkák ké-
szítése. 06-30/355-6991

Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Szentesi Irén
Győr, Szent Imre út  43.

Előjegyzés: 06-20/976-4813

Fűnyírást vállalok meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-30/868-
1594.

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják nyí-
rását vállalom. +36-20/517-2701

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lera-
kása, tisztasági festések, hom-
lokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.:
06-70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812; 06-20/996-7268.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Vállalkozásunk vállalja új és ré-
gi építésű családi házak és la-
kások villanyszerelését. Tel.:
+36-20/982-0435.

Sírkő felújítás, csiszo-
lás, helyreállítás, betűvésés
garanciával. Nyugdíjasok-
nak kedvezmény! +36-
30/906-1025

BÉCSIKAPU GALÉRIA
9021 GYŐR

BÉCSIKAPU TÉR–
KIRÁLY UTCA SAROK

Web: kepkeretgyor.com
FB: Képkeretezés Győr

Galéria: 06-20/409-3744.
Mobil: 06-20/365-8804.

Üzemeltető: E.T. Bt.
Műhely: 

9026 Győr, Ady u. 41.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk fe-
lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, illetve udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, ker tásás, bozótir-
tás! 06-30/403-6810; 06-
96/826-322.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Villanyszerelést és villany -
bojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tároló-
ját, garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! Telefon:
06-30/542-0720.

EGYÉB

Kiváló minőségű kecs-
ketej, kecskesajt és parenyi-
ca eladó. Győrújfalu, Mártírok
u. 66.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása, be-
váltása. Nádorvárosban lakás ki -
adó. 06-70/564-2280

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron 

antik bútort, festményt, 
Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

kristályokat,
ezüst tárgyakat,

ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Ménfőcsanakon vállalkozásra,
két generáció együttlakására alkalmas
ház, műhellyel, melléképületekkel el-
adó. Ár: 27,5 M Ft. 06-30/925-2855

Győr, Szúnyogszigeten
eladó 200 nöl telek+18 nm-es fa-
ház. Érd.: 06-20/481-9986; ma-
ri5663@gmail.com

Dunára néző, felújítandó, 2 szo-
bás téglalakás Belvárosban eladó.
15.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Nádorvárosban, felújí-
tott, erkélyes, 55 nm-es téglala-
kás eladó. 16.900.000 Ft. 06-
70/940-4046

Győr-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. 06-
20/243-3965; 06-96/316-914.

Győrújbarát, Villabaráth kör-
út 23., 2.000 nm-es, lakóövezeti
telek eladó. Ár: 20 M Ft, 64.500 €.
+36-20/950-3185 

Győr, Ipar út 9., 2 szobás, par-
kettás, felújítandó, 55 nm-es téglala-
kás eladó. 3. em; pince+tároló. Ár:
12,9 M Ft. +36-70/360-0605 

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Szigeti, 1 szobás, 30 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti

szerződéses lakást cserélne 1,5–2
szobás, 35–55 nm-es, határozatlan
bérleményre. Bán A. utca és Gyár-
város kizárva. (Hirdetésszám: 601.)

Belvárosi, 2 szobás, 49 nm-
es, komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 80
nm-nél nagyobb, 3 vagy több szo-
bás, határozatlan idejű, belvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 602.)

Nádorvárosi, 1 szoba+ hálófül-
kés, 43 nm-es, összkomfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 52–75 nm-es, 3 szobás,
belvárosi, nádorvárosi, határozott ide-
jű bérleményre. (Hirdetésszám: 603.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-
es, összkomfortos, határozatlan, fel-
újított, zöldövezeti, 35–50 nm-es, 1-
2 szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Újváros, Sárás, Kossuth u.
kizárva. (Hirdetésszám: 604.)

Belvárosi, 1 szobás, 50 nm-es,
gázfűtéses, felújított, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás, 50–80 nm-es, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses,
megvásárolható, téglaépítésű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Marcalvá-
ros kivételével. (Hirdetésszám: 309.)

Belvárosi, 2 szobás, 76 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses, teljesen felújított lakást
cserélne 2+fél–4 szobás, összkom-
fortos bérleményre, Újváros kivéte-
lével. (Hirdetésszám: 310.)

ÉPÍTŐANYAG

APRÓ HIRDETÉS
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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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

ARANY, EZÜST, BOROSTYÁN,
RÉGISÉG, KARÓRA, PORCELÁN,
ZSOLNAY

A budapesti LOUIS GALÉRIA felvásárlást végez Győrben
2017. április 3-án hétfőn, a Rába Hotelben (Árpád út 34.) 9–12 óráig

Info: +36-30/944-7935

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

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt
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A győri olimpiai érmek mellett
számos magyar olimpikon is be-
mutatkozott csütörtökön, az ön-
kormányzat és a MOB közös
szervezésű sajtótájékoztatóján,
akik az EYOF-ot népszerűsítik.
Kiderült az is, hogy a The Bie-
bers írja a hazai rendezésű Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
hivatalos dalát.

„Magyarként nagyon büszke vagyok
arra, hogy olimpiai eseményt rende-
zünk, győriként pedig boldog, hogy
a város, ahol otthonra találtam, ilyen
szinten támogatja a sportot” – fogal-
mazott lapunknak Jakabos Zsuzsan-
na, aki első nemzetközi sikerét a pá-

rizsi EYOF-on érte el, mely-
re minimum olimpiai „B”

szintű eredmények kel-
lenek az éremszer-

zéshez.

A háromszoros olimpiai bajnok
Kammerer Zoltán lapunknak elmond-
ta, nem volt kérdés, hogy vállalja-e a
felkérést. „Az idén éppen húsz éve,
hogy győri versenyző vagyok, ezért ez
egy szép jubileumi megbízatás. Óriási
dolognak tartom, hogy Győr a házi -
gazdája annak az eseménynek, ame-
lyen a jövő nagy sportcsillagai lépnek
színre. A kajak-kenu elsőként Győr-
ben szerepel az esemény programján.
Egyrészt sajnálom, hogy nekem még
erre nem volt lehetőségem, másrészt
nagyon örülök, hogy a maiaknak meg-
adatik az EYOF-on való szereplés. Ma-
ga a tény pedig, hogy sikerült elérni a
sportágak bővítését, hatalmas sport-

Bemutatták az EYOF-érmeket és a rendezvény arcait
diplomáciai siker.” Az öt olimpiát is
megjárt kajakos azt tanácsolja az
EYOF résztvevőinek, hogy maradja-
nak lazák, és élvezzék ki a hét minden
pillanatát, mert ezek a napok soha
nem jönnek vissza.

A fiatalok közül Mészáros Kriszto-
fert, a GYAC ifjú tornászát kérdeztük,
aki nagy megtiszteltetésnek és leg-
alább akkora kihívásnak tartja, hogy
szülővárosában rendezik az EYOF-ot.
„Nyolc éve tornázom, sok versenyen
jártam már, de ekkora multisport ese-
ményen még nem vehettem részt.
Egy kicsit most az egész magyar tor-
nát is képviselhetem, és ez nagyon fel-
emelő. Igyekszem helytállni” – mond-
ta, s hozzátette, biztosan nagyon sok
ismerőse kijön majd szurkolni. „Na-
gyon szeretnék pontszerző helyezést
elérni. Edzőmmel, Szűcs Róberttel
mindent megteszünk érte, heti tíz ed-
zésen dolgozunk.” Addig azonban
még sok feladat vár a fiatal versenyző-
re, amelyeken a csapatba kerülését
kell biztosítania.

Az esemény arcai áprilisban fotó-
záson és filmforgatáson is részt vesz-
nek, amelyek a júliusi verseny kam-
pányanyagaihoz készülnek. Töb-
ben közülük Rómában jelen
lesznek az európai olimpiai
láng tűzgyújtó ceremóniá-
ján, hogy aztán május 24-
én Győrbe érkezzenek,
ahol a Városháza elé
várják majd a győrieket
a lángfogadó ünnepség-
re. Innen indul országjá-
ró útjára a fáklya. Az EYOF
arcai természetesen a nyári
kisolimpián is részt vesznek,
közreműködnek a díjátadókon,

így a fiatal sportolók is találkozhat-
nak a példaképekkel, s remélhetőleg
az EYOF fiatal arcai közül is minél
többen ott lesznek majd versenyző-
ként is a rajtnál.

Arany, ezüst, bronz
A győri EYOF érmeit

Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar
Olimpiai Bizottság
elnöke mutatta be
a Győrplusznak.
„Azt hiszem, hogy
a látvány magá-
ért beszél. Spor-
tolóként magam
is sok érmet nyer-
tem, de még a fel-
nőtt világversenye-
ken sem szokványos az
ilyen szép és igényes kivi-
telű medál.” A polgármester
elmondta, az EYOF egy hete alatt
121 éremátadó ceremóniát bonyolí-
tanak le a szervezők, 915 érem ké-

szül: 295 arany, 295 ezüst és 325
bronzérem. Az egyedi vert érmek át-
mérője 70, vastagsága 4,5 millimé-
ter. Az aranyérem 24 karátos arany-
nyal, az ezüstérem ezüsttel futtatott,

míg a bronz érmet fényes bronz szín-
ben kivitelezték. A győri cég által biz-
tosított alkotásokat már az Európai
Olimpiai Bizottság (EOC) is jóvá-
hagyta. Annak egyik oldalán – az
előírásoknak megfelelően az EOC –
EYOF logója, a másikon pedig a győ-
ri EYOF arculati elemei láthatóak.

The Biebers: 
Az EYOF dalszerzői
„Lendületes, fiatalos és fülbemá-

szó lesz” – így jellemezte lapunknak
az EYOF most készülő hivatalos dalát
Domanyik Eszter, a Városháza Város-
marketing és Programszervezési Fő-
osztályának vezetője. „A fiatal generá-
ció egyik kedvelt együttesét, a The
Bieberst kértük fel a dal elkészítésére,
amit így egy ismert hang, Puskás Peti
énekel majd. A dalnak a magyar mel-
lett angol változata is lesz, így a zene-
szám kiválóan alkalmas lesz arra,
hogy itthon és külföldön egyaránt
népszerűsítsük vele az eseményt” –
tette hozzá. A dalt élőben Győrben
először az olimpiai láng májusi foga-
dásán hallhatjuk. 

Mint megtudtuk, az előttünk álló
időszakban számos izgalmas mér-
földkőhöz érkezünk, hamarosan be-
mutatkoznak az esemény formaruhái,
hivatalos szponzorai, április 25-én pe-
dig a csapatvezetői értekezlet kezdő-
dik, amelyen mind az ötven résztve-
vő ország képviselteti magát. Ahogy
arról korábban beszámoltunk, Hol-

landiából például az úszólegenda,
Pieter van den Hoogenband várható.
A május legfontosabb eseménye a ró-
mai lánggyújtó és az azt követő győri
lángfogadó ceremónia lesz.

Az EYOF arcai
Pars Krisztián (atlétika), Karakas Hedvig (dzsúdó),

Kammerer Zoltán (kajak), Borissza Johanna Kitti
(kerékpár), Laklóth Anna (kosárlabda), Jaka-

bos Zsuzsanna (úszás), Görbicz Anita (kézi-
labda), Kötél Zsanett (röplabda), Gálfi Dal-
ma (tenisz), Berki Krisztián (torna). A közös
bennük, hogy ők tízen a győri EYOF sport-
ágainak kiválóságai, a rendezvény felnőtt
arcai. Mellettük mind a tíz sportágat fiata-
lok, a jövő reménységei is népszerűsítik.

Név szerint Lendvai Luca (atlétika), Mészá-
ros Krisztofer (torna), Varga Bence (úszás),

Szirony Dorina (kosárlabda), Sipőcz Richárd
(dzsúdó), Pál Tamara (kézilabda), Farkasdi Ra-

móna (kajak-kenu), Kotormán Réka (röplabda),
Valkusz Máté (tenisz), Füri Márton (kerékpár).

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u



MOZAIK SPORT

2017. március 31.   / + / 29

A korábbi döntéssel ellentétben, To-
mori Zsuzsanna a következő szezonra
is marad a Győri Audi ETO női kézilab-
dacsapatában, miután a klub egy év-
vel meghosszabbította a játékos nyá-
ron lejáró szerződését. A győriek Kor-
sós Dorina és Lakatos Rita mellett öt
fiatal tehetséggel is megegyeztek a
folytatásról, az előbbi két játékost
azonban kölcsönadják. 

Tomori szerződéshosszabbításáról
az ETO közleménye úgy fogalmaz, a
játékos és a klub is nehéz helyzetben
volt, hiszen a kézilabda-átigazolási pi-
ac sajátossága miatt kevés ideje ma-
radt a játékosnak a bizonyításra, mi-
után visszatért sérüléséből. A balátlö-
vő aztán egyre jobb formában játszott,
az edzéseken és a mérkőzéseken is
bebizonyította a szakmai stábnak,
hogy helye van a Győri ETO-ban. „To-
mori Zsuzsanna megmutatta szá-
munkra, hogy a csapat céljai elérés-

A kerékpárverseny zavartalan lebonyolítása érdeké-
ben, az alábbi korlátozások lépnek életbe: Április 2. vasár-
nap hajnali 4 órakor lezárják a Szent István utat teljes széles-
ségében a Baross híd és Munkácsy út között. A Szent István
út/Mártírok útja Ipar út és Baross híd közti szakaszára kor-
donok és egyéb útelválasztó elemek kerülnek, melyek útszű-
kületet okoznak, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek!

11–16 óráig lezárják a Szent István út/Mártírok útja északi ol-
dalát a Városház tér és az Ipar út között, valamint teljes szélessé-
gében az Ipar út és a Kardán úti körforgalom között. Keresztirá-
nyú forgalomra lehetőség lesz várhatóan 12:05–12:50-ig,
14:05–15:20-ig. Hosszanti irányú forgalomra nincs lehetőség.

Szintén 11–16 óráig lezárják az AUDI út–813. sz. út (Keleti el-
kerülő új szakasza) – 1-es főút útszakaszt. Az M19-es út Buda-
pest irányából érkező forgalmát az M19–1-es főút csomópont-
jában a Győri útra (Likócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.

Zárások feloldása: Körülbelül 16 órakor feloldják az AUDI
út–813. sz. út (Keleti elkerülő új szakasza) – 1-es főút útsza-
kasz lezárását, valamint a Szent István út/Mártírok útja Ipar
út és Baross híd közti szakaszának lezárását.

Körülbelül 16:30-tól fokozatosan eltávolítják a Szent Ist-
ván út/Mártírok útja Ipar út és Baross híd közti szakaszán el-
helyezett kordonokat.

Körülbelül 18 órakor a rendezvény végeztét és a kordonok
eltávolítását követően, feloldják a Szent István út Baross híd
és Munkácsy út közti szakaszának lezárását.

A verseny lezárt pályaszakaszára bizonyos időintervallu-
mokban szigorúan tilos a gyalogosok behaladása. 

Javasolt terelőút Abda felől: 821-es út (felüljáró)–Szigethy
Attila út–Tatai út.

Javasolt terelőút Komárom felől: Kálmán Imre út–M19 út–
Ipar út–Szigethy Attila út–821-es út (felüljáró).

A szervezők kérik, hogy az érintett szakaszokon fokozott
figyelemmel és türelemmel közlekedjenek, és igyekezzenek
elkerülni a fenti útszakaszokat. A lezárásokhoz térképes se-
gítséget a gyorplusz.hu oldalon találhatnak.

A forgalomkorlátozások jelentősen érintik a helyi és hely-
közi buszközlekedést, a módosított menetrend az enykk.hu
oldalon olvasható. 

Audi ETO: Tomori mégis marad Gyôrben
ben nagy feladatokat képes végrehaj-
tani. Korábbi döntésünket átgondolva,
úgy határoztunk, hogy egyéves szer-
ződést kötünk vele, amit örömmel el
is fogadott” – nyilatkozta dr. Bartha
Csaba klubelnök.

„Nagyon örülök, hogy sikerült meg-
egyeznünk. Nehéz időszakot zártam le,
és tudom, hogy Győrben a legmaga-
sabb célokért lehet küzdeni. Szeretnék

a csapat segítségére lenni idén, és
meghálálni a bizalmat a következő év-
ben is” – mondta Tomori Zsuzsanna.

Két fiatal győri nevelés, Korsós Dori-
na és Lakatos Rita is hosszabbít az
ETO-val. A 22 éves, kétszeres Bajnokok
Ligája-győztes, négyszeres magyar
bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győz-
tes Korsós Dorina hároméves kontrak-
tust kötött a klubbal, míg a 17 éves,

rendkívül tehetséges Lakatos Rita öt -
éves szerződést írt alá. Mindkét játékos
kölcsönben folytatja pályafutását.
„Mindketten sérülésből térnek vissza,
és azért mennek kölcsönbe, hogy új
klubjuknál – Lakatos Rita Vácra, míg
Korsós Dorina a német Metzingenbe
szerződik – hasznos tapasztalatokra te-
gyenek szert. Mindkét játékos mellé ki-
nevezünk egy szakmai vezetőt, aki heti
szinten figyeli az edzésmunkájukat, a
mérkőzésteljesítményüket, erről beszá-
molót készít, fejlődésük naprakész nyo-
mon követése érdekében. Később azt
szeretnénk, hogy a lehető leghatéko-
nyabban visszaépíthessük őket a Győri
Audi ETO KC felnőtt csapatának kere-
tébe” – mondta dr. Bartha Csaba elnök.
A Győri Audi ETO KC felnőtt csapatá-
hoz került, és szerződést írhatott alá öt
junior korú játékos is, Afentáler Sára, Bi-
nó Boglárka, Pál Tamara, Szilovics Fan-
ni és Varga Emőke.

Forgalomkorlátozások vasárnap

Az ETO FC Győr–Budapest Honvéd II NB III-
as mérkőzés előtt a stadion klubépület felőli
oldalán leplezték le a legendás ETO-edző, a
klubbal két bajnoki aranyérmet is szerző Ve-
rebes József domborművét. A Mágus lánya,
Verebes Krisztina beszédében azt mondta,
édesapja valahányszor Győrbe utazott, min-
dig úgy érezte magát, mint aki hazaérkezett.
A Lebó Ferenc szobrászművész által készí-
tett alkotást a tréner lányai – Krisztina és Ma-
riann –, valamint Bolla Péter, a Magyar Lab-
darúgó Szövetség Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Igazgatóságának társadalmi elnöke lep-
lezte le.

„Amikor utoljára találkoztam vele, kérte,
hogy vigyázzunk az ETO-ra, és amint lehet,
kerüljön vissza a csapat az élvonalba. Meg-
ígértem a Mágusnak, hogy így lesz. Kívá-
nom ennek a 113 éves egyesületnek, hogy
a jövőben sok olyan sikert éljen meg, mint
amilyen a Verebes József nevével fémjelzett
időszak volt” – mondta Bolla Péter. 

Leleplezték a Mágus dombormûvét

Verebes József tavaly március 13-án, 74
évesen hunyt el. Edzői pályafutása során a leg-
nagyobb sikereit a győri Rába ETO-val és az
MTK-val érte el. A magyar válogatottat két idő-
szakban is irányította szövetségi kapitányként.

Az EYOF-ra tesztelnek a kerékpárosok
Április 2-án, vasárnap kerékpáros EYOF-tesztversenyt rendeznek Győrben. A megmérette-
tésre Európa kilenc országából érkeznek ifjúsági korú bringások, akik négy kategóriában
mérik össze tudásukat. Két futam rajtol majd, az első 12 órakor, a második pedig 14 órakor.
„A tesztverseny fontos az indulók mellett a szervezők, a rendőrség számára is, hiszen itt min-
den pontosan úgy zajlik majd, ahogy júliusban az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A
kerékpárverseny speciális lebonyolítást igényel, mert útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra
kell számítani, ráadásul az EYOF-on ezen kívül még kilenc sportág eseményeit is zökkenő-
mentesen kell megtartani. A vasárnapi esemény megmutatja majd az esetleges hiányossá-
gokat, hogy az EYOF-on minden tökéletesen működjön. A rendezvényt közvetlenül a hely-
színen 76 rendőr biztosítja, a környező területeken, utakon lévőkkel együtt pedig kilencvenen
teljesítenek szolgálatot a vasárnapi tesztversenyen” – mondta Bugár Dávid, az önkormányzat
Kulturális és Sport Főosztályának munkatársa.
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Tisztelt Támogatóink, kedves szülôk!

Adójának 1%-a idén is felajánlható közhasznú célokra.
Járuljon hozzá Ön is a férfi kézilabda utánpótlás neveléséhez!

Gyôri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány
adószáma: 18217524-1-08 

Támogatásáért elôre is köszönetet mondunk.

a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

ÚSZÁS
erő, egészség, edzettség

Szeretettel várjuk minden
régi és új tanítványunkat!

Az úszófoglalkozások a győri
Aqua- Magyar Vilmos-, Móra

és Sátoros Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig 
16:00–20:00 között uszodánként

különböző beosztásban.

Részletek a honlapon:
www.vidrauszoiskola.hu

Beiratkozás: 
2017. március 31-én pénteken, 
illetve április 3-án hétfőn a győri

Sátoros Fedett Uszodában
16:00–18:00 között.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

Április 6-án 17 órakor a Diósgyőr ellen kezdi meg sze-
replését a CMB Cargo-UNI Győr a női NB I rájátszásá-
ban. A tét az elődöntőbe jutás, ehhez az egyik félnek
két győzelmet kell szerezni. A párharc győztese aztán
a címvédő Sopron ellen folytathatja a döntőért. Pár for-
dulóval a vége előtt azért könnyebb út nézett ki a zöld-
fehéreknek, de a Szekszárd elleni hazai, majd a ceglédi
vereség végül az alapszakasz első helyébe került. Pe-
dig a soproniakat mindkétszer sikerült legyűrni, amire
eddig nem sűrűn volt példa, ezt megelőzően három-
szor verte meg az UNI Győr – a 2011/12-es szezonban
a döntőben aranyat ért az a három siker.

A csapat kapitánya, Laklóth Anna érthetően nagyon
szívesen emlékszik arra az évre, nem különben arra,
hogy a végjátékban mennyien szurkoltak a lelátón a
csapatnak „Már az elődöntőben a Pécs ellen a szokott-
nál jóval többen voltak kint, a döntőben pedig telt ház
előtt is játszhattunk, s bár a negyedik meccsen sokan
bíztak a végső győzelemben, akkor veszítettünk, de az-
tán az ötödik, soproni találkozón összejött a bravúr.”

A győri klubnál remélik, nézőkben most sem lesz
hiány, a csapat megalkuvást nem tűrő játéka min-
denképpen több szurkolót érdemelne, és mint az öt
évvel ezelőtti példa mutatja, a csapat jó hangulat-
ban még nagyobb bravúrokra lehet képes.

Hogy ezúttal mit ér el a csapat, nehéz megjó-
solni, az biztos, hogy harmadikként a negyeddön-
tőben élvezheti a pályaelőnyt Völgyi Péter együt-
tese, sikeres folytatás esetén viszont nagy valószí-
nűség szerint ezzel a lehetőséggel nem tudnak
majd élni Laklóthék.

Visszavágnának a Diósgyôrnek

„Mindegy, mi volt az alapszakaszban, az számít, a
rájátszásban hogyan szerepelünk. A miskolciakkal
szemben van törleszteni valónk, hiszen két egylab-
dás meccsen maradtunk alul velük szemben, most
itt a lehetőség a visszavágásra. Azt gondolom, azon
a hullámvölgyön, ami éppen a Szekszárd- és a Ceg-
léd-meccs idején ért el bennünket, túljutottunk.
Most nincs az a kettős terhelés, ami az Euroligával
járt. Sokkal többet tudunk készülni egy-egy meccs-
re, még ha a play off menete is elég sűrű” – tette hoz-

zá Laklóth Anna, aki szerint azért annak lehet jelen-
tősége, hogy a hétvégén melyik csapat hány mérkő-
zést játszik a Magyar Kupa nyolcas döntőjében. Lap-
zártánk után derült ki, hogy a CMB Cargo-UNI Győr
sikerrel vette-e az első akadályt a Szekszárd ellen. Ha
igen, akkor három nap alatt három meccs „kerül be-
le” a lábakba. Bár ez elég embert próbáló feladat, a
győriek sikerélménnyel – mely szintén kihozhatja a
közönséget a mérkőzésekre – mennének neki a baj-
noki rájátszásnak.
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Hiába a kissé idegen környezet, a
Grundfos Tatabánya KC kézilabdázói
jól érzik magukat Győrben. A csapat
ugyanis az Audi Arénában játssza EHF
Kupa csoportmérkőzéseit, nem is
akárhogyan. Vladan Matic vezetőedző
együttese, az izraeli Maccabi TelAvivot
és a dán Koldingot is legyőzte az Aré-
nában, két remek hangulatú meccsen.
Ezeket a csapatokat idegenben is felül-
múlták a Komárom-Esztergom me-
gyeiek, így már biztosan továbbjutot-
tak a negyeddöntőbe. A kérdés az,
hogy az első, vagy a második helyen.
Szombaton a csoport élén álló Magde-
burgot fogadja a Tatabánya.

„Nyilván fontos kérdés, hogy első-
ként jutunk-e tovább. Ha legyőzzük a
németeket, akkor a negyeddöntőben
a másik csoport második helyezettjé-
vel játszunk. A Final4-ba kerülés óriási
siker lenne, a korona az eddigi teljesít-
ményünkön” – mondta a csapat válo-
gatott beállója, Szöllősi Szabolcs. 

A Tatabánya rutinos válogatott szél-
sője, Harsányi Gergely a lelátón már
megtapasztalhatta, hogy a szurkolók
remek hangulatot teremtenek a mérkő-
zéseken az Audi Arénában. Csapata
két győri mérkőzésén, sérülése miatt,
a nézőtérről szurkolt társainak. Szom-

A csoportelsôségért játszanakÉrmeket hoztak
a judósok
és a birkózók

baton újra játszhat. „Az álmunk az volt,
hogy a csoportkörbe eljussunk. A rea-
litás azt mutatta, hogy ebben a négyes-
ben a Magdeburg a legerősebb, és
csaknem ugyanezen a szinten van a ta-
valy BL-ben szereplő Kolding. Saját
csapatomat a harmadik, egy bravúros
szerepléssel a második helyre vártam.
Eddig kihoztuk magunkból a legjobbat,
mindössze egyszer kaptunk ki, remé-
lem, szombaton visszavágunk a Mag-
deburgnak és első helyen jutunk a leg-
jobb nyolc közé.” A Tatabánya techni-
kai vezetője, Kontra Zsolt is bízik ab-
ban, hogy a fiúk győzelemmel zárják a
C csoport küzdelmeit.

„Márciusban hét meccset vívtunk,
áprilisban pedig kilenc derbi vár ránk.
Ez brutális terhelés, amelyet tovább
nehezített a rengeteg utazás. Nem vé-
letlen, hogy Győrben is a Magdeburg
az esélyesebb, de mi mindent elköve-
tünk annak érdekében, hogy a legki-
sebb esélyt is megragadjuk.”

A Tatabánya jelenleg négy győze-
lemmel és egy vereséggel nyolc pont-
tal áll a csoport második helyén a
szombati ellenfél, a Magdeburg mö-
gött egy ponttal lemaradva. A rang -
adó 15 órakor kezdődik Győrben, az
Audi Arénában.

A Győri AC cselgáncsozói Miskolcon
vettek részt egy nemzetközi tornán,
amelyen az ifjúsági korosztály sporto-
lói küzdöttek a helyezésekért. Ez a vi-
adal válogatóversenyként szerepelt a
szövetség versenyprogramjában. A
győriek közül Sipőcz Richárd, Szilli
Nóra és Gombás Bálint is aranyérmet
szerzett, Szarka Zsombor ötödik, Kő-
halmi Zoltán pedig hetedik lett saját
kategóriájában. A csapatok között a
GYAC a harmadik helyen végzett.

A Győri AC birkózói közül a serdü-
lő lány diákolimpián Kocsis Boglárka
ezüstérmes lett. A lengyelországi
Poznanban rendezett nemzetközi
versenyen Sluka István aranyérme
mellé a legjobb külföldi versenyző-
nek járó elismerést is átvehette. Csa-
patban a GYAC hetedik lett. A cseh-
országi birkózónagydíjon Reznyák
Máté és Gyurasits Máté is a dobogó
legfelső fokára állhatott. Tichi Attila
ezüstérmes lett, Pál Sándor, Molnár
József a harmadik, Molnár Tamás,
Sós László és Mayer Ádám az ötödik
helyen zárta a versenyt.
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