
VII. évfolyam 14. szám  /  2017. április 7., péntek  /  Megjelenik 61.450 példányban



A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt.
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620.  Nyom dai előké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztő Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: Andreas Werner Merz.  Ter jesz tés: LapHír Kft. Telefon és SMS:
70/866-9809. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912IMPRESSZUM

2 / + / 2017. április 7.

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

HÚSVÉTI 
SZUPERAKCIÓ
A BENETTONBAN
április 10–15-ig

20–50%
Gyermek ruházat

kedvezménnyel!

Családonként 8-10 kilogramm tar-
tós élelmiszer-adományt kaptak a
rászorulók, nagycsaládosok Győr-
ben húsvét előtt. A Katolikus Kari-
tásznál hétfőn vehették át az érintet-
tek a csomagokat, melyben olajat,
lisztet, cukrot, konzerveket, kekszet,
száraztésztát, rizst találhattak. A
nagycsaládosoknak pedig még né-
mi aprósággal, csokival, teával is
kedveskedtek húsvét alkalmából az
adományozók. 

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia évről évre szervez tartós-
élelmiszer-gyűjtést nagyböjt idején,
hogy a nehézségekkel küzdők min-
dennapi megélhetését segítse. A
felhívásra a Győri Egyházmegyében
ötezer kilogramm tartós élelmiszer
gyűlt össze, melyeket a templomok-
ban gyűjtöttek és osztottak szét a
hátrányos helyzetűek között. Ebből

A Győr Arrabona Lions Club jóvoltá-
ból újabb 24 kattogót szereltek fel
négy kereszteződésben. Ezentúl a
Szeszgyár út–Lidl, a Szent István út–
Teleki utca, a Kossuth Lajos utca–Du-
nacenter,  a Tesco Hipermarket–Ki-
rályszék út kereszteződésében lévő
lámpák is kattognak. A látássérültek
segítésére, Magyarországon egyedül -
álló módon, több mint egy évtizede a
civil szervezet finanszírozza a hangjel-
zők telepítését, így mára 86 kereszte-
ződésben 172 „kattogó” működik. 

Újabb „kattogók” segítik
a biztonságos közlekedést

Fôként a középréteg
és a nyugdíjasok adakoztak

1800 kilogramm tartós élelmiszert
a győri Katolikus Karitász központ-
jába szállították, ahol 180 csoma-
got állítottak belőle össze és osztot-
tak ki a nyilvántartott rászorulók kö-
zött. A Győri Egyházmegyei Karitász
ehhez a gyűjtéshez kapcsolódva
szervezett március 25-én gyűjtést
egy kismegyeri áruházban, ahol a
vásárlók 250 kilogramm élelmiszert
adományoztak.

Szabó György, a Győri Egyház-
megyei Karitász vezetője a hétfői
adományosztás kapcsán elmondta,
ezúttal valamivel több tartós élelmi-
szert kaptak, mint az elmúlt évek-
ben. Úgy látják, a középréteg és a
nyugdíjasok azok, akik szívesen
adakoznak. A győri üzlet előtti gyűj-
tésnél például azt tapasztalták,
hogy minden második vásárló tett
valamit a gyűjtőkocsiba.

Nem csupán a vakok és gyengén
látók számára nagy segítség a gyalog -
átkelő hangjelzése, de a kerekes szé-
kesek, sőt az iskolások számára is biz-
tonságosabb az átkelés, ha a zöld jel-
zés mellé, hang is társul.

A győri Útkezelő Szervezet végzi a
meghibásodott kattogók javítását,
cseréjét. A Győr Arrabona Lions Club
szeretné, ha a város összes közlekedé-
si lámpás csomópontjában lenne
hangjelző berendezés, így a jövőben
további kattogók telepítése várható.



Győrnek különös köze van az
egyik őselemhez, a vízhez. Vala-
ha „A folyók városa” szlogennel
hirdette magát, de „A találkozá-
sok városa” jelmondatban is je-
len volt a folyók győri találkozá-
sának gondolata.  A hét közepén
pedig kihirdették az Európa
Kulturális Fővárosához kapcso-
lódó szlogen- és logópályázat
eredményét, s a nyertes – egy
víz építő mérnök – a város folyó-
inak sodrására, áramlására ala-
pozta „Enjoy the flow,”  vagyis
„Élvezd a sodrást” jelszavát.
Igaz, magyarul inkább az
ugyancsak találó „Pezsegj a vá-
rossal” változatot használják
egészen december 20-ig, ami-
kor is be kell nyújtani a pályáza-
tot. 2023-ban egy brit és egy ma-
gyar város viselheti majd ezt a
rangos címet, s Győr igen tuda-
tos előkészítő munkával készül
a vetélkedésre. Minden nemze-
déket, valamennyi itt élő em-
bert szeretné érdemben bevon-
ni a pályázatba. A szakemberek,
akik majd a pályázatot formába
öntik, ötleteket, inspirációkat
várnak. Közös ügyről van szó te-
hát, mely nem a politika men-
tén szerveződik, s minden érté-
ket szívesen foglal magába. 
Nagy lesz a vetélkedés, Debrecen,
Veszprém, Szombathely és még
sok más magyar város lát fantáziát
a lehetőségben. A verseny – és ezt
a sportból és a piacgazdaságból
egyaránt tudjuk –, önmagában is
hatalmas felhajtó erő, mozgósít,
sarkall, eredeti ötleteket hoz a fel-
színre. Ebben a pezsgő vetélkedés-
ben Győr a saját hajóját valódi ér-
demei alapján akarja bekormá-
nyozni a célba. Olyan vizeken – a
kultúra vizein – evezünk, ahol ez a
város már jó ideje otthonosan érzi
magát: fesztiváljaival, társulatai-
val, együtteseivel, intézményeivel,
gyűjteményeivel, egyéniségeivel.
A kultúra alatt kiterjesztő értelem-
ben természetesen a művészetek
mellett a tudományt, az oktatást,
a gazdasági, a sport- és általában a
mindennapi kultúrát kell érteni.
Márpedig ezek Győrnek megbe-
csült erényei. Ha ennek tudatában
indulunk el, akkor aligha futha-
tunk zátonyra. 

H. F.

Sodrásban

nem térítendő támogatás és adóked-
vezmények formájában támogatja a
Dana fejlesztését.

„A kormány 2,9 milliárd forinttal tá-
mogatja a Dana negyedik győri gyárá-
nak alapítását” – jelentette be az alap-
kőletételen Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter, aki szerint kö-
szönet jár a Dana hatszáz győri mun-
katársának, az ő jó munkájuk nélkül
aligha vállalkozott volna újabb üzem
építésére az amerikai cég. Szijjártó
Péter köszöntőjében úgy vélekedett, a
járműipar továbbra is a magyar gazda-
ság gerincoszlopa, s minden újabb
befektetésért kemény küzdelem zajlik
a világban. A miniszter szerint már ke-
vés az ideális telephely, ha ahhoz nem
kapcsolódik kutatás-fejlesztés.

„A kézilabdás lányok mezén is ol-
vasható, hogy a jővő Győr-
ben épül, ezzel az alapkőle-
téttel a jövő tovább épül
Győrben” – zárta gondola-
tait Szijjártó Péter.

„Nagy örömünkre szol-
gál, hogy felépíthetjük új,
csúcstechnológiát képvise-
lő üzemünket, amelynek se-
gítségével tovább növeked-
hetünk az európai piacon” –

mondta el Bob Pyle, a Dana Light Ve-
hicle Driveline Technologies elnöke,
és hozzátette, ez a gyár stratégiai
okokból a meglévő győri üzemeik kö-
zelében helyezkedik majd el. Mind-
ezek lehetővé teszik, hogy az európai
ügyfeleikhez sokkal gyorsabban és
költséghatékonyabban juttassák el a
technológiájukat.

„Hálásak vagyunk a támogatásért,
melyet a HIPA és a kormányzat nyúj-
tott számunkra a helyszín kiválasztása
során. A Dana már több mint tíz éve
működik Győrben, így tudjuk, hogy ta-
pasztalt szakembereket találhatunk a
régióban” – mondta Pyle.

„Örülünk, hogy a Dana tovább bő-
víti az üzleti tevékenységét Magyaror-
szágon. Az új fogaskerékgyár, amely
közel helyezkedik el a Dana többi gyár-
egységéhez, egy zöldmezős beruhá-
zás keretében valósul meg a Győri
Ipari Parkban” – nyilatkozta Ésik Ró-
bert, a HIPA elnöke és hozzáfűzte, az
ehhez hasonló befektetések különös
fontossággal bírnak az ország jövője
szempontjából.

A Dana világelső a magas minősé-
gű termékek gyártásában, amelyek ja-
vítják a hagyományos hajtású jármű-
vek és gépek hatékonyságát, teljesít-
ményét és fenntarthatóságát. A cég
ellátja a személygépkocsik, a haszon-
gépjárművek és nehézgépjárművek
piaca mellett az ipari és a helyhez kö-
tött berendezések piacát is. A vállala-
tot 1904-ben alapították, mára 6 föld-
rész 34 országában mintegy 27 ezer
munkavállalót alkalmaz. 2016-ban a
Dana több mint 5,8 milliárd USD árbe-
vételt termelt, s a Forbes Magazine is-
mét Amerika 100 legmegbízhatóbb
vállalata közé választotta a Danát. A
vállalat központja Maumee-ban,
Ohióban található.

A Dana megrendelői között olyan
világcégek találhatók, mint a Jaguar,
a Land Rover, a GM, a Ford és a Volks -
wagen.

szerző: koloszár tamás.
fotó: o. jakócs péter

A Dana 46 millió eurót – 14,5 mil-
liárd forintot – fektet új győri
gyárának felépítésébe, a gyár-
tás 2018 elején kezdődik és a vá-
rakozások szerint 2020-ra 200
munkahelyet teremt. A szerdai
ünnepélyes alapkőletételen
részt vett Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter is.

A 13 ezer négyzetméteres, új győri
gyárban kúpkerékhajtás-egységeket
állítanak majd elő. A Dana elemi fo-
gaskerekeket és ívelt kúpkerékhajtá-
sokat gyárt hagyományos hátsóhíd-
ház- és merev tengelyekhez, valamint
összkerék-meghajtású rendszerek-

hez. A telephelyen a jövőben lehető-
ség nyílik teljes futóművek összesze-
relésére is.

Az új telephely a vállalat negyedik
gyára lesz Magyarországon, s ezen
belül Győrben. A beruházás magvaló-
sulásáról szóló döntésben jelentős
szerepe volt a Nemzeti Befektetési
Ügynökségnek (HIPA), amely vissza

A jármûipar továbbra is
a magyar gazdaság
gerincoszlopa

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Újabb nagyberuházás kezdôdött
Letették a negyedik gyôri Dana-gyár alapkövét



PROGRAMOK  MOZAIK

4 / + / 2017. április 7.

is
su

u.
co

m
/g

yo
rm

ed
ia

/d
oc

s/
ki

sa
lfo

ld
ig

az
da

s_
_g

20
17

-1
A 

Ki
sa

lfö
ld

i G
az

da
sá

g 
le

tö
lth

et
ő 

:

Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

A munkahely a család barátja? Paradigmaváltás
a HR-ben címmel szervez a kamara konferenci-
át. Ha a munkahely a család barátja, a munka-
társak elköteleződésének magas foka érhető el.
Ez a munkaerő megtartásának egyik legfonto-
sabb tényezője.

Mindent az új
ISO 9001:2015-ről
Április 21. 

Informatikai Klub
Szakmai egyeztető fórum

a szakterület képviselőivel.
Április 25. 

KKV-vezetők Klubja
A helyi adókról és a kapcsolódó
gyakorlati kérdésekről.
Április 20.

FESPA DIGITAL
a kamara május 9–11 között szakmai utat

szervez Németországba, Hamburgba.

Mesterképzésbe lehet
még bekapcsolódni!
Bővebben: www.gymskik.hu
„Mesterképzés” menüpontnál.

Az Enterprise Europe Network irodáját be-
fogadó Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara „Fókuszban a ver-
senyképesség – Intézmények a KKV-k fej-
lesztéséért” címmel kerekasztal-beszélge-
tést rendezett Győrben kedden.

A következő két-három évben még rendelkezésre áll-
nak azok az uniós pénzek, amelyekkel a KKV-k ver-
senyképessége javítható. A rendezvény célja,
hogy segítséget adjunk abban, hogy
ezt a pénzt értelmesen költsék el a
vállalkozások, s hatékonyan
tudjanak működni akkor is,
amikor már nem lesz EU-s
forrás – fogalmazott kér-
désünkre Pintér-Péntek
Imre, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara
elnöke a kerekasztal-
beszélgetés céljáról.

Az elnök hangsú-
lyozta, a megyében
regisztrált 26 ezer vál-
lalkozás döntő része
KKV, a nagy cégek csu-
pán a vállalkozások egy
százalékát alkotják.

Ezeknek a cégeknek körülbe-
lül húsz százaléka alvó cég, tényele-
ges gazdasági tevékenységet nem végeznek, a
maradék nyolcvan százalék súlya azonban nagy,
hatékonyságuk és termelékenységük javítása
nemcsak a cégek, hanem a megye gazdaságának
is elemi érdeke.

Az elmúlt húsz-húszonöt évben sokat ígértünk a
KKV-knak, de sok mindent nem teljesítettünk – fo-
galmazott a kamara elnöke. – Ugyanakkor a KKV-k
nagy hibát követtek el, mert azt hitték, uniós pénz-
ből és olcsó munkaerővel is versenyképesek ma-
radnak. Csakhogy az uniós pénz pár év múlva el-
fogy, és olcsó munkaerő sincs már. 

Kihívásokkal néz szembe számos kisvállalkozás

HR NAP 
Április 12.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KUKARAKODÓ
Feltétel: • 8 általános 

Elônyt jelent: • darukezelôi végzettség
• konténeremelôi végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: 
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@gyhg.hu.
Kérjük, a borítékra írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 
a „kukarakodó” jeligét.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Tovább növekedve, 18,1 milliárd forintos árbevétel-
lel, jelentősen javuló működési hatékonyság mellett
zárta a 2016-os évet a Graboplast Zrt. A vállalat 31
százalékkal növelte üzemi eredményét, amely így
879 millió forintra emelkedett, míg a társaság adó-
zott eredménye 684 millió forint volt. 

A Graboplast főként a belföldi és a nyugat-európai
piacokon tudta lényegesen erősíteni tevékenységét. A
győri székhelyű vállalat árbevételének továbbra is je-
lentős hányada származik külföldről: a Graboplast pad-
lóit jelenleg közel 100 országban használják, melynek
köszönhetően árbevételének több mint 90 százaléka
az exportpiacokon keletkezik. A győri székhelyű, négy
gyáregységgel rendelkező Graboplast idén is további
növekedést tervez, elsősorban a tavaly átadott tatabá-
nyai gyárban készülő, dizájn padlóburkolatok piacán.

Tovább növekedett
a Graboplast 

Az elnök szerint a 22-es csapdájával kényszerül
szembenézni nagyon sok KKV. A béreket csak úgy
lehetne emelni, ha javulna a termelékenységük és
a hatékonyságuk. A magyar KKV-k azonban nyugati
társaik ötven százalékát tudják produkálni haté-
konyságban. Így aligha elképzelhető a növelés, már-
pedig enélkül nagyon nehéz hazacsábítani az
Ausztriában vagy Németországban dolgozó fiatalo-
kat, vagy itthon tartani a külföldre készülőket.

A rendezvény szervezője a kamara égi-
sze alatt működő Enterprise Europe

Network elsősorban a külpiacra
jutásban nyújt segítséget a

régió vállalkozásainak, ki-
egészítve a kamara szé-

les körű szolgáltatás
portfólióját – tudtuk
meg a rendezvényen.

A vállalkozói igé-
nyek felmérése ak-
kor hiteles, ha ma-
guk a vállalkozók
mondják el tapaszta-

lataikat, azokat a kihí-
vásokat, amikkel nap-

ról napra szembesülnek.
A programot és az asztal-

társaságokat úgy állították
össze, hogy minden asztalnál

jelen volt több vállalkozás képvi-
selője, a kamarával együttműködő

szervezet, intézmény vezető képviselője, vala-
mint a kamarai munkaszervezet is minden asztal-
nál képviseltette magát.

A rendezvényen a megyei önkormányzat, a Szé-
chenyi István Egyetem, a Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház, a Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosz-
tálya, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, z
OTP, az MKB Bank, a Pannon Takarék, továbbá az Au-
di Hungaria és a Nemak képviselője is jelen volt.

A rendezvényen bemutatkozott a Darnó Hús, a
KonSys Kft., a Julius Globe Kft. és a Varga & Társa
Építési és Vállalkozási Kft.



FEJLESZTÉS HIRDETÉS

2017. április 7.   / + / 5

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Látványosan és ütemterv szerint ha-
lad a Győrt keletről elkerülő út harma-
dik szakaszának építése – jelentette
be Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő, a megyei fejleszté-
sek miniszteri biztosa csütörtökön, az
építkezés helyszínén tartott sajtótájé-
koztatóján.

Elmondta: a befejező 5,2 km
hosszú harmadik ütemben egy új,
395 méter hosszú híd is épül a Mo-
soni-Duna felett, Győrszentiván-
Kertváros és Győr-Bácsa között. A
meder bal és jobb oldalán egyaránt
ártéri hidak létesülnek, a mederhíd

úgynevezett kosárfüles ívhíd lesz. A
hídon a díszkivilágítás mellett kerék-
párút is épül. A fejlesztés részeként
három körforgalmi csomópontot
alakítanak ki. 

A Mosoni-Duna felett épülő 395
méter hosszú új hídnál a szerelőtér
gerendarácsának, valamint beren-
dezéseinek az építése, a segédjá-
rom, a cölöpösszefogók, az oszlo-
pok és a fejgerendák építése zajlik.
A Bácsai csatorna feletti hídnál pe-
dig jelenleg a pályalemez építésé-
nek munkálatai zajlanak. 

Épül a Gyôrt keletrôl elkerülô út
harmadik szakasza

Az útépítésben jelenleg humuszolás,
töltésalapozás, töltésépítés van folya-
matban. A töltésalapozáshoz szükséges
anyagot – homokos kavicsot, illetve töl-
tésanyagot – a kivitelező leponyvázott te-
hergépkocsikkal, folyamatosan szállítja.
Eddig 130 ezer köbméter töltésanyagot
hordott be a munkaterületre, ami az ösz-
szes anyagigény 20 százaléka.

„A lakosság megértését és türel-
mét kérjük a megnövekedett teherfor-
galom miatt” – jelezte a képviselő,
hogy átmeneti kellemetlenségek nél-
kül nem lehet hidat és utat építeni.

Mint arról többször beszámoltunk,
a három építési ütemben megvalósu-
ló, összesen 13,4 km hosszú, Győrt
keletről elkerülő út az M1 autópályát

fogja összekötni a 14. sz. fő-
úttal. Már megvalósult I. és
II. ütem. Az elkerülő út M1
autópálya és Vonal út közöt-
ti szakasza 2015 szeptem-
berére készült el, a Vonal út
és az 1. sz. főút közötti II.
ütemet 2016. december 22.
óta már használhatják a köz-
lekedők.

„Az elmúlt két évtized leg-
jelentősebb állami közútberuházása a
Győrt keletről elkerülő út építése. Öröm-
teli, hogy jelenleg már a befejező, III.
ütem építése zajlik és az elkerülő út
2018-as átadását követően, a Belvárost
jelenleg még terhelő járműforgalom je-
lentős része a városon kívül fog bonyo-
lódni, csökkentve ezáltal a napjainkban
gyakori torlódásokat – fogalmazott Si-
mon Róbert Balázs. Kiemelte azt is, a
Környezetvédelmi Hatóság folyamato-
san készít környezetvédelmi monitorin-
got, s az alapján dönthetnek további
környezetvédelmi intézkedésekről.

A Mosoni-Duna felett
395 méter hosszú
híd épül Gyôrszentiván
és Bácsa között
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: h. f. 
fotó: o. jakócs péter

Tíz százalékkal nőtt a bruttó át-
lagkereset az idei év első hó-
napjában az előző év azonos
időszakához viszonyítva Ma-
gyarországon. Tavaly Győr-Mo-
son-Sopronban nettó 182.561
forint volt az átlagfizetés, a fő-
város után a legmagasabb.

A januári bérnövekedés elsősorban a
minimálbér és a garantált bérmini-
mum 15, illetve 25 százalékos emelé-
sének köszönhető. Az adatokat közlő
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
szerint a növekedésre „a költségveté-
si szféra újabb területeit – többek kö-
zött az egészségügyi és a kulturális
munkakörökben dolgozókat – érintő
keresetrendezés volt hatással. A nettó
keresetek emelkedése a bruttó bér át-
lagával megegyező mértékű volt.”

A KSH adatsorából az is kiderül: a
teljes munkaidőben alkalmazásban
állók „nemzetgazdasági szintű átla-
gos bruttó keresete – a legalább öt főt
foglalkoztató vállalkozásoknál, a költ-
ségvetési intézményeknél és a megfi-
gyelt nonprofit szervezeteknél –
273.800 forint volt.”

A családi kedvezmény nélkül szá-
mított nettó kereset 182.100 forintot
tett ki. Ha a kedvezményeket is figye-
lembe vesszük, akkor a nettó kereseti
átlag 189.900 forintra becsülhető. A
munkajövedelem összességében 9,7
százalékkal volt magasabb, mint egy
évvel korábban.

Napvilágot látott nemrég egy másik
statisztika is, melyet ugyancsak a KSH

Budapest után megyénkben a legmagasabb az átlagkereset

Már nem büntetik a sikeres térségeket
tett közzé, s a Magyar Nemzet dolgo-
zott fel részletesen. Ezek a számok azt
mutatják meg, hogy az ország külön-
böző térségeiben mennyire eltérőek a
keresetek. A régiókutatóknak, a statisz-
tikusoknak, de vélhetően a politikusok-
nak sem okozott meglepetést, hogy

nagyok a különbségek
az ország nyugati és ke-
leti megyéi között: a gaz-
dagabb megyék polgára-

inak havi nettó átlagbére 2016-ban 64
ezer forinttal volt több azokénál, akik az
elmaradottabb, szegényebb térségek-
ben élnek és dolgoznak.

A főváros – érthető módon – vezeti
a mezőnyt, Budapesten tavaly havon-
ként átlagosan 226.301 forintot utal-
tak át a munkavállalók számlájára,
Győr-Moson-Sopron a második a
182.561 forintos átlagkeresettel. A
sor végén kullogó Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye lakói 118.420 forintot
kaptak a munkájukért. Az utolsó előtti
helyen álló Nógrád megyében is csak
133.901 forint volt az átlagkereset. 

Ez az állapot, vagyis Magyarország
több részre – Rechnitzer János tér-
ségkutató professzor szóhasználatá-

val, szigetekre – szakadása felvet kü-
lönböző politikai, társadalmi és szoli-
daritási kérdéseket. Győr régebben
relatíve hátrányos helyzetbe került
azért, mert – nyilván adottságai, de
mindenekelőtt tehetsége miatt is – ki-
magaslóan teljesített a gazdaságban.

Az úgynevezett adóerő-képesség mi-
atti elvonások korábbi gyakorlata a
szolidaritás álarcában büntette ezt a
térséget, ahelyett, hogy engedték vol-
na minél jobban kiteljesedni. Az volt a
politikai indoklása az elvonásnak,
hogy a társadalmi szolidaritás jegyé -
ben ki kell egyenlíteni az ország térsé-
geit, lehetőséget kell teremteni a le-
maradóknak a felzárkózáshoz. 

A KSH mostani statisztikája egyértel-
műen igazolja ennek a korábbi politiká-
nak az életképtelenségét. A különbsé-
gek ugyanis nem csökkentek, hanem
nőttek. Pedig a kelet-magyarországi
nagyvárosokhoz is autópályák vezetnek
már, a legfontosabb infrastruktúra ki -
épült, mégsem találnak magukra ezek a
térségek. Az ipar próbálkozik a letelepe-
déssel, Kecskeméten a Mercedes le is
parkolt, de a régió átütő sikeréhez arra
volna szükség: találják ki önmagukat, s

legyen olyan életképes stratégiai cél,
amelyben a piac is megtalálja a saját ér-
dekeltségét. Amíg egy-egy régióköz-
pont messze legnagyobb foglalkoztatói
az ottani – kétségtelenül fontos, magas
színvonalú – egyetemek, addig nem lát-
szik a kilábalás útja. 

Sajnos azt lehet érzékelni, hogy
több politikai erő is a Fizessenek a
gazdagok! jelszavával indul harcba a
választásokon. Úgy gondolják, s azt is
tartják igazságosnak, hogy az állami
újraelosztásnak köszönhetően, a piac-
képes élen haladók kárára erősödje-
nek meg a sereghajtók. Ez a törekvés
azonban zsákutca, a piac szabadsá-
gát lehet ugyan ideig-óráig korlátozni,
„megfegyelmezni”, de még a rövid ide-
ig tartó béklyónak is hatalmas ára van. 

Nyakunkon az Ipar 4.0 nevű „új ipa-
ri forradalom”, mely nem fogja, nem is
tudja figyelembe venni a területi kü-
lönbözőségeket. Aki kapcsolódni tud
a fősodorhoz, az nyertese, aki felké-
születlen, az óhatatlanul vesztese lesz
ennek a folyamatnak. Más, sikeres tér-
ségek pénzének az osztogatásával
nem lehet felkapaszkodni erre a fény-
sebességű megújulásra.

Aki kapcsolódni tud
a fôsodorhoz,
az nyertese lesz 
a folyamatoknak
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KULTÚRA HIRDETÉS.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr kulturális sokszínűségére, a folyók vá-
rosára, a lendületre is utal az Európa Kultu-
rális Fővárosa (EKF) pályázati időszakának
logója és jelmondata, amelyet az összesen
kétszáznál is több lakossági pályamű közül
választottak ki.

„Egy városnak mindig kell valamilyen víziót maga
elé állítani. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál si-
keres megrendezésére évek óta készülünk, de úgy
gondoljuk, sportéletünk mellett a kultúr-
ánk is alkalmas arra, hogy megmutassuk
egész Európának” – fogalmazott Fekete
Dávid alpolgármester. Kiemelte, az EKF
pályázatot széles körű társadalmi bázisra
alapozzák, ennek egyik eleme volt a szlo-
gen- és logópályázat is. A 2023-as Euró-
pa Kulturális Fővárosa pályázatra Győr-
nek decemberig kell összeállítania anya-
gát. A most megválasztott szlogen és lo-
gó első körben erre az időszakra szól, a
kész pályázati anyag tartalma tükrében
véglegesítik majd az arculati elemeket.

„Az önkormányzat által meghirdetett
szlogenpályázatra 198, a logópályázatra
pedig 38 munka érkezett. Örömteli,
hogy ennyi kreatív győri polgárt meg-
mozgatott a felhívásunk, ráadásul na-
gyon színvonalas munkákat kaptunk, ezért ko-
rántsem volt egyszerű a zsűri döntése” – mondta
el Domanyik Eszter, a Városháza Városmarketing
és Programszervezési Főosztályának vezetője.
Hozzáfűzte, a kiválasztásnál a minőség és a kife-
jezőerő mellett a használhatóságot is figyelembe
vették, hiszen számos megjelenési formának kell
megfelelnie a logónak. A győztes logót Kókai Szi-
lárd készítette, aki a Győr2023 felirattal játszott
el, hogy egy lendületes, a város zenei, táncos, ba-
rokk és modern értékeire is utaljon, miközben a
folyók, a hullámzás, az áramlás is megjelenik a
vonalvezetésben.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatója értékelésében úgy
fogalmazott, a Győr 2023 feliratot feldolgozó logó

több oldalról is megközelíti azt a sokrétű program-
sorozatot, amelyek az EKF projektben megvaló-
sulhatnak. „A tervezett logó kódexbetűket idéző
megjelenése miatt Győr történelmi múltjára em-
lékeztet, rajzossága a népművészeti hagyományo-
kat (hímzésminta), a dinamikus összkép a graffitik,
a „streetart" világát idézi, így közvetlenül kapcso-

Enjoy the flow: Több százan vettek részt
a szlogen- és logópályázaton

lódik a kortárs kultúrához is. Hagyománytisztelet
és a modern, újító szándék találkozása jellemzi a
logótervet.”

„Nagyon régóta foglalkozom betűkkel, a tipográ-
fiával, és szerettem volna megmutatni, hogy a be-
tűk önmagában, ikonok nélkül is lehetnek kifejező-
ek” – avatott be pályamunkájának hátterébe Kókai
Szilárd. A fiatal győri grafikusművész hozzátette, a
betűk segítségével szerette volna érzékeltetni azt a
lendületet, sokszínűséget és dinamizmust, ami vá-
rosunkra oly jellemző.

Enjoy the flow – hangzik mostantól a pályázat
szlogenje Chappon Máté pályaműve nyomán. Do-

manyik Eszter azt is elmondta, magyarul egyelőre
a „Pezsegj a várossal” jelmondatot használják, de a
szlogen magyar megfelelője még nem végleges,
keresik azt a változatot, amely a leginkább visszaad-
ja a hangulatot, amelyet az angol szlogen kifejez. 

„Vízépítő mérnökként dolgozom, így talán ért-
hető, hogy itt, a folyók városában az áramlattal, a
sodrással összefüggő jelmondatot kerestem” –
fogalmazta meg koncepcióját a szlogen megalko-
tója. Kiemelte, ahogyan a folyók, úgy a város is
sodró lendületű, ami sok élményt tartogat az ide
látogatóknak. 

A győztes logó alkotója kétszáz, a szlogené szá-
zezer forintos díjazásban részesült. Az eredmény-
hirdetésen, ahol minden pályázó munkáját aján-
dékcsomaggal köszönték meg, azt is megtudtuk,
hogy bár az 1500 fős közvélemény-kutatás már
lezárult, jelenleg kiértékelés alatt áll, a
kultura.gyor.hu oldalon továbbra is kitölthetjük a
kérdőívet, amely ugyancsak a város kulturális élet-
ét veszi górcső alá. Ezt egyébként eddig több
mint 1300-an tették meg. A különböző generáci-
ók bevonását is tovább folytatják. Míg korábban
Borkai Zsolt polgármester a Nyugdíjasegyetem
keretében tájékoztatta az idősebb korosztályt, s
az EKF-fel az idősklubokba is ellátogatnak, addig
a fiatalokat is több programmal szólítják meg, a
kulturális intézmények vezetői pedig workshop ke-
retében tették meg szakmai javaslataikat. Június-
ban EKF-napot tartanak városunkban, amikor a
győri kulturális intézmények közös programokat
szerveznek, s a győriek tovább ismerkedhetnek az
Európa Kulturális Fővárosa pályázattal. 

Egész Európának
szeretnénk megmutatni
kultúránkat
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A rengeteg munkagyűlés
meghozta gyümölcsét, hi-
szen a VDF tagjai előkészí-
tették legújabb programju-
kat, megtervezték a nyári
tábort, és nem utolsósor-
ban megtartották a tavaszi
csapatépítő tréningjüket is.

A márciusi gyűlésen vendég elő-
adóként köszönthették Mátai
Enikőt, a Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársát, aki a SzocCafé–
Coffee to go programot mutatta
be a fiataloknak. Az egyedülálló
kezdeményezés célja főként a
szemléletformálás, amelynek ke-
retében egy nyolcalkalmas Szoc-
Cafét, vagyis szociális témájú, ká-
véházi hangulatú beszélgetése-
ket szeretnének életre hívni. A so-
rozat szeretné ráirányítani a fi-
gyelmet az aktuális társadalmi
problémákra, ezek hátterére, va-
lamint az esetleges megoldási al-
ternatívákra. Radnóti Ákos alpol-
gármester üdvözölte a progra-
mot és elmondta, jó lehetőség-
nek tartja, hogy ezáltal a fiatalok
betekintést nyerhessenek külön-
böző társadalmi problémákba, il-
letve aktivitásra is ösztönzi őket. 

A fórum második felében a ve-
zetőség és a munkagyűlések ve-
zetői bemutatták a Városi Teker-

Generációk
Márciusban is aktívan munkálkodott a Városi Diák Fórum

gőt, melyet április 27-én rendez-
nek. A versenyzők felfedezhetik
gyönyörű városukat és érdekes
feladványokat oldhatnak meg
Győr nevezetességeivel kapcso-
latban. Megtudhattuk, hogy ér-
demes lesz a programon részt
venni, hiszen a középiskolás fia-
talok megnézhetik a felújított Vá-

rosháza dísztermét és megcso-
dálhatják a győri panorámát a Vá-
rosháza tornyából. A vetélkedőre
jelentkezni a vdfgyor@gmail.com
e-mail címen vagy az iskolai VDF-
tagoknál lehet. Az alpolgármes-
ter biztatta a diákokat, hogy saját
maguk dolgozzák ki a nyári csa-
patépítő tréning részletes prog-

ramját. Az elnök ismertette, hogy
a nyári tábor helyszínéül Velen-
cét választották, ahol egy másik
városi diákszervezettel is talál-
koznának, hogy szorosabbra fűz-
zék kapcsolatukat. 

A tavaszi csapatépítő tréning
keretein belül Ravazdon gyűlt
össze a VDF, ahol sok hasznos is-

merettel gazdagodtak. Témaként
előkerültek a gyűlések, az EYOF
és a Városi Tekergő is. Az estét
közös szalonnasütéssel zárták.
Másnap reggeli után, egy kicsi
túrára indultak a közeli kilátóhoz,
ahol megcsodálhatták a Pannon-
halmi Főapátság épületét és a
Bakony felé nyíló dombokat.

SzocCaféba várják a fiatalokat

Az idősek érdekképviseletét biztosító győri
Idősügyi Tanács március 22-én ülésezett a
Városházán. Radnóti Ákos alpolgármester,
az Idősügyi Tanács alelnöke köszöntötte a
tagokat és a résztvevőket. Kiemelte, hogy
az önkormányzat fontosnak tartja az idős
lakosság véleményét, észrevételeit, ame-
lyeket a lehetőségekhez mérten igyekez-
nek figyelembe venni. 

Megtartotta idei elsô ülését az Idôsügyi Tanács
A testület a tevékenységét az Idősek életminősé-
gének javítását célzó koncepció éves feladatter-
vei alapján végzi. Az idei feladattervet a februári
közgyűlés fogadta el. Ebben az évben is számos
olyan témát érintenek, amelyek kiemelt területek
az idősek számára és elősegíthetik a jobb életmi-
nőséget. 

Az első alkalommal az idősebb korosztály által is
szívesen használt kerékpárút-hálózatról és a várha-
tó fejlesztésekről, a GyőrBike rendszer használatá-
ról és bővítéséről adott tájékoztatást Szakonyi Petra,
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztá -
lyának stratégiai tervezője.

A másik fontos terület a szociális ellátásokkal
kapcsolatos változások, amelyeket Szabóné Vörös
Ágnes, a Népjóléti Osztály osztályvezetője ismerte-
tett a tagokkal.

Radnóti Ákos alpolgármester az ülés zárásaként
zenés műsorra hívta az időseket. Győr Önkormány-
zata jóvoltából április 5-én Kovács Kati művésznő
adott koncertet, amelyre a jegyeket az ülés kereté-
ben adták át a tanács tagjainak, akik a nyugdíjas-
egyesületeket és klubokat képviselik.

www.galbusz.hu

KERESSE AKCIÓS ÚTJAINKAT!

Válasszon ajánlatainkból!
Bajor kastélyok világa 2017. ápr. 28. 4 nap/3 éj
Barcelona, a katalán fôváros 2017. máj. 5. 7 nap/6 éj
Észak-Olasz tóvidék 2017. máj. 11. 4 nap/3 éj
Pécsi kényeztetés — testnek és szellemnek

2017. máj. 26. 3 nap/2 éj

Bulgária Napospart 2017. jún. 14. 8 nap/7éj

Keresse sláger repülôs útjainkat!
Málta — Ambassador Hotel*** 155.385 Ft/fô-tôl
2017. május 5—13. Kétágyas szobában,
félpanziós ellátással, budapesti indulással*

Adjon szárnyakat vágyainak,
válogasson partner irodáink repülôs útjaiból!

Bôvebb információért keresse fel irodánkat vagy honlapunkat!
Gyôr, Kazincy utca 10.

Tel: +36-96/388-055, +36-20/952-8310
galbusz.hu

*az ár tájékoztató jellegû, a szabad helyek függvényében változhat.
A biztosításon kívül valamennyi járulékos költséget tartalmaz
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Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára (3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról  le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked Készpénz Cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással Cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz Cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással Cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Végéhez közeledik a Szövetség utca
rákötése a 14-es számú főútra az új
nyomvonalon, az Új Bácsai úti ten-
gelyben. A Bácsai út–Báthory út és
14-es sz. főút közötti szakaszát má-
jus elején már a végleges kialakí-
tással használhatják a közlekedők.

A hátralévő munkák a 14-es számú főút–Új
Bácsai út csomópontját érintik, mely jelen-
tős forgalomkorlátozással jár majd: a meg-
lévő háromágú csomópontból egy négy -
ágú kereszteződés épül, melybe negyedik
ágként a Szövetség utca meghosszabbítá-
sa fog csatlakozni. A teljes csomópontban
a meglévő útburkolatot lemarják és új asz-
faltrétegeket építenek be. Az új ág beveze-
tése következtében az egész csomópont
meglévő jelzőlámpás forgalomirányító
rendszerét át kell építeni, ezért azt le kell
bontani. Jelzőlámpás forgalomirányítás hi-
ányában azonban az Új Bácsai úti ágat for-
galombiztonsági okokból le kell zárni a Szé-
chenyi-hídnál. A Bácsa felől érkezők az Új
Bácsai úti (Penny) körforgalomban a Sza-
badrév utca felé közlekedve, a Bácsai úton
keresztül tudják elérni a 14-es számú fő -
utat. A 14-es főúton, az Árkád felől, illetve
Vámosszabadi felől érkezők egyaránt a Bá-
csai útra fordulva haladhatnak Bácsa irá-
nyába. (Mellékelt térkép szerint.) A 14-es

Jelentôsen korlátozzák a forgalmat az Új Bácsai úton
főúton mindkét irányban, minimum egy sá-
von biztosított lesz az egyenes irány az épí-
tés teljes időtartama alatt, viszont forga-
lomterelésre, sávelzárásra, illetve sebes-
ségkorlátozásra mindig számítani kell. 

Az építési beavatkozások április 10-én,
hétfőn reggel kezdődnek, ezért az ideigle-
nes forgalmi rend kitáblázását már vasár-
nap elvégzi a kivitelező, innentől kezdődik
a forgalomterelés. Az Új Bácsai úti csatla-
kozást mindkét irányból lezárják és meg-
kezdődik a jelzőlámpás forgalomirányítási
rendszer átépítése. Az Új Bácsai úti csatla-
kozás, a 14-es számú főút két egyenes irá-
nya és az új jelzőlámpás forgalomirányító
rendszer elkészültét követően lehet vissza-
adni az Új Bácsai utat a forgalomnak. Ezek
kivitelezése körülbelül két hetet vesz igény-
be. Ezt követően a hátralévő három sáv
építésével folytatják a munkát, de ekkor
már a csomópont minden korábbi iránya
ideiglenesen biztosítva lesz, jelzőlámpás
forgalomirányítással. A csomópontot érin-
tő beavatkozások várhatóan május köze-
pére készülnek el, addig forgalomterelésre,
elzárásra, illetve sebességkorlátozásra fo-
lyamatosan számítani kell.

Az új ággal bővített csomópontot teljes
értékűen a műszaki átadás-átvétel lezárá-
sát követően, 2017. június közepétől adják
át a forgalomnak a szakemberek.



Tucatnyi lelkes győri és Győr környéki
amatőr irodalmár, versek és prózák
szerelmesei fogtak össze és alapítot-
ták meg az Író alkotók klubját. A tagok
korábban az interneten mutatták meg
magukat, ott találtak egymásra és el-
határozták: ezentúl találkoznak egy-
mással, s közösen alkotnak. Az egy
éve összetartó társaság bevált gyakor-
lata, hogy összejöveteleiken kielemzik
a tagok által írt műveket, valamint sor-
solással kiválasztanak egy könyvcí-
met, melyről a következő számba kell
verset vagy prózát írnia a résztvevők-
nek. Negyedévente pedig az interne-
ten jelentetik meg az e-antológiát Sza-

Szavak a mélybôl
vak a mélyből címmel, melyet a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár EPA web-
oldalán érhetnek el az érdeklődők.

A költészet napjára kiállítással készül
a klub: a tagok kaptak két-két fotót Vi-
rág Lajos győri fotóstól, s ezekhez írtak
verseket. A Versek fotókra című tárlat
április 11-én 14 órakor nyílik a Marcal-
városi Fiókkönyvtárban (Lajta út 27/a).

A közösség vezetője Dittrich Panka,
a tagok Kerecsényi Éva, Halász István,
Ötvös Németh Edit, Farkas Ilona, Wal-
ter István, Vönöckiné Gmeindl Margit,
Csapucha Rudolf, Krajtsovits Katalin,
Nagy Teréz, Szokolay Zoltán. A klub nyi-
tott, várják az írni szerető győrieket.

Versek és prózák szerelmesei
az Író alkotók klubjában

HIRDETÉS KÖLTÉSZET NAPJA
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Harangok őszi szélben – a Pala-
tia Nyomda és Kiadó Kft. gondo-
zásában ezzel a címmel jelent
meg Tönköl József legújabb kö-
tete. A Győrött élő újságíró-
szerzőnek ez a huszonharmadik
önálló könyve. A költészet ünne-
pére készült összeállítás het-
venhét verset tartalmaz.

Lehet-e harangokat, határjeleket emle-
getni, kővé, fává átváltozni? Ki látta az
egészen kicsiny asszonyokat térdet
hajtani az oltár előtt, keresztülbaktatni
a majoron, menni az árok partján, ten-
ger mentén? Ki hallotta, hogy a vérük
mint fulladt el? Régi emberek, utcák,
dűlők, bogarak, madarak zuhantak a
gödrös földbe, de a versekben életet
kapnak. Tönköl Józsefnek személyes
ügye a múlt. Büszkén emlegeti, bár
Győrben él – „ahol a Frigyszekrény van,
onnan kellene felrepülni” –, nem feled-

Világôrzés versekkel

„Ahol a Frigyszekrény van,
onnan kellene felrepülni”

heti a hegyháti tájat-dombot, a falut,
Nyőgért, ahonnét messze szakadt,
ahová mindig visszatér: öblös bölcsők-
höz, temetőhöz. Világot szerez, világot
őriz, csodákat akar: a világ rejtelmeit.
Kötetében – viaskodva a múló idő fe-
nyegetéseivel – a tőle megszokott kö-
vetkezetességgel építi tovább költői vi-
lágát, teszi föl magának az egyetlen
kérdést: hát te miért is voltál itt?



2017. április 7.   / + / 11

KULTÚRA HIRDETÉS

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Koppány Attila festőművész jubileumi
tárlatán az elektrografikával ismerteti
meg a győri közönséget. A Selectio cí-
met viselő kiállítás kedden nyílt meg
az Esterházy-palota aulájában, mely-
lyel a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum köszöntötte a hetve-
néves alkotót. Földesi Péter, a Széche-
nyi István Egyetem rektora arra emlé-
keztetett, hogy Koppány Attila bemu-
tatkozó kiállítása 1976-ban volt a győ-
ri Műcsarnokban. Az évek során veze-
tő oktatóként megszervezte és irányí-
totta az építészhallgatók vizuális mű-
vészeti képzését és már két évtizeddel
ezelőtt felvetette egy művészeti kar
létrehozásának szükségességét. Az
álom tavaly decemberben valóra is
vált. Koppány Attila jelenleg is a kar
végleges oktatási profilját kialakító bi-
zottságban dolgozik.

P. Szabó Ernő művészettörténész
megnyitó beszédében hangsúlyozta,
a Selectio nem negyven év munkájá-
nak válogatása, hanem az alkotó utol-

Képalkotó vizuális mûvészeti képzés indulhat az egyetemen

Festmény számítógéppel: hódít az elektrografika
só három évéből szelektál úgy, hogy
egy összefüggő, a nagyközönség szá-
mára is befogadható sorozatot mutat
be. A kiállítás anyaga túlnyomórészt
az elektrográfiára, a számítógéppel

készített és vászonra nyomtatott fest-
mények bemutatására épül.

Koppány Attila azt mondta, azért for-
dult az elektrografika felé, mert így sok-
kal több eszköze van a finomságok kife-

jezésére, mint egy hajszálecsettel. Eze-
ket a képeket, ebben a formában, ecset-
tel nem lehet előállítani. Ezt a pixelszá-
mot csak egy jó computer és egy meg-
felelő szoftver tudja produkálni. Az elekt-
rografika hozzájárul a hatásosabb önki-
fejezéshez, s ahhoz is, hogy a környeze-
tet, a minket körülvevő világot sajátos
technikai szűrőn keresztül másképp
tudjuk megmutatni – emelte ki a mű-
vész. A most kiállított képek is társadal-
mi, környezeti dologra reflektáló alkotá-
sok, melyek többsége számítógéppel
készített festmény, vászonra nyomtatva,
valamint szociofotók és a saját festmé-
nyeinek az egymásba olvasztásából lét-
rejövő, egyedi alkotások.

Koppány Attila elárulta, az egye-
tem tervezi, hogy képalkotó vizuális
művészeti képzést indítanak Győrben,
melyre komoly igény mutatkozik a ré-
gióban. Itt a hagyományos festés, gra-
fika, rajz és fotó mellett a tervek sze-
rint a mozgóképet és az elektrografi-
kát is tanítani fogják.

A tárlat április 30-ig, hétfő kivételé-
vel, naponta 10 és 18 óra között láto-
gatható.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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Rock the Ballet — A Show 
Rasta Thomas és táncos „rosszfiúi” 2008 óta a világ
legnagyobb színpadjait rázzák fel – a Rock the Bal-
let újradefiniálta a klasszikus táncot. Az ötlet olyan
egyszerű, amennyire zseniális: a világklasszis tán-
cosok izgalmas videovetítések előtt táncolnak a leg-
nagyobb rock- és popslágerekre.

2008 óta a multimédiás táncelőadás, a Rock
the Ballet folyamatosan négy kontinensen turné-
zik – kereken kétmillió rajongó látta már a show-t
több mint 750 előadás során a világ több mint 20
országában.

A „Rock the Ballet” az amerikai és az európai
kontinens ünnepelt produkciója az USA-ból, amely
rendkívül ötletesen keveri a klasszikus balettet az új
táncstílusokkal. 

Manapság az angol „bad” szó nem rosszat je-
lent, hanem inkább azt, hogy „cool” – Michael Jack-
son 1987-es, azonos című slágerében újradefiniál-
ta a szó jelentését. Így gondolta ezt Rasta Thomas
is, amikor táncosait Bad Boys of Dance-nek (A tánc
rosszfiúinak) nevezte el: Laza srácok, akik tényleg
tudnak valamit. Meggyőződésük, hogy a balettnak
a fiatal közönség számára szexinek és olyan szóra-
koztatónak kell lennie, mint egy popkoncert.

Válogatott dalok a nemzetközi slágerlistákról, ka-
rizmatikus táncosok, lélegzetelállító koreográfiák,
nagyszerű videovetítések és szexi kosztümök: a
Rock the Ballet egy olyan bemutató, amiben min-
den a nagy slágerek és a nagyszerű tánc körül fo-
rog. Egy mega-parti, amelynek felforrósodott at-
moszférájában a táncosok olyan energiaitalként

hatnak, amely a közönséget 90 percen keresztül
energiával látja el.

A Rock the Ballet sokadszor Európában, ezúton
Magyarországon is bemutatkozik egy rövid turné
erejéig – Rihanna, Queen, David Guetta, Beyonce,
Coldplay, a U2, Michael Jackson, Prince és hasonló
nagy sztárok slágereivel. 

2017. május 4. 19 óra 
Győr, Győri Nemzeti Színház.

Jegyek a www.jegy.hu oldalon,
a Győr+ Média Baross úti  pavilonjában
és a helyszínen a Győri Balett pénztárában
kaphatók (+36-96/520 600/174).

»MEGŐRÜL A KÖZÖNSÉG«,
»CSODÁLATOS FÉRFIAK TÁNCA.«

Helsingin Sanomat, Helsinki, Finnország

»A SHOW MEGHÓDÍTJA
A VILÁGOT.«

SonntagsZeitung,Németország,

»FENOMENÁLIS!
FELEJTHETETLEN!«
The Washington Post,  USA

DER ERSTE PRODUZENTENMARKT
DIESES JAHRES FINDET AM 9. AP-
RIL VON 10-17 UHR AM DUNAKAPU-
TÉR STATT. Auch die Schmankerl für den
Ostertisch können aus der Auswahl der
Produzenten der Kleinen Tiefebene zusam-
mengestellt werden. Neben dem Markt
lädt ab 10 Uhr das Konzert von Kovácso-
vics Fruzsina die Kinder auf eine interaktive
Reise. Am Nachmittag ab 15:30 Uhr gibt
es für die Besucher des Platzes auch noch
das Konzert des Gitarristen und Sängers
Járai Márk zu hören.

AUF DIE KINDER IN IHREN OSTERFERIEN WARTET
AM 13. APRIL im Győrer Haus der Generationen (Aradi vtk.
útja 23.)  ein Osterspielhaus. Ebenso können Kinder und Er-
wachsene am Donnerstag ab 10 Uhr in der Kinderbücherei
der Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek mit Gemeinschaftsra-
um (Herman Ottó u. 22., földszint) aus Styroporeiern Oste-
reier mittels der Dekupagetechnik herstellen.

GEORG FRIEDRICH HÄNDELS ORATORIUM
„DER MESSIAS” wird am 9. April um 19 Uhr im
Richter-Saal (Aradi vértanúk útja 16.) aufgeführt. Auf
alten Instrumenten spielt die Orfeo Band, es singt
Purcell Kórus. Dirigent: Vashegyi György.

JOSEPH HAYDN: „DIE SIEBEN
LETZTEN WORTE UNSERES ER-
LÖSERS AM KREUZE” in der Ham-
merklavier-Version gibt es in einer Auf-
führung der Csembalistin Takács Szil-
via am 11. April ab 18 Uhr im Bezerédj-
Schloss (Győri út 90.) zu hören. 

„MOONLIGHT PARTY” im Mobilis
Interaktív Ausstellungszentrum (Vásár-
helyi Pál u. 66.). vom 13.-14. April zum
Morgengrauen. Auf der „Übernach-
tungsparty” können 10-13-Jährige sich
mit den Rätseln der Nacht und Lichter -
scheinungen vertraut machen, ebenso
in verschiedene Abenteuer geraten.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

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

JOSEPH HAYDN: „A MEGVÁLTÓ UTOLSÓ
HÉT SZAVA A KERESZTFÁN” fortepiano vál-
tozatát hallgathatják meg az érdeklődők Takács
Szilvia csembalóművész előadásában április 11-
én 18 órától, a Bezerédj-kastélyban (Győri út 90.). 

FOLYTATÓDIK AZ EGÉSZSÉG-PIAC PROGRAMSOROZAT, a városban
ingyenes szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással, bemutatókkal, kóstolók-

kal. Április 7-én Ménfőcsanakon 14:30-tól, a Bezerédj-kastélyban vehetnek részt az egész-
ségtudatos lakosok változatos programokon. Április 8-án 9 órától Újvárosban és Győr-
szentivánon kaphatnak teljes képet egészségi állapotukról a résztvevők. A Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központban Testünk a csoda címmel interaktív kiállítás
is megtekinthető. Április 12-én 13 órakor a Belvárosban, a Rómer Házban
elsősorban a fiatal felnőtteknek szóló szűrővizsgálatokkal, előadásokkal,
egészséges ételkóstolóval, sportolási lehetőségekkel és egy újraélesztési
flashmobbal készülnek a szervezők. Részletes program és további infor-
mációk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.

SIMON ANDRÁS GRAFIKUS: „EGY VO-
NALBAN ISTENNEL" című önéletrajzi köny-
vét Gégény István mutatja be, majd pedig az új-
ságíró, a SZEMlélek főszerkesztője: „Nyitott
szemmel, nyitott lélekkel" című interjúkötetét Si-
mon András ajánlja az érdeklődők figyelmébe
április 10-én 18 órakor, a Széchenyi-egyetem
VIP-termében (Egyetem tér 1.).

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZBA VÁRJÁK A
GYEREKEKET ÉS SZÜLEIKET április 13-
án 10 órától a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárába (Her-
man Ottó u. 22., földszint). Az érdeklődők hun-
garocelltojásból készíthetnek húsvéti tojást de-
kupázs technikával.

A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából ünnepi
műsor és koszorúzás lesz a szabadhegyi Jó-
zsef Attila-emlékműnél (Jereváni út–Zöld u. ke-
reszteződése) április 11-én 11 órakor. Beszé-
det mond: Diligens Tibor önkormányzati képvi-
selő. A műsorban közreműködnek a Veres Pé-
ter-iskola tanulói.

HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁNT tar-
tanak a Kovács Margit-iskolában (Répce u. 2.)
április 13-án 15 órától. A programban kézmű-
ves játszóházak, arcfestés és a Belvárosi Betyá-
rok gyermekkoncertje szerepel.

A RÉGI IDŐK FOCIJA című magyar filmsza -
tírát tekinthetik meg az érdeklődők a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtárának klubhelyiségében (Herman Ottó u.
22.) április 13-án. A filmvetítés előtt 16.30-tól Bi -
czó Zalán könyvtáros, helytörténet-kutató elő-
adását hallgathatják meg az érdeklődők. Az elő-
adó a Győri ETO (1904–1945) – emlékek és sike-
rek című kötete kapcsán ad bepillantást a kor-
szak győri sportéletébe, futballklubjainak világába.

ŐSI ATTILA GEOLÓGUS, paleontológus, a ba-
konyi dinoszaurusz-lelőhely egyik felfedezője tart ve-
títéses előadást április 12-én 17 órakor, a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross. G. u. 4., II. emelet).

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL MESSIÁS
című oratóriumát hallgathatják meg az érdek-
lődők április 9-én 19 órakor, a Richter Terem-
ben (Aradi vértanúk útja 16.). Korabeli hangsze-
reken zenél az Orfeo Zenekar, énekel a Purcell
Kórus. Vezényel: Vashegyi György.

MEGEMLÉKEZÉST TAR-
TANAK Győr bombázásá-
nak 73. évfordulója alkalmá-
ból április 12-én 16.30-kor,
az Esterházy-palotában (Ki-
rály út 17.). Csenár Imre, a
Győri Honvéd Hagyomány -
őrző Egyesület elnökének
emlékező szavait követően, A
Magyar Waggon- és Gép-
gyár a két világháború között
címmel, Biczó Zalán könyvtá-
ros előadását hallgathatják
meg a jelenlévők.



leg 28 tagja van, köztük a 17 éves kö-
zépiskolástól a hetven feletti nyugdí-
jasig, a hivatásos zenésztől, a lelkes
amatőrökig. Repertoárjuk széles,
olyan műveket is előadnak, amelyek
szerzői, kottái fellelhetők a székes-
egyházi kottatárban, ilyenek Ist-

vánffy Benedek, Mechler András,
Kunárt Ignác vagy Richter Antal mű-
vei. Ezeket a darabokat A székesegy-
ház zenei kincsei címmel, három CD-
re felénekelték, most készül a negye-
dik album, amelyen a Szűzanyához
kapcsolódó motetták, gregorián
énekek és népénekek hangzanak
majd fel.

Katona Tibor szívesen emlékszik
vissza II. János Pál pápa győri láto-
gatására, amikor ő szervezte és ve-
zette a zenei szolgálatot, vagy arra a
szentmisére, amelyen ő olvasta fel a
szentleckét Rómában, Apor Vilmos
boldoggá avatásakor. Szakmai si-
kernek a franciaországi Amiens-
ben rendezett székesegyházi kóru-
sok nemzetközi versenyén elért III.
díjat emelte ki. 

Katona Tibor számára a nagyhét
az év legfontosabb szakasza, ennek
a nyolc napnak kell nagyon szépen
sikerülnie, amely rengeteg feladattal
jár számára is. Idén a húsvétvasárna-
pi nagymisére Schubert g-dúr misé-
jével készülnek, amit zenekarral ad-
nak elő. 

Idén a Szent László-év alkalmából
nagyszabású ünnepet szerveznek júni-
us végén, Veres András megyés püs-
pök tart szentmisét a Dunakapu téren.

PRO URBE ELISMERÉS
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Az utóbbi lapszámokban bemutatott díszpolgárok után a szintén március 15-én Pro Urbe Győr díjjal kitüntetettek következnek: a rangos
elismeréssel a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium közösségét, az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egye-
sületet és Katona Tibor karnagyot jutalmazták.

Tisztelik a bort 
és jótékonykodnak is
A kereszténység és a bor tisztelete,

valamint a jótékonykodás – ezeket
emeli ki a közösségük által követett ér-
tékek közül Tagai István, az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusa
győri legációjának első prokonzulja. A
legáció nevében ő vette át március 15-
én a Pro Urbe díjat, melyet a helyi kö-
zösségek építéséért, a civil és egyházi
szervezetek, intézmények, turisztikai
programok  támogatását szolgáló kari-
tatív tevékenységért ítélt oda a város.

A konzulátus 2014 óta működik
Magyarországon, ahol 297, azon belül
Győrben 65 tagjuk van. Tagai István
büszke arra, hogy tagságuk fele 35 év
alatti fiatal. 

A borlovagoknak nem kell feltétle-
nül bortermelőknek vagy borszakértő-
nek lenniük, mindenekelőtt az erköl-
csös, lovagias magatartás, a karitatív
tettrekészség szükséges ahhoz, hogy
valaki soraikba belépjen, tudtuk meg
az első prokonzultól.

A lovagrend a már nyolcadik alka-
lommal megrendezendő Kantharosz
Gálának egyik alapító szervezete. 

A Kantharosz Gála bizonyítja, hogy
mennyi segítőkész ember él köztünk,
a nézők már a belépődíjaikkal is hoz-
zájárulnak a tehetségeket felkaroló
céljainkhoz – fejtette ki Tagai István, s
külön kiemelte a Győri Filharmonikus
Zenekart, akik évről évre térítései díj
nélkül játszanak a rendezvényen.

A győri legáció kéthavonta ülése-
zik, de havonta szerveznek különféle

A városért dolgoznak nap mint nap
programokat. Májusban a szegedi
dómban lesz nagyszabású avatóün-
nepségük, s már készülnek az au-
gusztusi győri borlovag- és gasztro-
nómiai fesztiválra. Kapcsolatot alakí-
tottak ki a határon túli magyar borá-
szokkal is. 

A város kitüntetése megerősít ben-
nünket abban, hogy értelmes ügyeket
támogatunk, fontos részesei vagyunk
Győr turisztikai, kulturális és civil éle -
tének – fogalmazott Tagai István.

Az elismerés 
az összes mórásnak szól
Győr legnagyobb és legmoder-

nebb oktatási intézménye volt a mai
Győri Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakgimnázium, amikor 1973-ban
megnyitotta kapuit a diákok előtt. Az
iskola ma is jelentős szereplője a város
oktatásának, amit Pro Urbe Győr díjjal
is elismert az önkormányzat a több év-
tizedes, magas színvonalú oktató-ne-
velő munka, a tehetséggondozás terü-
letén elért kiváló eredményei, valamint
értékőrző és értékteremtő, innovatív
pedagógiai tevékenység miatt.
„Ugyan én vettem át a díjat, de ez az
összes mórásnak szól: azoknak, akik
ide járnak vagy jártak, a diákok szülei-
nek, akik lélekben ugyanúgy mórások,
s természetesen a pedagógustestület-

nek, a pedagógiai munkát segítőknek
is. Mindenki összehangolt munkája
szükségeltetik ahhoz, hogy eredmé-
nyeket érhessünk el” – hangsúlyozta
Csengeri Mária intézményvezető. Az
iskolában az osztályfőnökök szerepe
kiemelt, szoros kapcsolatot tartanak a

diákokkal és szüleikkel, mert vallják: az
oktatás mellett ugyanolyan fontos a
nevelés. A mintegy ezer főt számláló
adyvárosi iskola esetében összetett in-
tézményről beszélhetünk, hiszen az ál-
talános iskola mellett szakgimnázium
és felnőttoktatás is működik. Csengeri
Mária szerint ez számos pozitívummal
jár: a különböző korú gyerekek és fiatal
felnőttek megtanulnak egymás mel-
lett élni, s egymást tisztelni, a kicsik
pedig példaképeket is kapnak iskolán
belül. Számos olimpikon is kikerült
már a Móra falai közül, a kezdetektől
sportműhelyként is funkcionált az in-
tézmény. „Ezt a hagyományt támasz-
tottuk fel 2007-ben, amikor is nyer-
tünk egy utánpótlás-nevelési pályáza-
tot. Az úton jó ütemben haladunk, hi-
szen több olyan sportolónk van, akik
országos és nemzetközi versenyeken
is kiemelkedő eredményeket érnek el,
s az olimpia a végső céljuk. Ehhez min-
den támogatást megadunk nekik,
amit az elveink lehetővé tesznek.
Ugyanis ha valaki jó sportoló, nem je-
lenti azt, hogy nem kell tanulnia” – mu-
tat rá. A Mórából nem csak sportolók,
hanem több újságíró is kikerült, a kö-
zépiskolai humán-médiatagozatot az
újságíróképzés követte érettségi után.
Az OKJ-rendszer változása miatt ez
megszűnt, de Csengeri Mária büszke
rá, hogy Győrben és a környéken
nincs olyan médium, ahol ne dolgozna
volt mórás. A hagyomány pedig a
szakgimnáziumban részben folytató-
dik, kiadványszerkesztő technikusokat
képeznek. Általános iskolában pedig
sport, rajz és vizuális kultúra tagoza-
ton tanulhatnak a gyerekek, az alsósok
pedig a szülők kérésére plusz nyelv-
órát is kapnak.

Az egyházzene közvetítője
Katona Tibor 1992-ben költözött

Győrbe, ekkor a bazilika karnagya-
ként újjászervezte a Palestrina Kó-
rust, mellyel évente hatvan szolgála-
tot teljesítenek. A karnagy vallja, a
győri egyházmegye első számú
templomában folyó liturgiának, ben-
ne a zenei szolgálatnak is mintaér-
tékűnek kell lennie. A Palestrina Kó-
rus vezetése, karnagyi feladatai mel-
lett kántori szolgálatot teljesít, tanít
a Hittudományi Főiskolán, s részt
vesz a hatvan éve működő kántor-
képzésében is.

A Halmos László által 1931-ben
alapított kórust 25 éve vezeti, jelen-
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Ezen a tájon sosem épült
ki olyan klasszikus típusú sző-
lő-monokultúra, mint más
szőlőterületeken – a szőlők
mindig a délnek futó domb-
oldalak keleti és nyugati lej-
tőire települtek, és fent, a
domb-éleken vezető utak
mentén sorakoztak a vakító
fehérre meszelt, archaikus
présházak – meséli Nink Ká-

roly, a nagyradai borászat értékesítője,
aki hozzáteszi azt is, hogy a Kis-Balaton
tőszomszédságában fekvő vonulat min-
dig is szép borokat adott. 

Az ásványos, sok üledéket tartalma-
zó, barna erdőtalajon, illetve a magas
lösztartalmú agyagtalajon meghatáro-
zó mennyiségben terem az olaszrizling,
a királyleányka és a tramini, ám a cser-
szegi fűszeres, az irsai olivér és a sau-
vignon blanc is szép ezen a vidéken,
újabban a furmint is kezd divatba jönni.
A vörösborok alapját pedig jellemzően

A hónap borászata: a Cezar Pincészet

Svéd tulajdonos,
chilei borász, zalai borok

a merlot, a zweigelt, a cabernet és a
kékfrankos adja.

A hatalmas vízfelületnek hőmérsék-
let-kiegyenlítő szerepe van, és sajátos
mikroklímát eredményez. Nink Károly
szerint, amikor a nem messze fekvő
Nagykanizsán 20-22 fok van, akkor a
nagyradai ültetvényeiken 26.

Ez kedvez az olyan kékszőlő fajták-
nak, mint a cabernet sauvignon, a mer-
lot, a syrah, a pinot noir, a malbec és a
cabernet franc, amelyek a három svéd
üzletember által 1996-ban alapított Ce-
zar Pincészetnél leginkább a közép-
pontban vannak. Ők ugyanis elsősor-
ban a vörösborokra koncentrálnak, a
fehér fajtákat pedig pezsgőkészítésre
használják. Nem csoda, hiszen maga a
borászat a pécsi pezsgőgyár privatizáció -
jával jött létre, így szinte kötelező volt
a klasszikus erjesztésű pezsgőkészítés
hagyományait folytatni. 

Fehér-, illetve rozé boraik jellemzően
reduktív technológiával készülnek, míg

a vörösborok esetében kedvelik a barri-
que hordós vagy az amfórában történő
érlelést, utóbbiakat Toszkánából impor-
tálják. 

A multikulturális vonalat követve, a
skandináv tulajdonosok és az olasz
technológia után talán nem is megle-
pő, hogy a Cezar Pincészet borásza
Chiléből érkezett, és 2004 óta dolgo-
zik Zala megye legnagyobb borászatá-
ban. Filozófiája, ahogy minden ott dol-
gozóé is, minél szélesebb körben meg-
ismertetni a régió minőségi borait. Sze-
retnék bemutatni, hogy magas színvo-
nalú technológia és elméleti tudás bir-
tokában, kiemelkedő eredményt pro-
dukáló borokat lehet ezen a területen
is előállítani. És ez rendre sikerül is,
akár a középkategóriára szánt Merlot-
ra vagy Cabernet Sauvignonra, akár a
felső kategóriás Cabernet Franc-ra,
Syrah-ra, Pinot Noirra vagy az itthon
kevésbé ismert, ám kiváló minőséget
hozó Malbec-re gondolunk. Abszolút
prémiumkategóriás, Grand Selection
Merlot és Cabernet Sauvignon váloga-
tásuk pedig méltán nevezhető a vidék
zászlósborának. A kiemelkedő 2008-
as évjárat után mostanában kerül pa-
lackba a szépen lekerekedő 2015-ös. 

A palackos borok mellett külön fel-
hívnánk a figyelmet a másfél, három-, il-
letve a tízliteres bag in boksz csomago-
lásra, amelyben az úgynevezett lédig ka-
tegóriába tartozó borokat hozzák forga-
lomba, a vendéglátósok legnagyobb
megelégedésére. De nemcsak minőségi
italokat, hanem különböző termékeket,
többek között – balzsamecetet, törköly-
pálinkákat, szőlőmagolajokat, őrlemé-
nyeket – is gyártanak, azaz mindent,
aminek alfája maga a szőlő.

A zalai a ritkábban emlegetett borvidékek közé tartozik, a Cezar Pincészetnél azon-
ban úgy tartják, hogy a zalai szőlők az ország egyik legérdekesebb és legpoétiku-
sabb vidékén fekszenek: mindenféle szépséges, szelíd hajlású dombokkal-völgyek-
kel, amelyek különös termőtájat, terroirt képeznek. 

WURMBRANDT
ANDRÁS

Ugye ráérsz

ÁPRILIS 22-ÉN?
Mi már csináltunk
neked programot.
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A régi germán tavaszváró és a zsidó pészah (pászka),
a természet újjászületését hirdető ünnepségek egyaránt
nevezhetők a mi húsvétunk elődjének. Nemzetközileg
is általános, a keresztény kultúrkörben elfogadott gaszt-
ronómiai szokásaink jól ismertek: többek között a bá-
rányhús, nyúl, tojások, sonka és kalács fogyasztása... A

tojás szinte minden régi civilizációban a
természet megújulásának, a termékeny-
ségnek a jelképe, könnyen és gyorsan
kapcsolódott a keresztény húsvéti jelké-
pekhez. A tojásfestés egyébként ókori
eredetű, de húsvéti tojásként először a
17. században említik német földön.

Sonka, kalács, csülök
A sonka és a csülök is könnyen magya-

rázható, hiszen a füstöléssel tartósított, té-
len elrakott étel, ami a bőség és a jólét

egyik jelképe volt Európa-szerte – a kalácshoz hasonla-
tosan –, ilyentájt kerülhetett először az ünnepi asztalok-
ra, megtörve a böjti szigort. Érdekes a sonka,
a torma és gyakran az újhagyma kaláccsal
történő együtt fogyasztása. Ennek régi
múltja van a magyar konyhában is. Régen
szívesen adtak a sonka és a kalács mellé
retket, köménymaggal fűszerezve, a né-
metek lakta vidékeken hagymás, tejfö-
lös burgonyasalátát, illetve gyakori volt
a gyümölcsök hozzákínálása is. Ez má-
ra kiveszett nálunk, de nem is kell
messze mennünk, hogy meglássuk,
olasz barátaink a híres pármai sonkát elő-
szeretettel fogyasztják sárgadinnyével, il-
letve találkozhatunk aszalt gyümölcsök, pél-
dául datolya párosításával is. Érdekes, hogy a

NAGY RÓBERT
nagyrobi@magnumbor.hu

lengyelek hideg hagymás babsalátával fogyasztják a hús-
véti sonkát. A vasárnapi ebéd már a bőség jegyében ké-
szül egész kontinensünkön. A nyúl és a bárány az egyér-
telmű favoritok. A nyúl és a nyúlhús, mint alapvető jel-
képek, nem is olyan régiek, mint gondolnánk. Állítólag
a tojást tojó nyúl históriája amerikai telepesek ötletéből
fakad, a húsvéti nyúl pedig protestáns németek lelemé-

nye volt a 16. század vége felé, állítólag azért,
hogy ne kelljen a nagyhéten annyit éhezni.

Mindenesetre egy legenda is közszájon
forog, miszerint az egész egyszerű for-

dítási vagy értelmezési hiba: eredeti-
leg a tojást a császármadár hozta,
amit haselhuhnnak neveztek, s en-
nek a rossz adaptálása lenne a hase

– nyúl kifejezés berögzülése. Persze
ez nem túl hiteles történet, már csak
azért sem, mert a középkori Bizánc-
ban a nyúl már nagyon korán Krisz-

tus szimbólumává vált.

S hogy a nyulat milyen formában fo-
gyasztjuk?

A leggyakoribb a paprikás és az egyéb ragus el-
készítési mód, de divatosak a nyúlmájból készült
könnyű pástétomok is. A bárányhús korábban szin-
te minden ünnepi asztalon ott volt: zsenge rozma-
ringos sült, nyárson sült pecsenye, tárkonyos, citro-
mos vagy egyéb ragus verzióban egy aránt. Ez a szép
gasztronómiai hagyomány leginkább zsidó eredetű,
ahol a pészah keretein belül, emlékezve a 10. egyip-
tomi csapásra és a zsidók egyiptomi kivonulására,
hagyományosan fogyasztották. Remélhetőleg a bá-
rány fogyasztása lassan visszatér a magyar köztu-

datba, álljon egy régi recept Bornemissza Anna
1680-as szakácskönyvéből, némi ínycsiklan-

dozás reményében.

Kis húsvéti gasztrotörténelem

A közepes intenzitású, bodzára, csalánra és fehér húsú gyümölcsökre emlékeztető illat frissességénél
és mértéktartásánál fogva eleganciát tükröz. Kóstoláskor érezzük, hogy a borban egyenes ívet rajzol
a közepesnél erőteljesebb savérzet és a citrusos ízek, amelyeket ugyanakkor őszibarackos, trópusi
gyümölcsös zamatok, közepes test kísér. Hosszú lecsengéssel búcsúzik. Szeretjük.

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Savignon Blanc 2016

Közeledik a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe. Mozgó egyházi ünnep ez, a
tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtöltéhez legközelebbi vasárnap
tartjuk – immár a 325-ös Niceai zsinat óta. A böjti időszak lassan véget ér, s készül-
hetünk a húsvéti ünnepkörre, amely ugyanolyan szép hagyományokkal és törté-
nelmi múlttal bír, s nemkülönben gasztronómiai lag is különlegesnek számít.

A böjt vagy az an-
nak elmaradása miatt
érzett bűntudat után
áteshetünk a ló má-
sik oldalára, jöhet a
húsvétnak nevezett
gasztro-patologikus
időszak. Sonka, csü-
lök, bárány és egyéb
súlyos biológiai hard-
verek mellett az élet nedvesebb, alkohol-
tartalmú szelete is terítékre kerül. Lehetne
fokozni a húsvét gazdag vágyait, hiszen új-
jászületés, termékenység és párválasztó ün-
nep, aki pedig ezekről lemarad, annak mu-
latós-macskajajos. Az ételkölteményekhez
azonban ilyenkor is megfelelő bor dukál.

Mit eszünk, mit iszunk?
Tavaszi, húsos salátákhoz, grillezett hú-

sokhoz a rozék üdesége lehet az élmény
kulcsa. A mi borvidékünk, a pannonhalmi
tele van olyan rozékkal, amik kirobbanó
gyümölcsösségükkel, illatukkal, de ízvilá-
guk változatosságával is hódítanak. A son-
kához, nyúlhoz illő gasztronómiai kiegészí-
tők a fűszeres, könnyű, szapora vörösbo-
rok. E fia talabb vörösborok ideális fogyasz-
tási hőmérséklete 15 fok és az egyéni ízlés
között húzódik. Bárányhoz... Egyre inkább
azt gondolom, hogy minden passzol, akár
könnyű fehérbor, de egy tartalmasabb ro-
zé is. Ha komolyabban fűszeres, akkor pe-
dig elmerülhetünk a vörösborok összes
bugyraiban. Jó lehet egy nagytestű, érett,
tüzes, de egy izgalmas, könnyedebb, fű-
szeres vörös is, mondjuk egy kadarka.
Gyümölcsös desszerthez, krémes, világos

süteményekhez Tokaji Édes Szamorodnit
ajánlok, savai jól bírják a magas cukortar-
talmat, andalító, kellemes karakterű bor.
Fogyasztásakor megtapasztalhatjuk a ter-
mészet mosolyát, érezzük a palackba zárt
napfényt és a tradíciót. 

Húsvéti
kockázatok

Amikre figyeljünk:
• Ne mi váltsuk meg a világot,

kérjünk segítséget a borválasztáshoz! 
• Egész évben lehet kísérletezni,

ne most tegyük! 
• Válasszunk megbízható,

kipróbált borokat!
• Élvezzük az ünnepet!

Babarczi Szôlôbirtok Pannonhalma

1790 Ft/0,75 l
2.237,50 Ft/liter

Bárányhús citrommal
„Főzd meg tehénhús-lévben s ecetben. Pergelj lisztet
belé, metélj citromot reá. Csináld meg borssal, gyöm-
bérrel, sáfránnyal. Ha pedig lisztet nem akarsz belé rán-
tani, boros cipóval hadd forrjon fel: jobb ízű lészen,
mert a liszt minden étekben jó.” Mindezekhez a finom-
ságokhoz pedig jófajta Borhálós Borok illenek, minden-
ki keresse meg a legjobban ételéhez és hangulatához
illőt. Mi pedig mindig segítünk! Irány a Borháló!

„Sir Galahad,
Lancelot és én
az éj leple alatt

kirontunk 
a nyúlból.”
Gyalog galopp

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com
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Az utóbbi évjáratok szokásaival ellentétben, idén nem cuvée, hanem fajta-
bor született, méghozzá kékfrankosból. Illatára főként a meggy és a málna
jellemző, mellette csipetnyi fűszeresség. Savai szép tartást adnak a bornak.
A zamatok harmonizálnak az illatjegyekkel, kerek, jól áll neki a természetes
maradék cukor. Így is túl sokat beszéltünk róla... Remek. Cheers!

Zala megyei vörösbor? Bag in Box-
ban? Tudtátok, hogy ez egy pará-
dés bor? Tudtad, hogy 2014-ben is
készültek jó vörösborok? Döbbene-
tes ár/érték arányban?
A nagyradai CEZAR Pincészet
2014-es Cabernet Franc-ja a bizo-
nyíték! Az illata intenzív, meggyes,
borsos. Színében a konyakos
meggy sötétsége, rubinja is megje-
lenik. Közepes teste nem túlzó sav-
gerinccel párosul, tanninjai harmo-
nikusak, érettek. A legfőbb ízjegye
is a meggy, kóstoláskor rácsodal-
kozhatunk, a borsos, izgalmasan
kávés és ribizlis világokra is. Imád-
juk a diszkrét hordós érlelést, öt hó-
nap használt barrique, pont ami
kellett. Se több, se kevesebb.
Könnyen iható, kimondottan hosz-
szú lecsengésű, tartalmas, zamat-
gazdag, nagyon szerethető. Meg-
unhatatlan.

Cabernet Franc
2014

sem javasoljuk túl hosszú
pincei tárolásra, legszebb
példányai ugyan nem
öregszenek hamar,
azonban komo-
lyabb fejlődés
sem várható a

p a -

palackos érlelésük-
től. Míg a fajta nevét Eu-
rópa ismertette meg, az ország, amely új-
ra felhívta a világ figyelmét erre a fehér

Francia eredetű világfajta, középérésű,
közepesen termő fehér borszőlőfajta.
Fürtje kicsi, vállas, tömött. Bogyója is kicsi,
zöldessárga, gömbölyded, alig hamvas,
középvastag héjú. Húsa puha, leves, kö-
zömbös ízű. A sauvignon blanc szőlő ma-
gától szívesen hajt gazdag lombozatot,
épp ezért a szőlőt gondozónak erre külö-
nösen figyelemmel kell lenni, mivel elő-
fordulhat, hogy a növekedés iránti vágya
hátráltatja a gyümölcs megérlelésében. 

Magyarországon 1982 óta államilag
minősített fajta, felfutása a chardonnay-
hoz hasonlóan, a nyolcvanas évek elejére
tehető. Tokaj-Hegyalja és Somló kivételé-
vel minden borvidékünkön megtalálható.

Mostanában egyre több borász kísér-
letezik azzal, hogy sauvignon blanc borát
tölgyfa hordóban erjessze vagy érlelje. En-
nek ellenére még az így készült borokat

szőlőre, Új-Zéland volt. Legjelentősebb újí-
tásuk az volt, hogy bevezették a fajta ese-
tében a több körből álló szüretet. Így, míg
egy korábbi szedéssel az élénk savakról és
a herbális aromákról gondoskodnak, ad-
dig a későbbi érett gyümölcsízekkel gaz-
dagítja a képet. 

A bor olyannyira jellegzetes, hogy
rengeteg étellel alkot hosszú évszáza-
dok óta különösen jó párost.

FANNI&KINGA
gyor@borhalo.com

HORVÁTH JÓZSEF
info@magnumbor.hu

Cezar Pincészet

Sauvignon blanc — a zöld

1990 Ft/1,5 l
1.326,6 Ft/liter

Szöllôsi Pincészet

Rosé Magnum 2016
Magnum Palack

2990 Ft/db
996,6 Ft/liter

BaginBox, 3 liter

Ízvilága roppant karakteres: mindig van benne
például csalán, bodza, vágott fű, lime, citrusok...
Érdemes minél többet kóstolgatni, mert na-
gyon szerethető, könnyen felismerhető. A mi
borvidékünkön, Pannonhalmán pedig egyre

szebb arcát mutatja, egyre több borászat pró-
bálja kihasználni közérthető és nagyon

kedvelt mivoltát. Ennek egyik legszebb
példája a friss, akár zöldfűszerekben
megforgatott kecskesajt és a spárga.

Mészáros Pál – Szekszárdi Kadarka 2014, 0,75 l
Szöllősi Mihály 2016 – Rosé Magnum 2016, 1,5 l
Günzer Tamás – Villányi OPUS Magnum 2014, 1,5 l
Bogdán Levente – Nagy-Somlói Juhfark Magnum 2014, 1,5 l

Szerintünk ez az ünnepi összeállítás!

12.990 Ft
/ csomag

Babarczi Pince – Rajnai Rizling Magnum 2015, 1,5 l
Vesztergom Pince – Ottonel Muskotály Magnum 2016, 1,5 l
Pannon Tokaj – Édes Szamorodni, 2013, 0,5 l

16.470 Ft
helyett

Rendeld
meg  most!

gyor@
borhalo.com
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Ötödik nagyszabású sétáló
borkóstoló rendezvényére ké-
szül a Borháló, amelynek rész-
leteiről a tulajdonos-házigaz-
dák, Horváth Bence és Sztanity
Szilárd számoltak be. Ez az
egyetlen ilyen jellegű meghatá-
rozó boros rendezvény a város-
ban, amely képes egy múzeu-
mot megtölteni – mutattak rá. 

A pincelátogatás élményét
kínáljuk a Belvárosban: sokaknak nincs
idejük, pénzük, lehetőségük arra, hogy
pincelátogatásokra járjanak, ezért ide-
hozzuk a borászokat és a legjobb borai-
kat. Április 22-én harminc borászat lesz
jelen 150 borával az ország minden bor-
vidékéről, Pannonhalmáról hét pincészet
érkezik. Az Esterházy-palotában amel-
lett, hogy az aktuális kiállítás is megte-
kinthető, a Hoppáré zenekar játéka is
szórakoztatja a vendégeket egészen 23
óráig – avattak be a részletekbe.

A házigazdák felhívták a figyelmet ar-
ra is, hogy a rendezvényen Győr Európa
Kulturális Fővárosa 2023 pályázatának
részleteivel is megismerkedhetnek a je-
lenlévők a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum standjánál.

A rendezvénnyel kapcsolatban meg-
kérdeztük Nagy Róbert bortörténészt,
borbloggert is, aki két dolgot emelt ki
észrevételei közül: az egyik, hogy renge-
teg olyan emberrel találkozik ezeken a

borkóstolókon, akiket más, hasonló ren-
dezvényeken nem lát. Azaz a sétáló bor-
kóstolóval meg tudtak szólítani egy
olyan „titkos borfogyasztó” közösséget,
amely a kisebb, kicsit talán túlmisztifi-
kált boros programokra nem megy el.

Sétáló borkóstolóval ünnepel a hároméves Borháló

„A pincelátogatás élménye 
a Belváros szívében”

Igaz – tette hozzá –, hogy erről ezrek
kapnak hírt, míg a más jellegű borkós-
tolókról csak néhány száz ember. Nem
csoda tehát, ha mindig megtelik az Es-
terházy-palota. A borblogger másik ész-

revétele, hogy ezeken a rendezvénye-
ken látszik meg igazán, hogy az ilyen
jellegű borozás milyen fontos a társadal-
mi, szociális kapcsolatok szempontjából.
Azaz a bornak kulturális és közösség -
építő szerepe van. 

Nagy Róbert szerint egyébként egyre
többeket érdekel a borkészítés szakmai
háttere is, az erről való tájékozódáshoz,
a borászatokkal való találkozásokhoz pe-
dig szintén kiváló alkalom ez az este. És
természetesen az is fontos, hogy itt mi-
nőséget kapnak a vendégek, s talán ez
segít egyre inkább megnyerni a fiatal ge-
neráció, az „irsai olivér-nemzedék” ér-
deklődését is, akik majd egyszer – mutat
a jövőbe a szakember – „barrique char-
donnay-fogyasztók” lesznek.

A Borháló hisz a magyar borkultúra
felemelkedésében, és szeretnének itt
Győrben egy borkulturális műhelyt ki-
alakítani.

A tavasz legizgalmasabb boros rendezvényére várja a
borkedvelőket az idén harmadik születésnapját ünneplő
Borháló április 22-én este, az Esterházy-palotában. 

WURMBRANDT
ANDRÁS

Célegyenesben a borsuli
A végéhez közeledik a Borháló borsulijának kezdő és haladó képzése is, amelynek tanulói
7–7 héten keresztül ismerkedhettek meg a bor valamennyi aspektusával, legyen az földrajzi,
történelmi, gasztronómiai vagy éppen kulturális. A kezdők elsősorban azt tanulhatták meg
a foglalkozások alatt, hogy milyen fajtákra, milyen ízvilág jellemző, míg a haladóknál a kós-
tolás, illetve az összehasonlítás állt a középpontban. A kezdők 40-50 féle, míg a haladók
70-80 féle borral ismerkedtek meg mélyrehatóbban a képzéseken, amelyek elméleti hátte-
rét külsős borszakértők előadásai is színesítették, de pincelátogatáson is részt vettek a ta-
nulók. Képzésenként harminc-negyven fő került még közelebb a borok világához, a prog-
ram sikerét az jelzi, hogy a kezdők 90 százaléka továbbmegy a haladó szintre is. A Borháló
továbbra is várja a borsuli iránt érdeklődők jelentkezését.

Hogyan kóstoljunk
a sétáló borkóstolón?
Könnyű fehérekkel kezdjünk, rozékon keresztül jussunk el a
vörösökig. Úgy kóstoljunk, mintha egy borházban vagy borász-
nál lennénk borkóstolón. Ott is megvan a sorrend, mire mit
iszunk. A másik, sokak által használt borkóstolási szisztéma,
amikor csak fehéreket, vagy rozékat, vagy vöröseket kóstolnak.
Ne feledjük, a kapuk 18 órakor nyílnak, ezért szerintünk egy
ideális koncepció az lehet, ha valaki időben érkezik, könnyű re-
duktív fehérekkel kezd, majd pihentető séta vagy egy vacsora
után tér vissza, hogy vörösöket is kóstolgasson. Itt is van értel-
me a sorrendnek, a könnyebb borok felől kellene haladni a tes-
tesebbek felé. Ha a borkóstoló bizonyos szakaszaiban már ki-
csit fáradtabbak, „unottabbak" vagyunk, akkor fogyasztha-
tunk egy-egy könnyű, a sorrendbe általában egyáltalán nem il-
leszkedő bort, ami felfrissít: ha a fehérborok között jön el a fá-
radt pillanat, akkor általában valami illatosat igyunk közéiktatva,
ha vörösboroknál tartunk, akkor minden esetben portugieser-
rel térjünk vissza a viszonylag friss, frissebb állapotba.



2017. április 7.   / + / 19

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

DIVAT HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Egy hiánypótló ötlet és máris
hódítanak Széll Réka dizájn ter-
mékei, a Plastr táskák.

Réka csinos, fiatal jogász hölgy, ha
csak teheti, bicajjal közlekedik a város-
ban. Szeret trendi lenni, a ruháihoz vá-
lasztja a cipőit és a táskáit. Itt kezdőd-

tek a gondok, hiszen a ke-
rékpár és a menő válltás-
kák nem férnek meg
együtt. Réka gondolt
egyet és kikísérletezte azt
a hátitáskát, amely ké-
nyelmes a bicajon, csi-
nos, divatos, nem túl
nagy és nem túl nehéz. 

A lány azt mondja, egy évvel ezelőtt
szerzett varrógépet, melyen varrni az in-
ternetről tanult meg. Az első saját terve-
zésű és készítésű táskáját egy barátnője
születésnapjára ajándékozta, amely ak-
kora sikert aratott, hogy azóta folyama-
tosan kapja a megrendeléseket. Fontos,
hogy táskái tartós anyagból készüljenek,
moshatóak legyenek, hiszen a nők nem

Nappal jogász,
éjjel Plastr designer

kímélik őket. Ezért erős vásznat, zsák-
vásznat vagy műbőrt használ alapnak,
de folyamatosan kísérletezik az anyag-
választással. A legextrémebb textúra,
amelyet kipróbált, a fűtőtest mögé való
tükörfólia volt. A tervezésnél alapvetően
az egyszerűségre, de mégis az egyedi-
ségre törekszik úgy, hogy ne legyen hi-
valkodó, de tűnjön ki a tömegből.   

Réka napközben jogászként dolgo-
zik, éjszakánként tervezget, majd kat-

tog a varrógép, még
néhány simítás és elké-
szül egy újabb remek-
mű. A lány saját bran-
det épít, tudatosan ké-
szül erre az útra. Egye-
di táskáiról első látásra
meg lehet mondani,
hogy ez „Plastr” táska.
Mivel egyelőre csak is-
merősei kapnak a tás-
káiból, így igazán sze-
mélyre szabott dara-
bok születnek a keze
között, melyeknek ne-
vet is ad. Így van már
Kitty bag, amely egy
Kitty nevű lánynak ké-
szült fekete lakkból ci-
cafülekkel, a Candy
bag-ről a háromszög-
forma köszön vissza, a
Gigi bag egy piros roj-
tos táska, mely egy
francia külsejű lányé
lett – sorolja a tervező. 

Széll Réka elárulta,
imádja a táskákat,

gyűjti őket, a turkálós filléresektől a
méregdrága dizájn táskákig minden
megtalálható a kollekciójában, ihletet
ezekből is merít. A tervező szeren-
csésnek tartja, hogy Győrben egyre
több helyen találkozni igazi dizájn tár-
gyakkal, ruhákkal, ékszerekkel, dísz-
tárgyakkal, így valószínűleg előbb-
utóbb az ő táskái is feltűnnek az ilyen
üzletek polcain.

Széll Réka szervezi a Plastr Design
Workshopot a Rómer Házban, ahol
alkalmanként a térségünk egy-egy
tehetséges dizájnerével, tervezőjé-
vel ismerkedhetnek meg az érdeke-
lődők, és készíthetnek el közösen
egy kiegészítőt. 

állatkert, ETO-stadion, jégpálya

május 1.

Április 30. vasárnap 
14:00 Kapunyitás

A kerékpáros felvonulás a Gyori Gyermekmento
Alapítványnak gyujt egy életmento muszerre.
Regisztráció: facebook.com/kerekparosklub.gyor 

17:30 Crazy Monday koncert 

Május 1. hétfo 08:30 Fozoverseny

11:15 Gyorhajrá Akadály
futóverseny  

12:30 Sport bemutatók, zenei programok

16:30 Rock&Roll Show Nagy Balazzsal,
a Gyori Nemzeti Színház muvészeivel és táncosaival

15:30 Zold Hajtas -
Kerékpáros majális – Bringafelvonulás

09:00 Gyorhajrá Akadály futóverseny   

10:00 Alma Zenekar  

19:00 TNT koncert
Dobrády Ákossal

17:30 Happygang
koncert

Becsületkasszás kóstoló, amely a Lurkó Alapítványnak
nyújt segítséget egy kórházi játszótér megépítéséhez.

19:00 Hoppare
koncert 
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Szervezo: Kisosz Gyor´́ ´́
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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!”

HIRDETÉS FELHÍVÁS

Győr közigazgatási területén – mint
ahogy már korábbi lapszámunkban je-
leztük – április 10. és június 15. között
törvény szerinti ebösszeírásra kerül sor.

A tulajdonosoknak kutyánként egy
adatlapot kell kitölteni és azokat az ön-
kormányzat rendelkezésére bocsáta-
ni. A korábbi ebösszeíráskor bejelen-
tett állatokat ismét be kell jelenteni.

Az ebösszeírás során kitöltendő
adatlap a szükséges információkkal a
Győr+ jelenlegi számában megtalál-
ható.

További információk, kitölthető
vagy letölthető nyomtatványok a
www.gyor.hu weboldalról érhetők el.
Újdonságként lehetőség van arra,
hogy a honlap e-ügyintézés felületén

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Győr-
ben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási
Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak
pályázati eljárás keretében történő támogatására.

A támogatásra fordítható keretösszeg: 10.000.000 Ft

Támogatás igényelhető: 2017. évben megvalósított/megvalósítandó, a köznevelési intézmény
tevékenységi köréhez kapcsolódó program, rendezvény költségére. Támogatás nem igényel-
hető: személyi juttatások és járulékai kifizetésére, eszközbeszerzésre, vendéglátásra, évfor-
dulós kiadványok kiadására.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. január 1– december 31.
Pályázni legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegű támogatásra lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. (péntek)

A pályázatok benyújtása: pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott adatlap teljes körű kitöl-
tésével lehet, mely egy eredeti példányban az előírt mellékletekkel együtt:
• Személyesen, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Titkárságán (9021 Győr, Vá-
rosház tér 1. fsz. 51. szoba) adható le hivatali időben, vagy
• postai úton tértivevényes küldeményként juttatható el Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztály, 9021 Győr, Városház tér 1. címre. A
feladás dátumbélyegzője legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap a fenti címen, hivatali idŐben személyesen átvehetŐ, illetve
letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai FŐosztály Oktatási Osztályán kérhetŐ, személyesen vagy a 96/500-244-es telefonon.

Tisztelt gyôri ebtartók! 
elektronikusan is teljesíthető az adat-
szolgáltatás.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét,
hogy amennyiben az eb évenkénti kö-
telező veszettség elleni védőoltása
2017. év első félévében lejárt vagy az
ebösszeírás ideje alatt járna le, akkor
az adatlap kitöltése előtt azt pótolják.

Aki az adatszolgáltatási kötelezett-
ségnek nem tesz eleget, az ebenként
30 ezer forint állatvédelmi bírság
megfizetésére kötelezhető.

Az ebösszeírás sikeres lebonyolítá-
sa érdekében kérem szíves együttmű-
ködésüket!

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző
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szerző: gy. p.
fotó: katasztrófavédelem

Idén tizedik alkalommal rendezték meg a Ba-
laton körül a Spuri Balaton Szupermaratont
március 23. és 26. között, a rajt és a cél is Sió-
fokon volt. A négy nap alatt a közel kétszáz
kilométeres távot egyéniben, váltóban vagy
csapatban lehetett teljesíteni, amelyet egy
hivatásos győri tűzoltó is lefutott.

Bakó Attila tűzoltó főtörzsőrmester a győri hivatásos
tűzoltó-parancsnokság tűzoltója idén már kilenced-
szer indult a tó körüli futáson. Naponta közel ötven ki-
lométert kellett lefutni, hol szép napsütéses, hol pe-
dig kissé zordabb, szeles, néha viharos időben. Az el-
ső nap Siófok és Fonyód között, a második Fonyód
és Szigliget között, a harmadik napi futás Badacsony
és Balatonfüred között, az utolsó nap pedig Balaton-
füred és Siófok között zajlott. Attila szinte végig egy
tempóban haladt, hegyen-völgyön kitartóan rótta a
kilométereket. A tűzoltó egy egyéniben induló „tóke-
rülő” futók közül korcsoportjában harminchatodik,
összetettben pedig a hetvenegyedik helyen végzett
a több mint 300 induló közül. 

Az egész táv 193,3 kilométerből állt, tavaly futot-
tam le először egyedül. Korábban Pintér Ferenc
alezredes úrral párban teljesítettük a versenyt, ám
sajnos ő lesérült, így egyéniben próbáltam meg. Si-
került tavaly is, és szerencsére idén is – mesélte Ba-
kó Attila. 

Embertpróbáló távot futott le a gyôri tûzoltó
Kiderült, hogy a főtörzsőrmester életében a

sport mindig jelen volt, a futásba pedig 2005-ben
kóstolt bele: a tűzoltóságon szeretett a sportágba.
Csatlakozott azokhoz, akik rendszeresen futottak a
hivatásosok közül, és gyorsan magával ragadta a
mozgásnak ez a fajtája is. Persze betartotta azokat
a lépcsőfokokat, amelyek általában minden futó

életében szerepelnek: így kezdte a félmaratonnal,
amellyel teljesült az első nagy álma, s következhe-
tett a maraton, amelyet szintén sikerült teljesítenie.
Természetesen mindig arra törekedtem, hogy egyre
jobb időket fussak. Volt egy olyan álmom is, hogy
három és fél órás maratont csináljak, ám ez sajnos
nem jött össze. Így inkább „belassultam” és a távo-
kat hosszabbítottam meg – mesélt tovább Attila.

S vajon hogyan lehet felkészülni egy maratonra?
Bakó főtörzsőrmester is köröz egy rekortán borítá-

sú pályán, vagy a szabadban rója a kilométereket?
– Nem szeretek körözni, nekem lényeges, hogy vál-
tozzon a táj magam körül. Szeretek elmenni a Szi-
getközbe és ott edzeni, vagy helyi viszonylatban egy
hosszabb kört megtenni úgy, hogy változatos le-
gyen a környezet. Tény, hogy itt a Kisalföldön nem
nagyon találkozunk dombokkal, ezért egy változó
pályán versenyezni mindig nagyobb kihívást jelent.
A Spuri Balaton Szupermaratonon is próbára tett a
Balaton-felvidék domborzata. Próbálom magam
felkészíteni különféle versenyeken, például a Kékes
Csúcsfutáson is elindultam, hiszen ott leginkább a
domborzat uralkodik, illetve ha időm engedi, akkor
Tényő és Sokorópátka környékét is célba veszem –
tért ki a részletekre a sportember.

A tavalyi évet egyébként teljes mértékben a tapasz-
talatszerzésnek rendelte alá. Így lassabb tempót diktált,
figyelt a technikára, a légzésre, mire hogy reagál a szer-
vezete. Sőt, ahhoz, hogy sikeresen vegye fel a harcot a
kilométerekkel, tapasztalt futókkal vette fel a kapcso-
latot és kért segítséget, tanácsot. Az idei év így viszont
már örömfutásnak minősült. Tudott figyelni az időre, a
regenerálódásra és a táplálkozásra is. Ráadásul kiváló
és megértő útitársai akadtak, a felesége és a bátyja
személyében. – Győrből a tűzoltók közül én voltam az
egyedüli, aki teljesítette ezt a távot, de a befutók között
volt egy székesfehérvári kolléga is, ő tíz évvel fiatalabb
volt és 20 perccel jobb időt ért el nálam. Nagyobb lét-
számban egyébként a negyven fölöttiek vannak
ezeken a távokon – zárta az élménybeszámolót a fő-
törzsőrmester.
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ÁPRILIS 8., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:55 Teleshop 03:20 A férjem védel-
mében  04:00 Bukott angyalok 
04:50 Csapdába csalva  05:15 A
szépség és a szörnyeteg  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 08:30 Ma-
ci Laci  08:45 Tom és Jerry gyereks-
how  09:15 Popeye, a tengerész 
09:30 Trendmánia  10:00 Babavi-
lág  10:35 Ízes élet  11:05 Otthon-
térkép  11:40 Poggyász  12:10
SzÉpítők  12:55 Monk - Flúgos nyo-
mozó  13:55 MadagaszKarácsony
 14:25 Álom Afrikáról  Álom Afri-
káról 16:55 Megtört szívek  18:00
Tények 18:55 Transformers: A bukot-
tak bosszúja  22:05 Orvlövész 

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 Civil ku-
rázsi 18:30 Vény nélkül  19:00 Győ-
ri7 19:45 Konkrét 20:00 Hello Győr!
20:30 Építech 21:00 Kulisszák mö-
gött 21:30 Zooo+ 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 9., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:50 Végzetes bizonyíték  04:35
Monk - Flúgos nyomozó  05:15 A
szépség és a szörnyeteg  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 08:20 Maci
Laci 08:35 Tom és Jerry gyerekshow
 09:05 Popeye, a tengerész  09:10
Popeye, a tengerész 09:25 Az Év Pa-
sija  10:00 Tűsarok  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 Lehetek az eseted?  Lehetek
az eseted? 18:00 Tények 18:50 A Nagy
Duett 21:45 Derült égből szerelem

07:00 Credo 07:30 Creative chef
08:00 Vény nélkül 08:30 Gázfröccs
09:00 Zooo+ 09:30 Creative chef
10:00 Civil kurázsi 10:30 Képújság
18:00 Győri7 18:45 Konkrét 19:00
Zooo+ 19:30 Gázfröccs 20:00 Crea-
tive chef 20:30 Üzleti negyed 21:00
Hello Győr! 21:30 Vény nélkül 
22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 10., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:00 Anakonda 2.: A véres orchidea
 01:55 Hazudj, ha tudsz!  02:40
Doktor Rush  03:20 Égető szerelem
 03:45 Végzetes bizonyíték  04:25
Monk - Flúgos nyomozó  05:00
Csapdába csalva 05:30 A férjem vé-
delmében  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 Fatmagül 18:00 Té-
nyek 19:25 Annyit ésszel, mint erővel!
 20:45 Mindent bele, fiúk!  22:50
Bűnös Chicago  23:50 Tények Este

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 08:45 Konkrét
09:15 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Civil ku-
rázsi 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Made in Hun-
gary 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 11., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:45 Hősök: Újjászületés  02:30
Whitney élete  02:55 Zsaruvér 
03:40 Zsaruvér  04:20 Gyilkos so-
rok  05:00 Csapdába csalva 
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 Sherlock
és Watson  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 szoba-
lányok  Született szobalányok
21:45 Az indíték  22:45 Sherlock és
Watson  23:45 Propaganda 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Civil kurázsi 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Vény nélkül  23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 12., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:50 Tények Este 01:40 Teleshop
02:05 Halálkeringő  03:50 Gyilkos
sorok  04:35 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 Sherlock és Wat-
son  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 Vigyázat, gyerekkel va-
gyok!  22:15 Kegyetlen játékok 2.

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Vény nélkül
 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 Gázfröccs 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Civil ku-
rázsi 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:45 Autogram  01:15 Fitt Mánia
 01:50 Dr. Csont  02:50 Odaát 
04:00 Fókusz  04:25 Story Extra 
04:50 Barátok közt  05:25 Televízi-
ós vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:45 Magyarul Balóval
09:25 Asztro Show 10:25 Televíziós
vásárlás 12:10 BabaKalauz  12:50
Story Extra  13:20 A kis menyasz-
szony  13:55 Éjjel-nappal Budapest
 15:10 A Konyhafőnök VIP  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök VIP  20:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:55 Barátok közt  22:35
Castle  23:35 RTL Klub Híradó 

00:25 Az én '56-om  00:40 Kíván-
ságiroda 02:20 Hazajáró  02:45 Du-
na anzix 03:05 Hagyaték 03:35 Noé
barátai 04:10 Ridikül 05:00 Élő egy-
ház 05:25 Életkor 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports - Vatikáni híradó  06:25
Magyar történelmi arcképcsarnok
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 09:05 Szabadrúgás 
10:40 A világörökség kincsei 11:00
Noé barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Kelet-
Európa vadonjai 13:45 Szerelmes
földrajz 14:15 Magyar Krónika 14:50
Mindenki mást szeret16:25 Tóth Já-
nos  17:00 Gasztroangyal  18:00
Híradó 18:35 SzerencseSzombat 
19:35 A miniszter félrelép  21:20
Csandra szekere 22:50 Kenó 
23:00 Szökevényvonat

02:00 Szellem a palackból... 02:25 Ha-
zajáró 02:55 Fantastic Places 03:10
Hagyaték  03:40 Noé barátai 04:10
Ridikül  05:00 Minden tudás 05:25
Summa 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 A múlt árnyékában
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 Lola 09:05 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 23:45 Kékfény 

02:25 Graceland - Ügynökjátszma 
03:30 Mi muzsikus lelkek  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 09:25 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:10
StílusKalauz  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 Szulej-
mán  23:40 RTL Klub Híradó

00:30 Portré  01:05 A nemzet
aranya  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 09:25 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:10 Fókusz
Plusz  12:50 Story Extra  13:20 A
kis menyasszony  13:55 Éjjel-nap-
pal Budapest  15:10 A Konyhafő-
nök VIP  16:55 Story Extra  17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök VIP  20:35 Éj-
jel-nappal Budapest  21:55 Barátok
közt  22:35 Dr. Csont  23:30 RTL
Klub Híradó 

06:45 Will és Grace  07:10 Will és
Grace  07:35 Jóbarátok  08:00 Jó-
barátok  08:30 Szívek szállodája 
09:25 Szívek szállodája 10:20 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 10:55 Gordon
Ramsay - A pokol konyhája  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 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája 18:40 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal  19:05 Az élet csajos oldala
 19:35 Az élet csajos oldala  20:05
Míg a halál el nem választ 20:35 Két pa-
si - meg egy kicsi 21:00 Flash - A Vil-
lám  22:00 Flash - A Villám  22:55
Bosszú mindhalálig 

06:45 Will és Grace  07:10 Will és
Grace  07:35 Jóbarátok  08:00
Jóbarátok  08:30 Szívek szállodája
 09:25 Szívek szállodája  10:20
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 10:55
Gordon Ramsay - A pokol konyhája 
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 Ram-
say - A pokol konyhája  18:40 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal  19:05 Az
élet csajos oldala  19:35 Az élet csa-
jos oldala  20:05 Míg a halál el nem
választ 20:35 Két pasi - meg egy kicsi
 21:00 Időutazók  22:00 Időuta-
zók  23:00 Lucifer 

06:45 Will és Grace  07:10 Will és
Grace  07:35 Jóbarátok  08:00
Jóbarátok  08:30 Szívek szállodája
 09:25 Szívek szállodája  10:20
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 10:50
Gordon Ramsay - A pokol konyhája 
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 Ram-
say - A pokol konyhája  18:40 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal  19:05 Az
élet csajos oldala  19:35 Az élet csa-
jos oldala  20:05 Míg a halál el nem
választ 20:35 Két pasi - meg egy kicsi
 21:00 Lucifer  22:00 Észbontók
 23:05 Másnaposok 

02:05 Vihar Seattle-ben  04:10 Del-
fines kaland 2.  05:45 Fókusz Plusz
 06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Kö-
lyökklub  09:30 BabaKalauz 
10:00 Teleshop 10:55 Spirit  11:30
EgészségKalauz  12:00 StílusKala-
uz  12:35 Édes otthon  13:05 Profi
a konyhámban  13:40 XXI. század -
a legendák velünk élnek  14:15 Há-
zon kívül  14:45 Érintés  15:50 A
seriff és az idegenek  Közben:
16:00 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 
19:55 A nemzet aranya  22:40 Bo-
szorkányvadászok 

02:40 A célszemély  03:25 A célsze-
mély  05:25 Televíziós vásárlás
05:55 Trendközelben 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Will és Grace  07:40 Jóbarátok 
08:15 Jóbarátok  08:45 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 09:15 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 09:50 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 10:20 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 10:55 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 11:25 Monk -
Flúgos nyomozó  12:25 NCIS: Los
Angeles  13:20 NCIS: Los Angeles
 14:15 Castle  15:10 Castle 
16:05 Időutazók  17:00 Időutazók
 18:00 Rólunk szól  18:55 Két hét
múlva örökké  21:00 A Karib-tenger
kalózai 2. - Holtak kincse 

00:10 Könyörtelen csapás  02:00
Edison  03:35 Időutazók  04:15
Amerikai mesterszakács  05:20 Te-
levíziós vásárlás 05:50 Will és Grace
 06:15 Will és Grace  06:45 Will
és Grace  07:10 Jóbarátok  07:40
Jóbarátok Az amerikai futball 
08:10 Lakástalkshow 09:05 Amerikai
mesterszakács  09:55 Amerikai
mesterszakács  10:55 Trendközel-
ben 11:25 Monk - Flúgos nyomozó 
12:25 NCIS: Los Angeles  13:20
NCIS: Los Angeles Vérdíj  14:15 Ró-
lunk szól  15:15 A dögös és a dög
 17:10 Két hét múlva örökké 
19:10 Flubber - A szórakozott pro-
fesszor  21:00 Másnaposok 
23:10 Edison 

05:25 Iskolapad 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:53 Reformáció
hétről hétre 05:55 Rome Reports - Va-
tikáni híradó  06:20 „Így szól az Úr!”
06:25 Református riportok  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:25 Család-
barát 08:50 Isten kezében 09:20 Ke-
reszt-Tények 09:30 Katolikus krónika
 10:00 Új nemzedék  10:25 Refor-
máció hétről hétre 10:30 Unitárius ma-
gazin 11:00 Mise- és istentisztelet köz-
vetítés 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Rúzs és selyem 13:20 Mú-
zeumtúra  13:55 Főnök szoknyában
 15:30 Köszönöm, hogy elgázolt 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:30
Miss Fisher rejtélyes esetei  19:30
Magyarország, szeretlek! 21:05 Kár-
tyavár 22:00 Kenó 22:05 Brooklyn
legmérgesebb embere 23:30 Főnök
szoknyában 

02:25 Duna anzix 02:40 Hagyaték 
03:10 Hazajáró 03:35 Noé barátai
04:05 Ízőrzők: Herencsény 04:35 Hun-
garIQ - Minden, ami magyar 05:00 Ko-
sár 05:25 Itthon vagy! 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A múlt
árnyékában 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 Lola  09:10 Végtelen
szerelem  10:00 Váratlan utazás 
10:50 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:50 Jamie 30 per-
ces kajái 13:20 Zorro  14:15 Erdész-
ház Falkenauban  15:10 A múlt ár-
nyékában  16:15 Don Matteo 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem 19:25 Maradj tal-
pon!  20:25 Kékfény  21:25 Hawaii
Five-0  22:05 Kenó  22:15 SOKO -
Alpesi nyomozók  23:05 Nápolyban
kezdődött 

02:35 Hazajáró 03:05 Fantastic Pla-
ces 03:20 Hagyaték  03:45 Noé ba-
rátai 04:15 Ridikül  05:05 Esély
05:25 Család és otthon 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
A múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Hrvatska kronika
07:55 Ecranul nostru 08:25 Lola 
09:10 Végtelen szerelem  10:00 Vá-
ratlan utazás  10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15
Zorro  14:05 Erdészház Falkenau-
ban  15:05 A múlt árnyékában 
16:05 Don Matteo  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:25 Maradj talpon!  20:25
Skandináv lottó sorsolás  20:35
Zsaruvér  21:25 A fátyolos hölgy 
22:15 Kenó  22:20 A rejtélyes XX.
század  22:55 Köszönöm, jól!

03:35 Gálvölgyi-show 04:10 Gálvöl-
gyi-show  04:40 Győzike  05:20
Győzike  06:00 Televíziós vásárlás
06:35 Kölyökklub  09:40 Teleshop
10:30 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  11:05 Anyám borogass (A sem-
mi közepén/Családom és egyéb em-
berfajták)  11:40 Brandmánia 
12:15 Fitt Mánia 12:45 Autogram 
13:20 Őszinte Ingatlanos  13:55 Ne-
velésből elégséges  14:20 Hazudj,
ha tudsz! 15:25 Vagány nők klubja 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:20 Delfines kaland 2. 
21:30 Tango és Cash 23:40 Mallory
szerint a világ 
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ÁPRILIS 14., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20 Tények Este 01:10 Teleshop
01:40 Hadúr  03:40 Gyilkos sorok
 04:25 Sherlock és Watson  05:00
Csapdába csalva  05:30 A férjem
védelmében  06:15 Egérmese 
07:30 Barbie és a Három Muskétás
 09:25 A Simpson család - A film
(am. anim. f., 2007)  11:05 Anasztá-
zia  13:05 Lovagregény  15:55 Tu-
catjával olcsóbb  18:00 Tények
19:25 Annyit ésszel, mint erővel! 
20:45 Exférj újratöltve  23:10 Hello
Hollywood - Návai Anikóval  23:45
Gorillák a ködben

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 13., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:55 Szeretetnepper  04:25 Sher-
lock és Watson  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
Sherlock és Watson  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 A szultá-
na  21:50 NCIS - Tengerészeti hely-
színelők  22:50 1/1 Azurák Csabá-
val (magyar talk show, 11. rész, 2017)
 23:50 Spíler TV bemutatja: Premi-
er League - Összefoglaló 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Gázfröccs 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Civil kurázsi 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 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 Zooo+ 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

GYŐR+ TV

03:30 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) 04:00 Fókusz 04:25 Story Ext-
ra  04:50 Barátok közt  05:25 Tele-
víziós vásárlás 05:50 Jó reggelt, ska-
cok!  07:35 RTL Klub Híradó 08:05
Fókusz  08:45 Magyarul Balóval
09:25 Asztro Show 10:25 Televíziós vá-
sárlás 12:10 Portré 12:50 Story Ext-
ra 13:20 A kis menyasszony 13:55
Éjjel-nappal Budapest  15:10 A
Konyhafőnök 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 Bará-
tok közt  22:35 Halálos fegyver 
23:35 RTL Klub Híradó 

06:45 Will és Grace  07:10 Will és
Grace  07:35 Jóbarátok  08:00
Jóbarátok  08:30 Szívek szállodája
 09:25 Szívek szállodája  10:20
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 10:55
Gordon Ramsay - A pokol konyhája 
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 Ram-
say - A pokol konyhája  18:40 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal  19:05 Az
élet csajos oldala  19:35 Az élet csa-
jos oldala  20:05 Míg a halál el nem
választ 20:35 Két pasi - meg egy kicsi
 21:00 Rendőrakadémia 6.: Az ost-
romlott város  22:50 Csont nélkül 

00:45 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
01:15 Vérmes négyes  01:45 A cél-
személy  02:25 A célszemély 
05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will
és Grace  06:50 Will és Grace 
07:15 Will és Grace  07:40 Jóbará-
tok  08:05 Jóbarátok  08:35 Szí-
vek szállodája  09:35 Szívek szállo-
dája  10:35 Segítség, felnőttem! 
12:45 Rendőrakadémia 6.: Az ost-
romlott város  14:25 E.T. - A földön-
kívüli  16:45 Pluto Nash - Hold volt,
hol nem volt...  18:40 Charlie és a
csokigyár  21:00 A Karib-tenger ka-
lózai - A világ végén

01:50 Az én '56-om  02:00 Szellem
a palackból... 02:30 Hazajáró 03:00
Fantastic Places 03:10 Hagyaték 
03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:00 Magyar gazda 05:25 Kék boly-
gó 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
P'amende 07:55 Öt kontinens 08:20
Lola  09:15 Végtelen szerelem 
10:10 „Fák között kiválasztott” 11:00
Református istentisztelet 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
30 perces kajái 13:10 Zorro  14:00
Erdészház Falkenauban  14:55 A
múlt árnyékában  15:50 Abigél 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:30 Virtuózok
2017 21:10 Teréz - A szeretet kis útja
22:50 Kenó 22:55 Kicsoda Ferenc
pápa? 23:40 Via Crucis 

00:10 Magyarul Balóval 00:50 Brand-
mánia  01:25 Gyilkos folyó  03:20
Anyám borogass (A semmi köze-
pén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  04:20 Gálvölgyi-show  05:00
Scooby-Doo és a szamuráj kardja 
06:15 Televíziós vásárlás 06:45 Kö-
lyökklub  10:00 Tom és Jerry: Vi-
gyázz, kész, sajt!  11:30 Segíts, mu-
mus!  13:20 Őszinte Ingatlanos 
13:50 Duma - A vadon hívó szava 
15:55 A pláza ásza  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Hupikék törpikék 
21:10 Apáca-show  23:20 Számos
pasas 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Zooo+ 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Creative chef
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Építech
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
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02:20 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:35 Hazajáró 03:00 Fantastic
Places 03:15 Hagyaték  03:40 Noé
barátai  04:10 Ridikül  05:00 Kár-
pát Expressz 05:25 Médiaklikk 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 A múlt árnyékában  06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:25 Rondó 08:25
Lola  09:10 Végtelen szerelem 
10:00 Krizmaszentelő szentmise 
11:30 Világörökség Portugáliában
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15
Zorro 14:05 Erdészház Falkenauban
 15:00 A múlt árnyékában  15:55
Don Matteo  16:50 Szerencse Hír-
adó  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon! 20:30 Tóth János Álmat-
lanság 21:00 Fábry 22:15 Kenó 
22:25 Az a bizonyos első év 

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Nyúlváros
(nagypéntektől húsvéthétfőig)
Az új ünnepnapunk tiszteletére, már

nagypénteken (április 14.) megnyitja kapuit
és egészen húsvéthétfőig nyitva tart a Nyúl-
város, ahol pihe-puha nyuszik népesítik be
kis faházunkat. A megyeszékhely nevezetes-
ségeit bemutató makettváros lakóit minden
látogatónk megsimogathatja, és az ott élő
különböző nyúlfajtákat is megismerhetik.

ZooShow
(nagypéntektől húsvéthétfőig)
11 és 15 órakor, fantasztikus új produkció-

val, különleges állatbemutatóval kápráztatjuk
el a húsvéti ünnepek alatt látogatóinkat. Cuki
állatsztárokkal és sok-sok meglepetéssel!

Húsvéthétfő
családi ünnep az állatkertben
(április 17.)
A hagyományokhoz híven, az idei húsvét-

hétfőn is színes programokkal várjuk az ér-
deklődőket. Lesz például állatsimogató és a
gyerekek különböző ügyességi játékokban
tehetik próbára magukat. Az állatkertben ka-
landozva több állomás várja a játékos kedvű-
eket, melyek teljesítésével egyre gyűlnek
majd a vidám tavaszi élmények. Megéri kiáll-
ni a próbákat, megfejteni a rejtvényt, hisz a
játék öröme mellett a jutalom sem marad el.
Ilyen megálló lesz: MiniGolfoZoo, TapiZOO,
Tojáskirakó, Nyuszi-etető, Nyuszi-futam, To-
jásdobás.

10.30 és 17.30 órakor pedig menetrend
szerint elindul a tengerimalac-vonatunk, kér-
jük, a vágány mellett vigyázzanak!

16 órakor kellemes húsvéti koncerttel is
köszöntjük látogatóinkat, a kőszínpadunkon

Húsvét az állatkertben
Kasza Tibi énekel! Az állatkertünk nem sze-
retné, hogy bárki is „elhervadjon”, ezért a
húsvéti locsolás sem maradhat el, a koncert
zárásaként a hölgyeké lesz a főszerep!

A húsvéti nyuszi kincskeresésre csábít
minket az idén! Betűkkel és rejtvényekkel
díszített színes tojásai különleges helye-
ken lapulnak, aki nyitott szemmel jár az
állatkertben, felfedezheti mindet. Érde-
mes szemfülesnek lenni és mindet „lefü-
lelni”, mivel ajándékot kap, aki a tojáso-
kon lévő betűrejtvényt megfejti és leadja
a célállomáson.

Kézműves asztalainkon különleges
díszek készülnek egy kis meglepetéssel fű-
szerezve. Hímes tojást rajzolunk, ami a
nap végén varázslatosan átalakul egy kö-
zös műalkotássá. A másik asztalnál nyuszi-
táska és kalap készül, ha a rendezvényünk
alatt viseled, részese lehetsz egy fotózás-
nak, ami később az állatkertünk honlapját
fogja ékesíteni.

A nap során több etetést is megtekinthet-
nek az érdeklődők: a csimpánzok reggelijé-
vel indul és a kislajhárunk vacsorájával zárul.
Az etetések időpontja: 10.15 – csimpánz, 12
óra – Apella, 12.30 – tapír, 13 óra – ormá-
nyos medve, 13.30 – vidra, 16 óra – lajhár-
bébi.

Aki pedig a nap folyamán mindenkit tájé-
koztat a programokról, az a vidám nyuszi
lesz, aki locsolóvers hallatán, ajándékokkal
és információval halmozza el a nagyérde-
műt. Érdemes jól figyelni, mert bárhol fel-
bukkanhat!

Húsvéthétfőn egész napos tréfás progra-
mokkal és mókás kalandokkal mindenkit
szeretettel vár a győri állatkert. A rendezvény
az állatkert aktuális jegyáraival látogatható!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot
hirdet Egyházak támogatására szolgáló pályázati
keret felhasználására.

A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigazgatási
területén működő egyházi szervezetek, belső egyházi jo-
gi személyek és egyházi intézmények – kivéve alapítvá-
nyok, egyesületek – a közösség érdekében végzett, köz-
célú tevékenységének elősegítése, valamint működési
feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető: (2017. évben meg va ló sí tott/
megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására, honlapszerkesztésre és kar-
bantartásra vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó progra-
mok, rendezvények költségeire.

Benyújtási határidő: postai úton legkésőbb 2017. május
5-ig (postai feladás végső dátuma) a következő címre:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és
Önkormányzati Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.). A
pályázati benyújtási határidőt megtartottnak kell tekin-
teni, ha a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó napján
ajánlott küldeményként postára adták. 

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ:
a www.gyor.hu honlapról. 

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály telefon/e-mail:
96/500-199; szabo.gabriella@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
a Győrben működő civil szervezetek támogatására.

A támogatásra fordítható keret: 25.000.000 Ft

A pályázat célja: a Győr területén működő civil szervezetek
a közösség érdekében végzett közcélú tevékenységének
elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.
Támogatás igényelhető (2017. évben megvalósított/meg-
valósítandó pályázatok vonatkozásában): 
A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó progra-
mok, rendezvények költségeire, ezek népszerűsítésére, ide
értve az internet-előfizetést is, vagy
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
vagy
C) beruházásokra, felújításra, vagy
D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél, folyóirat
költségeire, ide értve a honlapkészítést és karbantartást is.

Benyújtási határidő: 2017. május 5. (péntek) a postára adás
utolsó napja. KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON, egy példányban, a
pályázati adatlapon, a kért mellékletekkel együtt a következő
címre: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVA-
TALA JOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY (9021 Győr, Vá-
rosház tér 1.). A pályázati benyújtási határidőt megtartottnak
kell tekinteni, ha a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó
napján ajánlott küldeményként postára adták.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ a gyor.hu és a
cic.kva.hu honlapról. Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály (Péter-
Szabó Gabriella, 06-96/500-199, szabo.gabriella@gyor-ph.hu), valamint
Civil Információs Centrum (Sipos Szilvia 06-96/512-539, sipos@kva.hu).
Felhívjuk a pályázó szervezetek figyelmét, hogy a pályázati kiíráshoz kap-
csolódóan néhány feltétel változott a tavalyihoz képest, ezért figyelme-
sen tanulmányozzák át a pályázati dokumentumokat!

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében
a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/inno-
váció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárá-
sok címszó alatt folyamatosan tölti fel a településren-
dezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt
érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék
figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Te-
lepülésfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú
Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési
tervének:

SZTM 2017-010
GYÉSZ 42.§ üzemanyagtöltő nevesítése
a Gipe övezetekben

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 42./A§ szerinti végső szakmai véleménye-
zés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: állami fŐ-
építészi eljárásban: 2017. március 29-tŐl 2017. április 14-ig, a
város internetes oldalán: a „www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy szemé-
lyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában,
a 231-es szobában.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu
e-mail címen.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

VEGYE ÁT HÁZÁT ÁPRILISBAN, KÉR-
JE KULCSRAKÉSZEN, KÖLTÖZZÖN
AKÁR MÁR MÁJUSBAN!!! Győr-Ménfő-
csanak egyik kedvelt utcájában kínálom
eladásra ezt a 108 nm-es, belső kétszintes,
új építésű ikerházat. A ház az utcafrontra
néz, elosztása: az alsó szinten nappali +
konyha + étkező, háztartási helyiség, kam-
ra, WC, a felső szinten 3 szoba, valamint
fürdő került kialakításra. Az ingatlanhoz
384 nm-es zöld terület, és 10 nm-es terasz
is tartozik!

Ár: 29,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

MÁJUS VÉGI ÁTADÁS! UTOLSÓ KIS
LAKÁS! Győrben, a Pacsirta lakópark-
ban, jó levegőjű, családias környezet-

ben, exkluzív kivitelben új építésű tár-
sasházi lakások eladók. Ez a 34 nm-es
lakás az első emeleten található, vilá-
gos, délkeleti fekvésű. 

Ár: 10,1 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

KÖLTÖZZÖN MOST NYÁRON! Győr-
ben, a Pacsirta lakóparkban jó levegő-
jű, családias környezetben, exkluzív ki-
vitelben új építésű társasházi lakások
eladók. Ez a 68 nm-es lakás a földszin-

ten található. Elosztása: amerikai kony-
ha, nappali + 2 hálószoba. A lakáshoz
32 nm saját kertrész tartozik.

Ár: 18,9 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

SZENZÁCIÓS TAVASZI AKCIÓ ÁPRI-
LIS 30-IG! Lakásonként 1 gépkocsibeálló
ajándékba! A 44,68 nm-es lakás a földszin-
ten helyezkedik el. Elosztása: amerikai

konyhás nappali + 1 hálószoba. A nappali
kapcsolatos, 6,45 nm terasz és 30 nm saját
használatú kertrész is tartozik hozzá. 

Ár: 15,3 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban el-
adó egy földszinti, 51,51 nm-es, nappa-

li + 1 szobás, kertkapcsolatos lakás, új
építésű társasházban!

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

Győr-MARCALVÁROSBAN MÉG PÁR
LAKÁS ELADÓ! Ez a 43 nm-es garzon-

lakás a földszinten helyezkedik el. Az in-
gatlanban amerikai konyhás nappali + 1
hálószoba került kialakításra.

Ár: 13,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb) első emeleti, erké-

lyes, amerikai konyhás, nappali + 2 szo-
bás, 72 nm-es lakás eladó, új építésű,
14 lakásos társasházban.

Ár: 20,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Marcalváros közkedvelt részén új épí-
tésű lakások eladók! Ez a 61 nm-es la-

kás a 3. emeleten található, melyhez tar-
tozik egy 7 nm-es terasz! Elosztása:
amerikai konyha + nappali, 2 hálószo-
ba, fürdő, WC. 

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

Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes,
mélygarázsos új építésű társasházban

33–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetők. Ehhez az I. és II. emeleti,
57,54 nm-es lakáshoz 5,56 nm-es er-
kély tartozik, elosztása amerikai kony-
hás nappali + 2 szoba.

Ár: 23,2 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

42–108 nm-ig
megtaláljuk mindenkinek

az ÉDES OTTHONT!

42 nm alapterület, 1 + 1 szoba, terasz: MÁR 15,5 M Ft-tól!

64 nm alapterület, 1 + 2 szoba, terasz: MÁR 23,3 M Ft-tól!

108 nm alapterületű PENTHOUSE LAKÁS + terasz: 45,9 M Ft!

FELSZÍNI PARKOLÓT 
VAGY MÉLYGARÁZS BEÁLLÓT IS LEHET 

VÁSÁROLNI!

EXKLUZÍV
TÁRSASHÁZI LAKÁSOK 

MARCALVÁROSBAN!

Horváth Csilla: +36-70/321-7759
Kálmán Gábor: +36-20/524-1818
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Nyílt nap a távhôszolgáltatónál
A távhőszolgáltatás napját 2014 óta
minden évben megrendezik ország-
szerte. A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgál-
tatási Igazgatósága idén április 12-én
tartja nyílt napját, melyen 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-
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, mi-
ért környezetbarát és biztonságos a
távhőellátás, s miért fontos eszköz a
megújuló energia hasznosításában.

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 (Rozgonyi u. 44.),
a porta előtt, a kerékpártárolónál 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 programokról bővebben is ol-
vashatnak a gyorszol.hu oldalon.

Pályázati felhívás
A Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. pályáza-
tot hirdet önkormányzati tu-
lajdonú üzlethelyiségek por-
táljainak korszerűsítésére.

A Győr-Szol Zrt. 10 millió forintos ke-
retösszeget különített el a Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzatának tulajdo-
nában álló üzlethelyiségek portáinak
(kirakatainak, bejárati ajtóinak és abla-
kainak) cseréjéhez való hozzájárulás cél-
jából. A támogatás 50 százalékos inten-
zitású, melyet az üzlethelyiség-bérlők
pályázat útján nyerhetnek el az alábbi
feltételek szerint. A pályázat csak Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló üzlethelyiség portál-
jainak korszerűsítésére vehető igénybe.

A pályázatot a Győr-Szol Zrt. Közpon-
ti Ügyfélszolgálatán (9024 Győr, Or-
gona utca 10.) beszerezhető, illetve a
www.gyorszol.hu honlapról letölthe-
tő formanyomtatvány kitöltésével le-
het benyújtani.

A pályázat
benyújtásának határideje:
2017. április 28. 12 óra

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a
GyŐr-Szol Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán
(9024 GyŐr, Orgona u. 10.) kérhetŐ. A
részletes pályázati felhívás megtekinthetŐ
a www.gyorszol.hu internetes oldalon.

ÁPRILISI
SZUPERKOMPOSZT-AKCIÓ!
Adjon plusz energiát a termőtalajnak a Győr-Szol szuperkomposztjával! Kiválóan használható
füvesítésre, füves területek feljavítására, díszcserje, díszfa ültetésénél, gyümölcsös, szőlő te-
lepítésekor, zöldségtermesztéshez vagy szántóföldi kultúrákban, kertészeti termesztésben! 

A termék a likócsi komposztálóüzemben vásárolható meg
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT. 

Nagy mennyiséget vásárlóknak jelentős egyedi kedvezmény! A harmonikus összeté-
telű, mikroelemekben gazdag szuperkomposzt ömlesztett formában vásárolható meg. Kisebb
mennyiség vásárlása esetén edényről, erős zsákról, szállító jármű-
ről, utánfutóról érdemes gondoskodni. A rakodásnál a helyszí-
nen eszközt, illetve szükség esetén gépi se-
gítséget biztosítanak. Nagyobb mennyiség
vásárlása esetén a Győr-Szol Zrt.-től is lehet
árajánlatot kérni a házhoz szállításhoz.

A szuperkomposzt ára

bruttó 4 forint/kg! Elérhetőségek: 
96/50-50-50, munkanapokon
7 és 16 óra között vagy
komposzt@gyorszol.hu

Kiskerttulajdonosok, nagyüzemi 
gazdálkodók, figyelem!

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. április 7—13.

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 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

HB dobozos sör 0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár:

159 Ft/db



ÁLLÁS 

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

CNC gépkezelőket, for-
gácsolókat, darusokat (felülről
vezérelt darura), CO2-hegesztő-
ket, targoncásokat, villamos-
mérnököket, kovácsüzembe
fém ipari szakmunkásokat, repe-
désvizsgálókat és géplakatoso-
kat keresünk. Kiemelt órabér!
Tel.: 06-70/245-3955, e-mail:
majsamunka@indamail.hu

4 órás munkarendbe
pultost keresünk. Jelent-
kezés személyesen a Marcal ét-
teremben, vagy a 96/431-330-
as telefonszámon.

Az UNI-WORKER Kft. mű-
anyagipari partnercége részére mun-
katársakat keres Operátor munkakör-
be, folyamatos műszakrendbe. (Két
nap munka, két nap pihenő.) Érdek-
lődni: +36-96/283-281 vagy  in-
fo@uni-worker.hu

Az UNI-WORKER Kft. felvé-
telt hirdet az alábbi munkakörökben:
Egyedi gyártásban jártas CNC gépke-
zelő, műanyagipari minőségellenőr (2
nap munka 2 nap szabad), műanyag -
ipari logisztikus, hegesztő, közlekedési
mérnök (közösségi közlekedés terület).
Érdeklődni: +36-96/283-281 vagy  in-
fo@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pin-
céjét, udvarát. Felesleges hol-
mit elszálltok. Akár egész la-
kás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/882-6590.

Kertrendezést, fűnyírást, favá-
gást, bozótirtást vállalunk. Akár hét-
végén is. Tel.: 06-70/882-6590.

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása, 

áthúzása, anyagválasztással. 
Szolid árak. 

06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalok in-
gyen. Tel.: 06-30/212-4830 vagy
06-20/551-3865.

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. +36-20/517-2701

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfes-
tés és gipszkarton rendszerek kivi-
telezése. Tel.: 06-70/245-8931.

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

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

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel, fa-
metszés, kertásás, bozótirtás! 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

EGYÉB
Kiváló minőségű kecske-
tej, kecskesajt és parenyica eladó.
Győrújfalu, Mártírok u. 66.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 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

Csanakon belterületi gondozott kert
eladó. Tel.: 96/826-378 este 19 óra után.

Nádorvárosban felújított, erké-
lyes 55 nm-es téglalakás eladó.
16.700.000 Ft. 0670/940-40-46

Belvárosban 60 nm-es, felújí-
tott, erkélyes téglalakás eladó.
16.900.000 Ft. 06-70/633-5250

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 faház. Érd.: 06-
20/481-9986; mari5663@ gmail.com

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

LAKÁSCSERE
Elcserélném saját tulajdonúra
a Győr-Belváros közelében lévő, 37
nm-es, 1. emeleti, szépen felújított
önkormányzati lakásomat. További
részletek: 06-20/434-4526.

Érd.: 06-96/505-000

Szigeti, 1 szobás, 30 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1,5–2 szo-
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• 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!

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Húsvéti hidegtál akció!
Előrendelést április 16-ra, vasárnapra felveszünk!

Ára: 1900 Ft/fő helyett 1400 Ft/fő

Tartalma: • Tavaszi saláta franciásan • kaszinótojás • sajt-
tekercs • sonkatekercs • főtt-füstölt sonka • csabai töltött ka-
raj • sült csirkemellrolád

A 2 személyes Marcal-tál 4400 Ft helyett 3500 Ft-ba kerül!

A megrendelt tálakat vasárnap 8 és 9 óra között lehet elvinni!

bás, 35–55 nm-es, határozatlan bér-
leményre. Bán A. utca és Gyárváros
kizárva. (Hirdetésszám: 601.)

Belvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 80 nm-nél
nagyobb, 3 vagy több szobás, hatá-
rozatlan 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, felújí-
tott, 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, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses, telje-
sen felújított lakást cserélne 2+fél–4 szo-
bás, összkomfortos bérleményre, Újváros
kivételével. (Hirdetésszám: 310.)

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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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

A nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál tíz sportága közül a kerékpáros
versenyek megrendezése érinti legin-
kább a város lakosságát, hiszen a fu-
tamokat Győr útjain indítják majd. Az
elmúlt hétvégén fontos tesztverse-
nyen tehették próbára tudásukat az
EYOF leendő résztvevői és mérhették
le felkészültségüket a szervezők. Eu-
rópa kilenc országából érkeztek ifjúsá-
gi korú bringások, akik négy kategóri-
ában álltak rajthoz, összesen két fu-
tamban. Huszonnégy csapat képvisel-
tette magát csaknem 150 sportolóval.

„A fiúk U15-ös és U17-es korosztá -
lyokban versenyeztek, a lányoknál pe-
dig a 17 és a 19 éven aluliak indultak.
Két futam rajtolt, az idősebbek 72, a fia-
talabbak 44 kilométert tekertek. Az
EYOF kerékpáros versenyeinek útvona-
lát modelleztük le, ehhez le kellett zárni
a város egyik ütőerének, a Szent István
útnak az egyik felét is” – mondta Bugár
Dávid, az önkormányzat Kulturális és
Sport Főosztályának munkatársa.

„Szükség van az ilyen események-
re, hogy a szervező csapat megfelelő-
en fel tudjon készülni. A kerékpár nem
olyan sportág, amely ilyen nagyszabá-
sú versenyekkel jelen van Győrben,
így kell a tapasztalat. A tesztverse-

Élesben teszteltek: ilyen lesz 
a kerékpáros verseny az EYOF-on

nyen ugyanazok a kollégák, szervezők
és önkéntesek dolgoztak, akik majd
az EYOF-on is ezt a feladatot látják el”
– mondta Szombati-Serfőző Eszter, az
önkormányzat Kulturális és Sport Fő-
osztályának vezetője.

Hazai sikereknek is örülhetett a né-
pes szurkolótábor, hiszen Szijártó Zé-
tény, a Győri Atlétika Club versenyzője
második helyen ért célba a fiúk U15-ös
kategóriájában. „Nagy sprint volt a vé-
gén, azt hittem, nem bírom a tempót
erővel, de hajtottam és meglett az ered-
ménye. A pálya teljesen jó volt, az útmi-
nőséggel sem volt gond, szerintem tö-
kéletes lesz minden az EYOF-ra” – nyi-
latkozott az ezüstérmes a befutó után.
Szijártó klubtársa, Magyar Gergő
ugyancsak az U15-ösök között a hato-
dik helyen végzett. A lányok U17-es me-
zőnyében a GYAC kerekese, Bajorfi Esz-
ter nyolcadik lett. A fiúk 17 év alatti kate-
góriájában a győri Bajorfi Ádám a 28.,
Németh Csanád a 44. helyen végzett, a
sportág EYOF-nagykövete, Füri Márton
legjobb magyarként a hetedik helyen ért
célba. A verseny sikeres lebonyolításá-
ért az ifjúsági olimpia önkéntesei mellett
sokat tettek a rábapordányi Fáklya Tűz-
oltó Egyesület, valamint a BOS Létesít-
ményi Tűzoltóság tagjai is.

Három olimpiai bajnok, Pars
Krisztián, Kammerer Zoltán és
Berki Krisztián is nagykövete lesz
a győri rendezésű, 14. Nyári Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak,
amely 107 nap múlva kezdődik.
Az EYOF-ot, és az esemény tíz
sportágát egy-egy ismert felnőtt
és fiatal sportoló népszerűsíti.

Az egyik győri sikersportágban, a kézilab-
dában Görbicz Anita és Pál Tamara az if-
júsági olimpia arca. „Tamara nagyon nagy
tehetség, kétszer is megkapta azt a díjat,
amit én alapítottam, és amely az ETO leg-
jobb utánpótlás korú játékosának jár min-
den évben. Fiatal kora ellenére nagyon
talpraesett, egy remek képességekkel

megáldott játékos, örülök, hogy már az el-
ső csapatnál számítanak rá” – mutatta be
klubtársát, a 16 éves Pál Tamarát az Audi
ETO kétszeres olimpikonja, Görbicz Anita,
aki arról is beszélt, hogy nemcsak sporto-
lóként, hanem győri szurkolóként is sze-
retné átélni az EYOF eseményeit. „Győri
vagyok, itt kezdtem a kézilabdát, remélem,
itt is fejezem be. Nagy dolog, hogy a váro-
som ilyen sporteseményt rendezhet. Ter-
mészetesen, amikor csak tehetem, a csa-
ládommal együtt ott leszek a versenye-

Olimpikonok az EYOF
nagykövetei között

ken, és az olimpia forgatagában.” A győri
kajakos legenda, Kammerer Zoltán há-
romszor nyert olimpiát, de azt mondja, ki-
csit mégis irigykedik a fiatalokra, hogy ha-
zai közönség előtt lehetnek részesei egy
ilyen versenynek, mint az EYOF. „Amikor
kissrác voltam, és még nem jártam Ma-
gyarországon kívül sehol, az volt minden
vágyam, hogy külföldi versenyekre utaz -
hassak. Most már, sok-sok világbajnok-
sággal és olimpiával a hátam mögött azt
mondom, a legjobb itthon nyerni, itt meg-
élni azt, hogy szurkolnak, biztatnak. A fia-
taljainknak erre lesz most lehetőségük.
Biztos vagyok benne, hogy a sportágam-
ban páratlan sikereket érünk el nyáron.”

A kalapácsvető Pars Krisztián 2012-
ben, Londonban nyert olimpiát. A bajnok

örömmel vállalta, hogy az atlétika arca
lesz az EYOF-on. „Volt szerencsém 17
évesen ifjúsági világbajnokságot nyerni.
Csodálatos ennyire fiatalon sikereket el-
érni, de nem egyszerű odáig eljutni, és
nem könnyű az sem, hogy egy tizenéves
ne képzelje legyőzhetetlennek magát.
Próbálok a tapasztalataimmal is segíteni
a tehetségeinknek. Nekünk is fontosak
voltak a példaképek, és lényeges volt,
hogy ők nem a világ másik végén voltak,
hanem a közelünkben.”
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Magyarországon turnézik májusban a Harlem
Globetrotters, a világ leghíresebb kosárlabda-
showcsapata, amely négy városban mutatja be
tudását.

Az évente több mint 300 gálamérkőzést játszó
– és ezeken 98 százalékban nyertes – társulat má-
jus 25-én Győrben, az Audi Arénában lép pályára
19 órakor.

Az eredetileg komoly kosárlabdacsapatként in-
dult New York-i társulat az 1930-as évek elején a le-
genda szerint 112–5-re vezetett egy meccsen, ami-
kor nekiállt bohóckodni. Ennek eredményeképpen
az idők folyamán – megkérdőjelezhetetlen játéktu-
dásuk mellett – védjegyükké vált a komédia és a né-
zőket is aktívan bevonó show-műsor.

A hivatásos játékosokból álló Globetrotters az
1950-es évektől végleg a szórakoztatóiparra váltott
a hagyományos sportról. Műsoruk ötvözi a cirkusz
és a színház eszközeit a sporttal, s fennállásuk óta
a világ 122 országában több mint húszezerszer tar-
tottak bemutatókat.

A Harlem Globetrotters – amely legutóbb tavaly
lépett fel Budapesten – csillaga ott virít a Hollywood
Boulevard-on, és tiszteletbeli tagjaik között találha-
tó Kareem Abdul-Jabbar, Whoopi Goldberg, Nel-
son Mandela és II. János Pál pápa is. (x)

A Ferencváros története során 12. alkalommal nyer-
te meg a női kézilabda Magyar Kupát, miután a dön-
tőben hétméteresekkel legyőzte a címvédő Győri
Audi ETO csapatát a kecskeméti Messzi István
Sportcsarnokban.

A sorozatban 14. döntőjét játszó Győr a DVSC,
míg a Ferencváros a Dunaújváros legyőzésével ju-
tott be a fináléba, amelyen az ETO-ból Yvette
Broch, a Fradiból pedig Zácsik Szandra nem lép-
hetett pályára sérülés miatt. A mérkőzést megelő-
zően a holland Nycke Grootot díjazták, aki a leg-
jobb Magyarországon játszó külföldinek járó elis-
merést kapta meg a magyar szövetségtől. A talál-
kozón szinte végig a Ferencváros vezetett, a vé-
gén pedig 29–29-es döntetlent mutatott az ered-
ményjelző, így jöhettek a hétméteresek. A Ferenc-
városból mindenki belőtte a büntetőt, míg az ETO-

Gyôrbe érkeznek 
a kosárlabda 
varázslói

ból Amorim hibázott, így Elek Gábor csapata nyer-
te a Magyar Kupát. 

„Feszültek voltak a játékosok a végén, emiatt egyen-
lített a Győr az utolsó másodpercben, de helyre tudtuk
hozni. Nagy hőstett és fegyvertény a Magyar Kupa el-
hódítása" – értékelt Elek Gábor, az FTC vezetőedzője.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, az elejétől küzdenünk
kellett, hogy utolérjük a Fradit. A vezetést nem tudtuk át-
venni, a hajrában pedig ismét csak futottunk az eredmény
után. Meggyőződésem, hogy ez a meccs és vereség, il-
letve ennek tapasztalatai csak erősebbé tesznek minket"
– mondta Ambros Martín, a győriek spanyol trénere.

Az ETO hétvégén már a Bajnokok Ligájában ját-
szik. Görbiczék a Final4-ba jutásért a francia Mezt
együttesével mérkőznek. A párharc első meccsét
április 9-én Franciaországban rendezik, a visszavá-
gó 15-én lesz az Audi Arénában.

Megszakadt a gyôri sikersorozat, 
a BL-ben javítanának
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő.
Jelentkezés: péntek 16–19 óra között

a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

• Heti turnusokban minden hétfőn indul 5 éves kortól • 2017. június 19–
augusztus 11-ig , naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-ta-
nárok felügyeletével • Ebéd (választható) és uzsonna. 
Programok: úszásoktatás, úszóedzés, strandolás, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők,

Áprilisi, májusi befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu

Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnok-
ban rendezték a női kosárlabda Magyar
Kupa nyolcas döntőjét. Első mérkőzé-
sén a CMB Cargo-UNI Győr a bajnoki
listavezető, az alapszakaszt élen záró
Szekszárdot győzte le magabiztos játék-
kal 67–53-ra. Az elődöntőben a Sopron
végig vezetve, 78–59-re verte a Győrt. 

„Fizikálisan nagyon kemény mérkő-
zés volt. Sajnos védekezésben nem
tudtuk megvalósítani, amit szerettünk
volna. Döntő volt még emellett, hogy a
Sopron nagyon pontosan dobott” –
mondta a találkozó után Briana Kiesel,
a Győr amerikai játékosa. A bronz-
meccsen a PEAC Pécs nem bírt a zöld-
fehérekkel, akik 71–66-ra nyertek.

„Egymás után két bronzmeccset
veszítettünk el a Magyar Kupában, így
most nagyon szerettünk volna nyerni.
Utolsó erőtartalékainkat mozgósítva,
ez sikerült, ami azért nagy fegyver-
tény, mert az alapszakasz első, máso-
dik és negyedik helyezettjével is meg
kellett mérkőzni, ebből kétszer nyer-
tünk, és a harmadikon is volt esélyünk
a sikerre. A bronzérem jó alap lehet a
bajnoki rájátszásra” – mondta a bronz-
mérkőzés után a CMB Cargo-UNI
Győr vezetőedzője, Völgyi Péter.

Bronzérem a kupában 

„Kiélezett csatában nyertünk, na-
gyon akartuk ezt az érmet. Három erős
ellenfél közül kettőt sikerült legyőznünk.
Rövid ünneplés fér csak bele, mert
mostantól a rájátszásra kell koncentrál-
nunk” – értékelte a mérkőzést a csapat-
kapitány, Laklóth Anna. Az NB I ráját-

szásában az alapszakaszt 3. helyen zá-
ró Győr a DVTK-val került össze. A pár-
harc két győztes mérkőzésig tart és a
zöld-fehérek kezdtek hazai pályán. A
párharc első mérkőzése lapzártánk
után ért véget. A második találkozót
Miskolcon játsszák vasárnap 18.30-kor.

Nagyon nehéz sorozat, három vere-
ség után újra nyert a férfi teke Szu-
perligában a tabella negyedik he-
lyén álló Győr-Szol TC. A csapat
azoktól a kluboktól szenvedett vere-
séget, a 17. és a 19. forduló között,
amelyek az első három helyet birto-
kolják a ligában. A Répcelak, a Zala-
egerszeg és a Szeged is jobbnak bi-
zonyult a győrieknél. A 20. forduló
aztán újra Győr-Szol-sikert hozott,
mégpedig a Szegvári TSE ellen. A
győriek 6–2-re győztek, a mérkőzés
legjobbja pedig Danóczy Richárd
628 fával. Az egyesület ifjúsági csa-
patának is sikerült megszereznie a
győzelmet, a fiatalok 4–0-ra nyer-
tek. A 21. fordulóban a Győr-Szol
idegenben az Ajka Kristály SE csa-
pata ellen játszik szombaton, majd
az utolsó körben hazai pályán fo-
gadja a Nyíregyházi TK együttesét
április 29-én 10 órától. Április 22-
én és 23-án rendezik a Nyugat Fel-
nőtt Egyéni Bajnokságot Szombat-
helyen. Itt Koller Dániel, Danóczy Ri-
chárd és Pete László képviselik a
csapatot.

Újra nyert
a Gyôr-Szol
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Öt ország 101 csapatának nagyjából
ezerhatszáz kézilabdás palántája vesz
rész a szombaton kezdődő és szerdá-
ig tartó hagyományos győri utánpót-
lás kézilabda-viadalon, a XXXII. Ba-
lázs-kupán.

A tornát az idén először teljes egé-
szében a Győri Audi ETO KC rendezi a
győri önkormányzat támogatásával. A
Balázs-kupára Ausztriából, Németor-
szágból, Lengyelországból, Romániá-
ból, illetve Magyarországról érkeznek
csapatok. A központ az Audi Aréna
Győr három pályája lesz, de rendeznek
mérkőzéseket a Magvassy Sportcsar-
nokban, a Bercsényi-iskolában, a Ko-
vács Margit-iskolában és Krúdy-iskola
tornacsarnokában is. A döntőket 12-én
vívják a legjobbak az Arénában.

Több mint száz csapat 
a Balázs-kupán

„A résztvevők szombaton érkeznek
Győrbe, és vasárnap délelőtt már mecs-
cseket játszanak. Ezúttal is nemenként
négy-négy korcsoportban mérkőznek
egymással az iskolák csapatai. A legki-
sebbek a szivacs-kézilabdások, a legidő-
sebb általános iskolások pedig már a ser-
dülő korosztály játékosai. Természetesen
a résztvevők többsége Magyarországról
érkezik a Balázs-kupára, de nagyon so-
kan jönnek Ausztriából és Németország-
ból is” – mondta Róth Kálmán, az Audi
ETO utánpótlás szakmai igazgatója.

A vasárnap 20 órakor kezdődő ün-
nepi megnyitón Dallos Bogi énekel, és
bemutatót tartanak a GYAC tornászai
is. Hétfőn különleges lehetőséget
kapnak a gyerekek, hiszen találkozhat-
nak a Győri Audi ETO KC sztárjaival.

térő Dudás Ádám ugyan teljes érté-
kű edzésmunkát végez, sérülés miatt
még nem állhat a szakmai stáb ren-
delkezésére. A lelátóról biztatja majd
csapattársait. „Nincs nagy baj, de
sajnos rengeteg sérülésem volt, és a
tapasztalat az, hogy nem szabad el-

kapkodni a visszatérést, mert még
nagyobb probléma lehet belőle. Egy
régebbi ETO-mezemben ott leszek
a meccsen és szurkolok a fiúknak.” 

A 26. fordulóban a 10. helyen álló
Gyirmót II az utolsó Komáromot fo-
gadja vasárnap 11 órakor.

A labdarúgó-élvonalban az egyik leg-
nagyobb vidéki rangadónak számított
évtizedeken át az ETO és a Videoton
összecsapása. Nem változtatott ezen
az sem, hogy a Győr NB III-ban játszik,
és itt csak a székesfehérvári klub má-
sodik csapatával találkozik. A zöld-fe-
hérek vasárnap 18 órakor a 9. helye-
zett Videoton II-t fogadják, és ha meg-
nyerik a derbit, a tabella élére ugra-
nak. Jelenleg az Érd vezet 58 ponttal,
az ETO-nak a második pozícióban 57
pontja van, ám a hétvégén, a 26. for-
dulóban az Érd szabadnapos, nem ját-
szik mérkőzést, így ha Bekő Balázs ve-
zetőedző együttese begyűjti a három
pontot, az első helyre kerül.

„Itt nőttem fel ebben a klubban,
tudom, mit jelent egy Videoton elleni
rangadó, mindegy, hogy azt az első
osztályban vagy ahogy most, a har-
madik vonalban vívják a csapatok.
Van miért visszavágnunk a Fehérvár-
nak, mert a legutóbbi bajnokin, ide-
genben kikaptunk tőlük. A Tatabánya
kizárása miatt egy kicsit kusza lett a
tabella, de ha legyőzzük a Videotont,
tisztul majd a kép, és átvehetjük az
első helyet” – mondta a hétvégi mér-
kőzésről Nagy Ádám, az ETO csapat-
kapitánya. A zöld-fehérekhez vissza-

NB III-ban is rangadó 
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