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Várom a locsolókat!
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SZOBANÖVÉNYEKHEZ

BALKONNÖVÉNYEKHEZ

HOSSZÚHATÁSÚ  TABLETTA 
6 hónapos hatástartam

TÁPOLDAT 
Dísz- és szoba-
növényekhez 

MARGARÉTA
LEVÉLTETÛ AER.
Hajtógázas rovarölô
permetezôszer

BALKONNÖVÉNY ÉS 
MUSKÁTLI TÁPOLDAT 
Terasz- és egyéb virágos-
kerti növényekhez is

SZÍNES BALKONLÁDA
40-60-80 cm-es

ÖNÖNTÖZÔS
BALKONLÁDA
Pár napra elegendô
víztartállyal

380 Ft
1520 Ft/l 250 ml

890 Ft
1780 Ft/l 500 ml

490 Ft-tól
db

250 Ft-tól
alátét db

990 Ft
2475 Ft/l 400 ml

1150 Ft
csomag

1290 Ft
1 liter

2550 Ft
1275 Ft/l 2 liter

2090 Ft-tól
darab

Hétfőn elkezdődött a 14-es számú fő-
út–Új Bácsai út csomópontjának át-
építése, amely jelentős forgalomkorlá-
tozással jár. Azóta csúcsidőben, dél-
után négy órától este hétig óriási du-
gók, torlódások alakulnak ki. Sajnos
ezúttal „menekülő útvonal” sincs, hi-
szen az autósok hiába kerülnek a vá-
ros másik két hídja felé, ott emiatt
szintén telítettek az utak csúcsidőben.

Az építkezés miatt a 14-es főúton, az
Árkád felől, illetve Vámosszabadi felől
érkezők egyaránt a Bácsai útra fordulva
haladhatnak Bácsa irányába. A Bácsa

HIRDETÉS  MOZAIK

Jelentôsek a torlódások
a csomópont átépítése miatt

felől érkezők az Új Bácsai úti (Penny)
körforgalomban a Szabadrév utca felé
közlekedve, a Bácsai úton keresztül tud-
ják elérni a 14-es számú főutat.

A 14-es főúton mindkét irányban,
minimum egy sávon biztosított lesz az
egyenes irány az építés teljes időtarta-
ma alatt, viszont forgalomterelésre, sáv -
elzárásra, illetve sebességkorlátozásra
mindig számítani kell. A csomópontot
érintő beavatkozások várhatóan május
közepére készülnek el, addig forgalom-
terelésre, elzárásra, illetve sebességkor-
látozásra folyamatosan számítani kell.

A március 31-én megjelent lapunkban talál-
ható Arrabona évszázadai című vetélkedő
utolsó fordulójának (EYOF II.) megoldókulcsa:
1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a,
10. a, 11. c, 12. a, 13. c, 13+1. b.

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Kö-
zösség (GYAK) tagjai április 19-én 17 órakor a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.) Koszorú
helyett címmel búcsúztató irodalmi estet tartanak
a napokban elhunyt szeretett szerzőtársuk, Har-
csás Judit újságíró tiszteletére. Mély fájdalmukat,

Koszorú helyett: irodalmi est Harcsás Judit tiszteletére
gyászukat saját versekkel, prózákkal fejezik ki, szót
ejtenek az elhunyttal kapcsolatos élményeikről, fel-
olvasnak írásaiból.

A közösség tagjai ezen az összejövetelen (szo-
kásuktól eltérően) antológiákat, saját kiadványo-
kat árusítanak, valamint adományokat is gyűjte-
nek a látogatóktól az elhunyt gyermekeinek anya-

gi segítése céljából, remélve, hogy a Harcsás Ju-
dit halála kapcsán átélt kezdeti megrendülés, fáj-
dalom nemcsak egy gyertya ellobbanásáig tartott
az emberekben.

Az Győri Antológia szerzői szeretettel várják ren-
dezvényükre mindazokat, akik e gyászban partne-
reik kívánnak lenni.

Megoldókulcs



ciliati-nak vagy virides-nek („zöldelők-
nek”) mondták. Innen ered a nagycsütör-
tök neve: dies viridium. 

Nagypéntek a kereszthalál napja.
Jézust a Gecsemáné kertben római
katonák elfogják, miután a nagyta-
nács Kajafás főpap vezetése alatt el-
határozza, hogy Jézusnak meg kell
halnia. A nagytanácsnak a halálos íté-
let végrehajtása nem állt hatalmában,
ezért az ügyet a római birodalom ak-
kori helytartója, Pilátus elé vitték.

Az eredeti vád az istenkáromlás volt,
mert Jézus Isten Fiának tartja magát.
Pilátust azonban ez aligha érdekelte
volna, tehát inkább azt állították, hogy
Jézus királyi hatalomra tört, amit a csá-
szár hűséges alattvalói nem tűrhetnek.
Pilátus nyomban kihallgatta Krisztust.
Ártatlanságáról győződött meg, és ezt
közölte az összegyűltekkel, akik azon-
ban döntöttek helyette.

A nép sokasága „feszítsd meg!” ki-
áltozásban tört ki. Pilátus kísérletet

tett az ártatlan megmentésére, de en-
gedett a népharagnak. Félt, hogyha a
tüntetés zendülésbe csap át, kegy-
vesztett lesz a császár előtt.

Tiszti vezetéssel katonai egységet
rendelt ki a kivégzésre. Pogány katonák
végezték a keresztre feszítést, akik a
helytartói palotában előtte csúfot űztek
Jézusból, bíbor palástot vetettek rá, tö-
viskoronát nyomtak a fejébe, leköpdös-
ték, csúfolódva hajlongtak előtte, gú-
nyolták, mint a zsidók királyát. A nagyta-

nács képviselői jelen voltak
Jézus halálánál és ellenőriz-
ték, végrehajtják-e határoza-
tukat. A tanítványok már az el-
fogatáskor szertefutottak.
Csak páran, így például Péter
és János, tértek a kereszthez.

Nagyszombaton este
körmenetekkel emlékezik
meg a keresztény világ arról,
hogy Jézus – ahogy megjö-

vendölte – harmadnap, azaz húsvét
vasárnapján feltámadt halottaiból.

A kereszténység első évszázadaitól
fogva szokássá lett, hogy a nagycsü-
törtök esti szentmisét követően elné-
mulnak – „Rómába mennek" – a kato-
likus templomok harangjai, és csak a
nagyszombat esti szertartáson szólal-
nak meg újra, ezzel jelezve Krisztus
feltámadását.

Jézus sírja üres. „Ne csodálkozza-
tok ezen, mert eljön az óra, amelyben

A feltámadás földi örököseiként Jézus
Krisztus feltámadását ünnepeljük
húsvétkor. A keresztény világ számára
ez az „ünnep ünnepe.” Az élet győzel-
me a bűn és a halál fölött. 

Jézus az európai kultúra magja. A
kollektív embereszmény – vallja Mo-
hás Lívia író és pszichológus. Pascal
szerint: „Istent csak Jézus által ismer-
jük. E közbenjáró nélkül nem tudunk
érintkezést találni Istennel, Jézus
Krisztus által ismerjük meg az Istent.
Közvetítő nélkül egyáltalán nem lehet
bizonyítani Isten létét, sem igaz, jó er-
kölcsöt tanítani, Jézus Krisztus által
azonban bebizonyítjuk Isten létét, er-
kölcsöt és igaz tant hirdetünk.” 

Az ünnepet negyvennapos, a hamva-
zószerdától nagyszombatig tartó böjti
időszak készíti elő. Túl vagyunk már a vi-
rágvasárnapon, amikor arról emlékezett
meg az egyház, hogy Krisztus pálma -
ágakat lengető tömeg önfeledt éljenzése
között szamárháton bevonult Jeruzsá-
lembe. Nagycsütörtök (zöldcsütörtök)
Krisztusnak az Olajfák hegyén történt el-
fogását idézi emlékezetünkbe. Több ma-
gyarázat ismert arra, hogy honnan kapta
nevét „zöldcsütörtök", amely a többek
között Leonardo da Vinci remekművén
megörökített utolsó vacsora és a katoli-
kus hit szerint az oltáriszentség megala-
pításának napja is. A Magyar Katolikus
Lexikon szerint egyes latin forrásokban a
nagycsütörtökön feloldozottakat recon-

A HÉT TÉMÁJA HÚSVÉT
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mindazok, akik az emléksírokban van-
nak, hallani fogják az ő hangját, és ki-
jönnek: akik jó dolgokat tettek, az élet
feltámadására, akik hitvány dolgokat
cselekedtek, az ítélet feltámadására”
– írja János evangélista.

Ennek a feltámadásnak a reménye
élteti a hívő keresztény embert. A Jé-
zusba vetett hit persze nem lehet ha-
szonelvű: hiszek benned, mert általad
támadhatok fel, kelhetek új életre. A
Krisztus iránti szeretet egymás embe-
ri szeretetét is feltételezi. A megbo-
csátást, a másik iránti türelmet, a se-
gítőkészséget, az önfeláldozást.

Várszegi Asztrik pannonhalmi
püspök-főapát a Vigília kérdésére –
Ki nekem Krisztus? – így válaszolt:
„Jézus Krisztus iránti szeretettel hor-
dozom és viselem azt, amit úgy mon-
dunk, hogy Jézus Krisztus egyháza.
Értem fájdalmát a hitetlenségünkön,
szétesettségünkön, vakságunkon és
hatalmaskodásainkon. Értem és el
akarom viselni a rágalmazót és az ar-
cul köpőt. Ilyenkor az a boldogító ér-
zés osztályrészem, hogy most va-
gyok a Mester nyomában. Sokat
szenvedhetett az értetlenségtől és a
magukban bízók gőgjétől. Országa
iránt érzett vággyal élek naponta, és
nagyon várom, hogy asztalához ül-
hessek Vele és övéivel. Hála tölti el
szívemet, örömmel mosnám meg lá-
bát vacsora előtt.”

Húsvét
az ünnep ünnepe

Jézus az európai
kultúra magja.
A kollektív
embereszmény.
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

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

Tájékoztató
Megjelent

az új ISO 9001:2015
április 21.

Informatikai Klub
Szakmai egyeztető fórum
a szakterület képviselőivel
április  25. 

Szakmai út Hamburgba
FESPA DIGITAL, a széles formátumú

digitális nyomtatás legrangosabb
nemzetközi szakkiállítása.

Jelentkezés határideje: április 27.

Plato csoport
indul a kamarában.
május 11. 

InnoSport 2017
nemzetközi üzletember-találkozó
és K+F partnerkereső rendezvény

július 27. 

Telt házzal, fergeteges hangulat-
ban töltötték az estét az elmúlt
csütörtökön a nyolcadik Kantha-
rosz Gála résztvevői.

Váratlan fordulatokban, hu-
moros és megható pillanatok-
ban egyaránt bővelkedett a
múlt heti Kantharosz Gála, me-
lyen a szponzorok, licitálók és
jegyet váltók együtt 12 millió

Rekordösszegû jótékonyság

szerző: koloszár tamás

Az egyre súlyosbodó szakemberhiány és az után-
pótlás-nevelésben mutatkozó nehézségek miatt
döntött úgy a Vill-Korr Hungária Kft., hogy belép a
duális képzésbe. 2016 szeptemberében a Győri Ipa-
ri Parkban működő villamosipari vállalat és a Pat-
tantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és
Szakközépiskola megállapodott, hogy a villanysze-
relő szakmunkástanulók képzését hatékony együtt-
működés keretében valósítja meg. A duális képzés
első eredménye, hogy az április 3-án, a vállalkozás
tanműhelyében megtartott szintfelmérő gyakorlati
vizsgán 11 első éves villanyszerelő tanuló négyes
átlaggal teljesített.

Gasztonyi László cégtulajdonos a vizsgát követő
szülői értekezleten elmondta, a vállalat kiemelten

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

„Az elmúlt négy évtized, a siker és a kudarc sajátos
egyvelege volt. A ránk bízott gyermekek fejlesztése,
felelőssége és az ő okos szeretetük jegyében telt” –
mondta Borsfai László igazgató, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény fennállásának 40 éves
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, ked-
den. Megyénkben negyven éve mutatkozott szakmai
igény arra, hogy külön intézményben neveljék az eny-
he és középsúlyosan értelmi fogyatékkal élő gyer-
mekeket. Az intézmény 1977. március 7-én nyitotta

Negyven éve a gyermekek szolgálatában
meg kapuit a megye értelmileg akadályozott gyerme-
kei előtt, felvállalva oktatásukat óvodás kortól a fiatal
felnőtt korig. A Bárczi óvodát, általános, készségfej-
lesztő és fejlesztő iskolát, kollégiumot és autista cso-
portokat foglal magában, sőt két évvel ezelőttig egy
különleges gyermekotthont is működtetett itt. 

Az átlagosan évente 180 gyermek tanítását s a
szakmai munkát jól képzett tantestület biztosítja, akik-
nek 80 százaléka gyógypedagógiai tanári végzettség-
gel rendelkezik. A munkát gyógytornászok, konduk-
torok, szakoktatók és asszisztensek is segítik. 

Az odaadó, hozzáértő foglalkozás eredményes-
nek bizonyul, hiszen a gyerekek különféle tanulmá-
nyi versenyeken, kulturális fesztiválokon érnek el re-
mek eredményeket, valamint kiváló sportteljesítmé-
nyekkel is büszkélkedhetnek.

Borsfai László szerint tény, hogy az utóbbi évek-
ben több gyermek születik egyre súlyosabb sérült-
séggel, sok esetben halmozottan sérült állapotban.
Az ő fejlesztésükhöz a pedagógusoknak rugalma-
san kell alkalmazkodniuk, újfajta kihívást jelent szá-
mukra, hogy még inkább a differenciáltabb, egyéni
foglalkozást kell előtérbe helyezniük. Tehát mára
más irányú kihívással kell szembenézniük a nevelők-
nek, mint a kezdeti években. A cél azonban ma is
ugyanaz: a gyermekek önmagukhoz mért fejleszté-
sét a lehető legeredményesebben elvégezni.

100 forinttal támogatták a gyer-
mekek és ifjak nagy álmait. A
befolyt pénzből ezúttal fogya-
tékkal élőknek szemmel vezérel-
hető számítógépet vehetnek,
felújíthatják a gyárvárosi iskola
udvarát, diákok Németország-
ba, a reformáció bölcsőjébe jut-
hatnak el, a pázmándfalui óvo-
dának élményparkja lehet, tá-

mogatást kap Wendler Enikő fu-
volista, egy bukaresti verseny-
hez és a Dunaszerdahelyen mű-
ködő Életfa Polgári Társulás,
akik fejlődési rendellenességgel
küzdő gyerekekkel foglalkoznak. 

Az elmúlt évek alatt összesen
több mint 55 millió forint támo-
gatás gyűlt össze a Kantharosz-
összefogásból.

Duális képzés: sikertörténet íródik 
a Vill-Korr Hungáriánál

kezeli a villanyszerelő tanulók oktatását. Tavaly ősz-
szel korszerű tanműhelyt hoztak létre, hogy a laka-
tos- és villamosipari gyakorlati tudást korszerű, a
mai műszaki feltételeknek megfelelő körülmények
között, nagy tapasztalatú oktatókkal sajátíthassák
el a diákok. Az első szintvizsga eredménye a Vill-
Korr számára is igazolja, hogy jó eredményt csak
komoly elméleti tudásra alapozott gyakorlati kép-
zéssel lehet elérni.

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója nagyon sike-
resnek minősítette az együttműködést. Mint mondta,
az iskola számára fontos, hogy a diákok egy családias
munkahelyen, biztonságos körülmények között sze-
rezhessék meg a villanyszerelői szakmai tudást. Pél-
damutatónak nevezte azt a tényt, hogy a Vill-Korr ve-
zetői nemcsak a diákokkal, hanem szüleikkel is folya-
matos kapcsolatot tartanak. 

Az igazagató vigyázó
szeme
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Az Audi Hungaria hamarosan egy újabb modell
gyártását kezdi meg. 2019-től az Audi Q4 is a győri
gyártósorokról gördül le – közölte a vállalat kommu-
nikációja. Az Audi Q4 modellel a négykarikás márka
2019-től belép a Compact Utility Vehicles (CUV)
szegmensbe. A különösen sportos Audi Q4 tipikus
kupéformájú külsejével az Audi Q3 és Q5 közötti he-
lyet fogja elfoglalni. Mielőtt az Audi Q4 megérkezik
Győrbe, a vállalatnál már 2018-ban megkezdődik
a kompakt SUV, az Audi Q3 gyártása, amely koráb-
ban Spanyolországban, Martorellben készült. Az új
Audi Q4 gyártása az Audi Hungaria jelenlegi jármű -
gyárában kezdődik meg, amely kifejezetten a Q-
modellek gyártásához egy 80 ezer négyzetméteres
karosszériagyárral bővül. 

„Az AUDI AG döntése igazolja az Audi Hungaria
teljesítőképességét, és új perspektívákat nyit válla-
latunk számára”, mondta Peter Kössler, az Audi
Hungaria igazgatóságának elnöke. „Biztos vagyok
benne, hogy nagyszerű csapatunkkal a legújabb Q-
modellt is kifogástalan minőségben fogjuk gyártani,

Újabb Audi készül 2019-tôl Gyôrben

jelentősen hozzájárulva az Audi Hungaria és az
AUDI AG hosszú távú sikerességéhez.”

Az Audi Q4 sorozatgyártása 2019-ben indul
Győrben, egy évvel a Q3 gyártásának megkezdése
után, amelyre már gőzerővel zajlik a felkészülés. Az
új karosszériagyárba hamarosan megérkeznek az
első berendezések, és a munkatársak továbbkép-
zése is megkezdődött.

szerző: koloszár tamás
fotó: látványterv

Az olajgyári kéménynek és
környezetének hasznosítá-
sára írt ki pályázatot a Szé-
chenyi István Egyetem Épü-
lettervezési Tanszéke és a
Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Építész Kamara. Tíz
pályázat érkezett, ebből
hármat díjazott a zsűri.

A bírálóbizottság április 7-én
döntött, az eredményeket április
12-én ismertették az építész Mű-
teremházban.

Eredményt hirdettek a pályázaton

Tíz állítás a kéményrôl
Első díjban és 200 ezer forin-

tos pénzdíjban részesült a 3-as
pályamű, amelyet Cseh András,
Csikár Ottó, Frühwald Evelin,
Pócza Krisztina, Rendi András
Mihály, Victor Pérez Sanchez és
Virginia Martinez Navarro jegyez.
Pályázatukról a zsűri úgy véleke-
dett, ez a terv adja a legelőremu-
tatóbb koncepciót a városi lakás-
forma megújítására. Kellően sű-
rű, ám nem magas, és nem lakó-
telepszerű a beépítési javaslat.
Egyszerre ad ökológiailag alapo-
san végiggondolt megoldást és
a régi gyárra emlékeztető formá-
kat. Az olajgyári kéményt ez a

terv illeszti a legszervesebb mó-
don a beépítési koncepcióba.

A második helyezett csapat
150 ezer, a 3. pedig 100 ezer forin-
tos pénzdíjban részesült.

Révi Zsolt városi főépítész a díj -
átadáson úgy fogalmazott, egytől
egyig kimagasló mind a tíz pályá-
zat. Izgalmas étlapot készítettek a
városnak a pályázók, és bármelyik
valósul meg, Győr nyer vele. 

A zsűri díjazott, az élet pedig
majd dönt, melyik valósul meg –
hangsúlyozta a főépítész, aki sze-
rint a pályázatok még nincsenek
beárazva, így nem tudhatjuk, a pi-
ac hogyan viszonyul majd hozzá. 

A díjnyertes 
látványterv
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HRDETÉS PÁLYÁZAT

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat pályáza-
tot hirdetett a városban műkö-
dő civil szervezetek, illetve az
egyházak támogatására. Cik-
künkben hasznos információkat
találnak a részvételhez.

Az egyházak támogatására szolgáló
pályázati keret 12 millió forint, amely-
ből a győri székhelyű vagy Győr köz-
igazgatási területén működő egyházi
szervezetek a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységét, vala-
mint működési feltételeit támogatják.
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
kifejtette, nagyon népszerű lehetőség-
ről van szó, amelyet az érintett egyházi
szervezetek évről évre ki is használ-
nak. Hangsúlyozta, az idén annyi a vál-
tozás, hogy kizárólag postai úton ad-
ható be a pályázati anyag. Fontos
még, hogy az érvénytelenség elkerü-
lése végett a beadás előtt egyeztetni
kell a Városházán a pályázatot gondo-
zó ügyintézővel, mert utólag már
nincs lehetőség a hibák javítására. Az
egyházi szervezetek a támogatást
többek között beruházásokra, felújí-

Már pályázhatnak a civilek és az egyházak
tásra, karbantartásra, működéshez
szükséges eszköz vásárlására, fejlesz-
tésére, programok, rendezvények
költségeire igényelhetik. 

A civil pályázat esetében Radnóti
Ákos alpolgármester kifejtette, szintén
nagyon népszerű lehetőségről van szó,
tavaly kétszáz pályázat érkezett a felhí-
vásra. A 25 millió forintos keret felhasz-
nálásának célja, hogy elősegítse a
Győrben működő civil szervezeteknek
a közösség érdekében végzett közcélú
tevékenységét, és támogassa műkö-
dési feltételeiket. A pályázók a szerve-
zet tevékenységi köréhez kapcsolódó
programok költsége mellett többek
között eszköz vásárlására, fejlesztésé-
re vagy beruházásokra, de akár kiad-
ványok költségeire is igénybe vehetik
a lehetőséget. Az alpolgármester ki -
emelte, az önkormányzattal együttmű-
ködik a Civil Információs Centrum, a
civil szervezetek elsősorban itt tudnak
segítséget kérni a pályázati anyag he-
lyes kitöltéséhez. Mint elhangzott, a
döntés a június 30-i közgyűlésen szü-
letik meg, s az elszámolás december
31-i határidejére is felhívták a figyel-
met, mert annak elmulasztása auto-
matikus kétéves kizárást jelent a pályá-
zati rendszerből.

A pályázatok benyújtási határideje:
postai úton legkésőbb 2017. május 5-
ig (postai feladás végső dátuma), a kö-
vetkező címre – Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Jogi és Ön-
kormányzati Osztály (9021 Győr, Város-

ház tér 1.). Információ a Városháza Jogi
és Önkormányzati Osztályán kérhető a
96/500-199-es számon, illetve a sza-
bo.gabriella@gyor-ph.hu e-mail cí-
men. A civil pályázatok esetében a Civil
Információs Centrum (Sipos Szilvia 06-
96/512-539, sipos@kva.hu) cic.kva.hu
nyújt segítséget.

A márciusi közgyűlés a Győrben
működő, korábban az önkormány-
zat, jelenleg a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz, a Győri
Műszaki Szakképzési Centrumhoz
és a Győri Szolgáltatási Szakképzési

Centrumhoz tartozó köznevelési in-
tézmények szakmai programjainak
támogatására is kiírta pályázatát.
Mindhárom pályázat esetében a ki-
írások és a benyújtandó adatlapok
az onkormanyzat. gyor.hu pályáza-
tok-felhívások menüpontjából tölt-
hetők le.
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KULTÚRA HIRDETÉS.

Június 16–21, 6 nap/5 éj, luxuskivitelû hajóval

Részvételi díj: 139.400 Ft

Regensburgba, tûzijáték a Dunán
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Részletek a www.hontours.hu oldalon
Jelentkezés: e-mail: info@hontours.hu; tel.: 1-2660644,
vagy az Ön által kedvelt utazási irodában.

HAJÓÚT

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Folyók egyesülését ábrázolja a köztéri
alkotás, melyet pénteken mutattak be
az adyvárosi tó melletti parkban.

Sallai Dániel szobrászművész el-
árulta, három sziklát kapott a Három
folyó című szobor elkészítéséhez, kü-
lönböző mészköveket, s ebből kreált
közös felületet, vízfelszínt közel két hó-
napos munkával. Nagy kihívás volt
számára az alkotás elkészítése, de elé-
gedett a végeredménnyel.

Az alkotás avatóünnepségén Rad-
nóti Ákos alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője beszédében
úgy fogalmazott: emlékezetes pillanat
a szobor leleplezése, hiszen ebben a
városrészben nem volt jellemző koráb-
ban köztéri alkotások elhelyezése. „Ta-
valy adtuk át sok idő után az ország el-
ső úszó szobrát, Kelemen Zénó Mun-
kácsy-díjas művész Csapásirány cí-
mű alkotását, mely a mai ünnepségen

A város egyik legnagyobb zenei és kul-
turális fesztiváljává nőtte ki magát az
évek során a Széchenyi Egyetemi Na-
pok, melyet április 19–22. között tar-
tanak. A szervezők 15 élő koncerttel,
5 sztár DJ-vel és számos más színes
programmal hívogatják a közönséget. 

A SZEN egyre több résztvevőt
vonz évről évre, így már kinőtte az
egyetem falait – kezdte Takács Tímea
önkormányzati képviselő a programo-
kat bemutató sajtótájékoztatón. – Má-
ra már egyre több hallgatót vonz más
felsőoktatási intézményekből is, hi-
szen híre ment, hogy a SZEN színvo-
nalas programot kínál mindenkinek, a
„széchenyisek” pedig vidámak, jól ér-
zik magukat.

Három folyó a tó partján

is remek hátteret nyújt” – mutatott a
tóban úszó szoborra és hozzátette,
szeretné, ha gyakrabban adhatnának
át köztéri alkotásokat, hiszen a város-
rész e tekintetben elhanyagolt volt.

Hangsúlyozta, természetesen fejlesz-
tésekre is szükség van. „A tavat rend-
be tettük, a zöldterületeket rendeztük,
játszótereket építettünk, a sportpályát
pedig fel fogjuk újítani” – sorolta a szá-

mos fejlesztést, melynek magvalósu-
lása után most méltó helyre kerülhe-
tett a szobor. Radnóti Ákos elárulta,
még idén számíthatunk egy újabb
köztéri alkotás átadására Adyváros-
ban, s további meglepetéssel is ké-
szülnek a városrészben élőknek.

Fekete Dávid alpolgármester em-
lékeztetett, 2015-ben a város kultu-
rális életének gyarapítása céljából
jött létre a projekt, melynek kereté-
ben a jelen alkotás mellett még há-
rom szobor született. Ámmer Gergő
gróf Bercsényi Miklós portrészobra
a Bercsényi ligetben, Kontur András
Keresztablak című alkotása Marcal-
város II-n, Martin Henrik Meteoritja
pedig a Borsos Miklós Állandó Kiál-
lítás udvarára került.

„Szerencsére Győrben működnek
olyan vállalkozások, amik segítenek,
hogy a város folyamatosan szépüljön,
fejlődjön. Jelen projektet Bogisich Fe-
renc, a QP ZRT. vezérigazgatója fogta
össze” – mondta el Fekete Dávid.

A hazai sztárok legjavából érkeznek fellépôk a SZEN-re
Az esemény főszervezője, Jerkovich

Brigitta felelevenítette, már ötödik éve
szervezik meg a SZEN-t, s idén is izga-
tottan várják a kezdést. – Most is próbál-
tunk olyan koncepciót létrehozni, hogy
ne csak a hallgatók, hanem a városban
élők is örömmel látogassák a koncerte-
ket, a programokat. Az EYOF építkezései
miatt idén az egyetemi parkolólemez és
a Bridge közötti terület ad teret a nappali
programoknak – mondta el a főszervező.

Dr. Komlósi László Imre, a SZE rek-
torhelyettese kitért arra is, hogy az in-
tézmény a munkaerőpiacra képezi a
diákjait, ám azt sem kívánja elfelejteni,
hogy élményeket, jó hangulatot is ad-
jon a hallgatóknak. – Lényeges, hogy
az itt végzők ne csak a tanulmányaik-

ra, hanem a kellemes élményekre, em-
lékekre is visszaemlékezzenek majd –
kezdte a rektorhelyettes. – A szervező-
ség a rendezvény biztonságára és a
kulturált körülmények megteremtésé-
re is figyel – zárta dr. Komlósi László. 

A fellépők között olyan nagyágyúk
lesznek, mint a Wellhello, a Punnany
Massif, a Paddy and The Rats és a Bel-
ga, és a Annibal Cannibals is tömege-
ket csalogathat a SZEN-re.

A fesztivál kifejezetten baráti áron
várja a sport-, kulturális és zenei prog-
ramok iránt érdeklődőket. A bérletet
már 4190 forinttól meg lehet váltani,
napijegy pedig 1990 forinttól kapható.
A részletes kínálat a www. szenfeszt.
hu oldalon található meg.

Sallai Dániel szobrászművész
az alkotásával

A Wellhello újra
városunkba érkezik



úgyis engem képzel oda. Nem vagyok
pedagógus, mégis továbbadtam azt a
tudást, amit összeszedtem az elmúlt év-
tizedek alatt. Ha azonban valaki nem
tudja kiénekelni, amit én tudtam, akkor
bele se kezdjen!

Van olyan énekes, akiben az
utódját látja?

Nem, mert mindenki más.  Nézem a
tehetségkutató műsorokat, és talán
Csobot Adélról mondható el, színpadra
termett, jól énekel, öröm nézni, hallgatni. 

A régi nagy slágerek mellett szü-
letnek még új dalok?

Éppen áprilisban ülünk le egy szö-
vegírómmal és átbeszéljük a jövőt. Vá-
rom, hogy legyenek új számaim. Ad-
dig szeretnék énekelni, amíg azt
mondják: örömmel látjuk a színpadon.
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szerző: földvári gabriella
fotó: rómer-múzeum

Bihon Győző 2006-os repülős élmé-
nye hatására kezdett el felülnézetből
képeket festeni. Az elmúlt évek mun-
káinak válogatásából hozott egy cso-
korral az első győri kiállítására, mely
Drónok útjai címmel nyílt meg a na-
pokban a Magyar Ispitában.

Egy drón segítségével figyeli
meg a természetet, a városokat, így
fotózza a tájat – mára csaknem hat -
ezer ilyen fényképet készített. Mint
mondja, ez egy alap, olyan nyers-
anyag, melyhez fantáziája, művészi
érzéke segítségével készíti a képe-

Csipkébôl gyárat, cölöpökbôl képet
ket. De nem minden alkotása lát-
ványalapú. Némelyik, mint például
a Cölöpök című műve, a lelkének a
kivetülését ábrázolja, nagyban elvo-
natkoztatva a térképektől. Gyakran
dolgozik kollázs technikával, mun-
káin megjelennek  a különféle anya-
gok. Ilyen a Brand 3 című műve,
amit kifejezetten a győri kiállításra
készített városunkról. A képen az
Audi Hungaria Zrt. gyárát csipkével
jeleníti meg, mert szerinte ez a vál-
lalat olyan, mint a csipke, kézműves,
értékes, és ügyel a részletekre.

A tárlat május 7-ig, hétfő kivételé-
vel 10 és 18 óra között látogatható a
Magyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.).

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kovács Kati a tőle megszokott
közvetlenséggel perdült szerdán
a Vaskakas Művészeti Központ
színpadára és „Szevasztok,
negyvenesek, hogy vagytok!”
felkiáltással üdvözölte a néző-
ket, melyet hatalmas tapssal ju-
talmazott a szépkorú közönség.

Gyakran fellép Győrben, milyenek a
benyomásai a városról?

Egerben nőttem fel, és Győr
ugyanúgy mintegy 130 km-re van a
fővárostól, mint az én szülővárosom.
Valami miatt gyermekkorom óta úgy
van a tudatomban, mintha Győr egy
főváros lenne. Valószínűleg, mert
„nyugaton van”, egy nagyon szép vá-
ros, csodás épületekkel. Jártam már
a Városháza tornyában is, ahonnan
belátni az egész térséget. Szeretem
Győrt, kulturált, jó híre van és fontos
szerepet játszik az ország életében. 

Miben más egy időseknek szóló
előadás, mint egy saját szervezésű
koncerten fellépni?

Így üdvözlöm őket: „Szevasztok,
negyvenesek, hogy vagytok?”, hiszen
velem egykorú „gyerekek” ülnek a né-
zőtéren. Remélem, a közönségem is
úgy érzi, nem vagyunk öregek, csak az
évek múlnak. Sokszor hátrányosan
megkülönböztetnek bennünket, nyug-
díjasokat, pedig sokat teszünk a csalá-
dunkért, a gyerekekért, az unokákért.

Igazán nem panaszkodhat, fitt,
csinos, nőies. Mi a titka?

Sportolok, teniszezek, de valószí-
nűleg habitus kérdése is. A múltkor

„Szevasztok, negyvenesek!”
egy üzletben vásároltam, amikor meg-
kérdezte valaki, hova rohanok? A
pénztáros, aki jól ismer, azt válaszolta:
ő mindig rohan, nem tudjuk hova, de
valószínű ettől ilyen jó kedélyű. Azt ér-
zem, valamiről lemaradok, és sietnem
kell. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy
élvezem az életet, sok minden érdekel
a világból. Az utóbbi időben például
történelmi dokumentumfilmeket né-
zek, most kezdett érdekelni a múlt. 

Fiatalon két évig orvosírnok vol-
tam, már akkor rájöttem, hogy az em-
bereknek a lelkével is törődni kell. Fő-
leg az időseknek van szükségük a
kedves szavakra. Az éneklés pedig lel-
ki terápia, a zene varázsol, elbűvöl, le-
nyűgöz, felemel, néha elszomorít. De
a magyar mentalitás már csak ilyen,
szeretünk sírva vigadni. A dalaim is az
életünkről szólnak.

Mit szól ahhoz, hogy fiatal éneke-
sek újra feldolgozzák a dalait? 

Demjén Rózsi azt mondta, nem baj,
csak énekeljék minél többen. Vannak
jól sikerült feldolgozások, de nem sza-
bad mindent átdolgozni. Van olyan, aki
nagyon jól elénekli a dalomat. A csalá-
dom erre azt mondja, aki hallgatja, az

A koncert a győri Idősügyi Tanács ajándéka volt a nyugdíjasoknak. Borkai
Zsolt polgármester, egyben a tanács elnöke az est kezdetén köszöntötte a
megjelent szépkorúakat. Hangsúlyozta, nagy kedvence Kovács Kati, s nem
csupán csodálatos hangja és slágerei miatt, hanem azért is szimpatikus
számára, mert a mai napig aktívan sportol, teniszezik, példát mutatva ezzel
az időseknek. A több mint egyórás, óriási sikerű koncert végén Borkai Zsolt
a város ezüst emlékérmét adta át a művésznőnek az évtizedeken át tartó
színvonalas szórakoztatás elismeréséül. Radnóti Ákos alpolgármester, az
Idősügyi Tanács alelnöke lapunknak elmondta: hagyományteremtő szán-
dékkal tavaly rendeztek először nagyszabású koncertet ajándékként a nyug-
díjasoknak, akkor Aradszky László szerzett felejthetetlen perceket az idő-
seknek. Bári Olga, az Arrabona Nyugdíjas Egyesület elnöke a koncert végén
megköszönte a városvezetésnek a koncertet, és lelkesen mesélte, a győri
idősek számára fantasztikus élmény volt az előadás, hiszen Kovács Kati az
ifjúságukat, az emlékeiket idézte meg jelenlétével, slágereivel.

Madártávlatból alkot
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szerző: földvári gabriella
fotó: régi győr

Fekete nap Győr történel-
mében 1944. április 13. A
szövetséges légierő gépei
15 perc alatt 386 tonna
bombát dobtak le, a fő cél-
pont a német repülőket ösz-
szeszerelő Vagongyár volt. 

Bana József, a győri levéltár igaz-
gatója a korabeli források alapján
elevenítette fel lapunknak a bom-
bázás napját. Az áldozatok szá-
ma az anyakönyvvezető jelentése
szerint 428 volt, de voltak olyan
halottak is, akiknek csak egyes
csonkjai (láb, fej, karrész, fél ko-
ponya) maradtak meg. Ezeket
közös ládában temették el.
Ugyancsak hiányoztak azoknak
az adatai, akik teljesen porrá ég-
tek, akiket nem tudtak kiásni a ro-
mok közül, vagy akiket a légnyo-
más a Dunába sodort. Az április
13-i légitámadás végleges em-
bervesztesége 532, a sebesültek
száma 1132 volt. 

Az is kiderült, hogy a bombá-
zás okozta pánik és félelem ha-

tására ezrek hagyták el Győrt.
700 család más megyébe, míg
3084 család a megye területére
költözött. Április 14-én a város
határában Gönyűig, a budapes-
ti és a szentiváni út mentén tö-
megesen több ezer ember tábo-
rozott a szabad ég alatt, és nem

Hetvenhárom éve
bombázták rommá Gyôrt

voltak hajlandók visszaköltözni
a városba.

Jelentős károkat okozott a lé-
gitámadás az épületekben is –
sorolta Bana József. – Leégett a
gyárvárosi és súlyosan megsé-
rült a révfalui templom. A Vagon-
gyár 80, a Szeszgyár Budai úti te-

lepe 100, a Gázművek 90, a Ve-
gyiművek 100, a Cardo Bútor-
gyár telepe 60 százalékos kárt
szenvedett, és 90 százalékban
megsemmisült a Villamos Mű-
vek kapcsolóállomása is. Az első
számú célpontot, a Vagongyárat
113 millió pengő kár érte. A repü-

lőtéren álló, hat Messerschmitt
109-es repülőt szétbombázták.
A gyár területén 214 volt a halott,
158-an sebesültek meg és 40-
en tűntek el – elevenítette fel a
történéseket a levéltár igazgató-
ja, és felidézett egy részletet
Győr mérnöki hivatalának jelen-

téséből is: „Április 13-án 11 óra
17 perckor szólaltak meg a ria-
dót jelző szirénák. 11 óra 50
perckor ellenséges bombázó gé-
pek jelentek meg a város felett és
három hullámban 12 óra 5 per-
cig szórták a romboló és gyújtó-
bombákat a városra. A riadót 13
óra 20 perckor oldották fel.”

Csenár Imre, a Győri Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke la-
punknak elmondta, az április 13-i
bombázás az első és egyben a
legsúlyosabb volt, Győrnek to-
vábbi 23 légitámadást kellett el-
szenvednie. Győr a romvárosok
sorrendjében országosan a ne-
gyedik helyre került. 

Csenár Imre még ma is meg-
rémül, ha meghallja a sziréna
hangját, mert tudja, hogy mi kö-
vetkezett akkor. 14 évesen látta a
repülőket, látta a bombákat, ma
is őriz egy bombaszilánkot. Le-
venteként már felkészítették a lé-
gitámadásokra, de amit akkor át-
élt, arra nem, ezért is tartja fon-
tosnak, hogy a mai győri fiatalok
is megismerjék a város történel-
mének e fekete napját.



2017. április 13.   / + / 11

INTERJÚ HIRDETÉS

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

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
Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

Áprilisi ÁRZUHANÁS
20%

kedvezmény 30% 40% 50% 60%kedvezménykedvezmény kedvezménykedvezmény

szerző: farkas mónika
fotó: marcali gábor

Pátkai Balázs, a Győri Balett Harangozó-dí-
jas magántáncosa nemzeti ünnepünk alkal-
mából vette át  a Magyar Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetést. A karizmatikus művész
1992 óta a társulat magántáncosa, és 2007-
től Örökös tagja. Eszmélésének története
egybeesett az együttes újraéledésével.
Most búcsúzik és kíváncsian várja, milyen
lehetőségekkel kínálja meg az élet. 

Az idei évaddal búcsúzol a győri társulattól. A
mostani szakmai díjaddal tekinthetjük úgy, hogy
lezárod a táncos 36 évedet? 

Erre így még nem gondoltam, de tény, hogy a díj
egybeesik a nyugdíjba vonulásommal. Egész éle -
temben nagy alázattal álltam a pályámhoz, ezt a dí-
jat is a helyén tudom kezelni. Elégedett ember va-
gyok, mindig sokat adtam a közönségnek, örülök,
hogy ezt most kívülről is elismerték. 

1992 óta vagy a Győri Balett magántáncosa.
Ez a 25 év mit jelent számodra? 

Egyéne válogatja, hogy ki meddig bírja táncos-
ként, milyen tervei vannak még az életre. Az igazga-
tónk, Kiss János találóan a pályánkat mindig az
élsporthoz hasonlítja. Fizikailag ebben tönkre lehet
menni. A kor és a genetika határok közé szorít ben-
nünket, vannak nálam idősebbek, akik még most is
aktívak, de vannak fiatalabbak, akik már rég nem
tudnak táncolni. Hogy az évek alatt ki mennyire
használódik el, azt sok minden meghatározza. Fon-
tos a tudatosság, hogy tisztában legyünk saját fizi-
kai, lelki korlátainkkal.

A tönkremenés – ezt a szót használtad. Ez egy
természetes velejárója a szakmádnak?

Igen, hihetetlenül feszítjük a húrt. Egy táncos fel -
éli a testét. Ugyanúgy, mint az élsportban, itt is min-
dig a maximumot kell hozni, és ha nem vagy elég
tudatos, a test visszabüntet azért, ha nem bánsz ve-
le jól. Nagyon fontos a helyes életmód, a táplálko-
zás, folyamatosan edzeni kell.

Túl vagy egy gerincsérven, számos kisebb-na-
gyobb lábműtéten, a nőkkel talán nem bánik eny-
nyire keményen ez a hivatás. Példa erre számos
kollégád, akik szülés után is tudják folytatni. Kap-
nak egy második lehetőséget. 

Búcsúzni szépen, okosan
Ez igaz, de én nem azért hagyom abba, mert már

nem tudok táncolni, hanem mert harminchat év bő-
ven elég volt ebből. Fontosnak tartom fölállítani az
életben a helyes arányokat, szeretnék most már más-
sal foglalkozni, hiszen annyi szép dolog van még az
életben! A sérülések a túlterhelés miatt jöttek elő, ez-
zel együtt mindannyian megtanulunk a fájdalommal
együtt élni, így ismerjük meg korlátainkat. 

A korlátokat feszegeted, szeretsz veszélyesen
élni, az interjúra is egy hatalmas sport- túramo-
torral érkeztél…

Igen, vannak olyan sportok, amelyek a sérülések
miatt nem ajánlottak egy táncosnak, ide tartozik a
motorozás és a síelés. De már diákkoromban is ro-
bogóval jártam, aztán tizenöt évvel ezelőtt belesze-
rettem ebbe a nagymotorba. A Győri Balett művé-
szeti vezetőjét, Velekei Laci barátomat is megfertőz-
tem ezzel, tavaly már együtt mentünk túrázni. Van
egy újabb őrületem, tavaly elkezdtem siklóernyőzni.
Az is egy igazi adrenalinbomba! 

Volt szerencsém végigkísérni a pályafutásod,
sokat változott a fizikumod, jóval erősebb lettél,
ez is egy tudatos döntésnek köszönhető? 

Ha megnézel egy klasszikus balettot, ott a férfi tán-
cosok vékonyabb testalkatúak. Én is ilyen voltam. Hu-
szonévesen Rómeót és Don Josét táncoltam. Ezek a
szerepek nagyon hitelesen visszaadták az akkori ösz-
tönös énemet. Aztán elkezdtem edzeni, így nemcsak
a fizikumom erősödött látványosan, de a szerepek is
változtak. A romantikus, hős szerelmes figurákat fel-
váltották a csábító, csibészesebb figurák. Nagy sze-
rencse is kellett hozzá, hogy ezt egy koreográfus ha-
sonlóképpen meglássa bennem. Életem egyik ado-
mánya, hogy 2009-ben Robert North-szal dolgozhat-
tam együtt. Eltáncolhattam a Halált, majd a Kakast,
Christopher Bruce koreográfiájában. Ezek a szerepek
is az akkori önmagamat adták vissza. 

Az utóbbi évek legsikeresebb koreográfiájá-
ban, Zorba szerepét hova sorolod?

Ifj. Harangozó Gyula koreográfiájával és címsze-
repével, Zorbával negyvenévesen találkoztam. Min-
denképpen mérföldkő, hiszen ez az életigenlő figu-
ra most is él bennem és tanít. Utat mutatott, hogy
mikor kell elengedni egy hosszú történetet, megta-
nított, hogyan kell továbblépni. Tudod, nem is olyan
egyszerű lezárni 36 évet. Itt a Győri Balettnál a fia-
talok között már öregnek számítok, miközben a
színház falain kívül az életben 43 évesen újabb le-
hetőségek nyílnak meg számomra. Rájöttem,
mennyi minden áll még előttem. Ezt a kettősséget
nem olyan egyszerű feldolgozni. Ebben segített Zor-
ba szerepe. Várom az élet további folytatását.

Az utódodat már megtalálták a társulatban? 
Már nincs ilyen. A világ annyit változott, hogy nincs

arra szükség, hogy valaki húsz évig szólót táncoljon.
Ez nem olyan, mint 1992-ben, amikor elkezdtem a ke-
mény társulati munkát, aztán pár év múlva már kettő-
zött szereposztásban eltáncolhattam Demcsák Ottó
szerepeit, amitől akkor meg is ijedtem, ugyanakkor óri-
ási megtiszteltetés volt számomra. 

Az élet folytatódik, hogyan készülsz az elkö-
vetkezendő 50 évedre?

Remek tervekkel! Két éve végeztem Budapesten
egy gyógy- és sportmasszőr képzést, akik fogéko-
nyak a társulatnál erre, azokat tanácsaimmal segí-
tem, illetve fizioterapeutaként dolgozom majd itt.
Emellett a Rómeó és Júliában Capulet szerepében
még láthat a közönség.



A
 m

el
lé

kl
et

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

12 / + / 2017. április 13.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

„Mit Herz und Seele” – Vernisage der gemeinsa-
me Ausstellung der Fotokünstlerin Dezséry Dorottya,
des Kardiologen Dr. Dézsi Csaba András und des Ma-
lers Szűk Norbert am 21. April um 17 Uhr in der Győ-
rer Richter-Galerie. (Aradi vértanúk útja 16.)

Zur Erinnerung an das Leiden Jesu Christi
und an seinen Tod am Kreuz führt der Kreuz-
gang von Komitatsbischof Veres András am
14. April in die Innenstadt von Győr. Der Kreuzgang
beginnt um 20 Uhr in der Nagyboldogasszony-Bis-
tumskirche und führt dann am Bundesladen-Denk-
mal vorbei über den Dunakaputér und die Stelczer
Lajos utca zum Széchenyi-Platz. Die Teilnehmer keh-
ren dann über die Kazinczy utca und den Bécsi kapu
tér wieder zurück in die Bistumskirche.

Virágh András Gábor
gibt am 17. April ab 15:30
in der Pannonhalmer Basi-
lika Auf dem Programm
stehen unter anderem
Werke von Bach und Liszt.

Am 16. April um 18 Uhr
findet in der Heiligen-
geistkirche (Szentlé-
lek tér 1.) das Osteror-
gelkonzert von Rup-
pert István statt. Auf
dem Programm stehen
im ersten Teil Orgelwerke
die sich mit der Kar-und
Osterwoche verbinden.
Im späteren Teil gibt es
zwei Werke zu hören, die
in den ersten Jahren des
19. Jahrhunderts geschrie -
ben wurden und zum
Nachspiel durch das
Orchester aufrufen. 

Der brauchtumsbewahrende Schwäbische Ball der Deutschen Selbstverwaltung
in Győr findet am 22. April um 19 Uhr im Győrer Kristály Restaurant statt. Die Musik wird
vom Takser Spatzen Ensemble und der Kristály Restaurantband geliefert. Es gibt eine
Show der Tänzer der Kovács Margit Deutschunterrichtenden Nationalitätengrundschule,
vom Heimatklänge Chor und vom Rosmarin Chor. Eintrittskarten sind im Büro der Selbst -
verwaltung (Kazinczy u. 4.) werktags von 9-16 Uhr erhältlich. Informationen unter der Te-
lefonnummer 96/524-230 zwischen 9 und 13 Uhr.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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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!

RUPPERT IST-
VÁN húsvéti or-
g o n a h a n g v e r-
senyt tart a
Szentlélek-temp-
lomban (Szentlé-
lek tér 1.) április
16-án 18 órakor.
A műsorban a
nagyheti, húsvéti
ü n n e p k ö r h ö z
kapcsolódó orgo-
naművek csen-
dülnek fel. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

IMPRESSZIÓK címmel nyílik
F. Csapó Irén festőművész kiál-
lítása a Bezerédj-kastélyban
(Győri út 90.) április 20-án 18
órakor. A tárlatot Csurák Erzsé-
bet selyemfestő iparművész
nyitja meg. A kiállítás május 21-
ig látogatható.

PINOKKIÓ – a kis-
gyerekké változott
fabábu története
több évszázada a
gyerekek és a szü-
lők egyik kedvenc
meséje, a Vaskakas
B á b s z í n h á z b a n
(Czuczor Gergely
utca 17.) április 16-
án 11 órától láthatja
a közönség.

SZÍVVEL-LÉLEK-
KEL címmel De-
zséry Dorottya fotó-
művész, dr. Dézsi
Csaba András kar -
diológus és Szük
Norbert festőmű-
vész közös tárlata
nyílik április 21-én 17
órakor a győri Richter-
galériában. (Aradi vér -
tanúk útja 16.)

KERESZTUTAT
vezet Győr Belváro-
sában Veres András
megyés püspök áp-
rilis 14-én, nagy-
pénteken Jézus
Krisztus kínszenve-
désére és kereszt-
halálára emlékezve.
A keresztút a Nagy-
boldogasszony-szé-
kesegyházban 20
órakor kezdődik.

Dr. Barsi Ernő Daloló Sokoró-
alja című könyvét dr. Lanczen-
dorfer Zsuzsanna néprajzkuta-
tó mutatja be április 20-án 17
órakor, a Bezerédj-kastélyban
(Győri út 90.).

HÚSVÉTI ORGONAKON-
CERTET ad Virágh András Gá-
bor április 17-én 15.30-tól, a
pannonhalmi bazilikában. Mű-
soron többek között Bach és
Liszt művei szerepelnek. 

A KERÉKPÁR TÖRTÉNETÉRŐL tart előadást dr.
Tóth Péter szociológus, egyetemi docens a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtárának klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.)
április 20-án 17 órakor. 

A GYŐRI OROSZ–MAGYAR
EGYESÜLET SZERVEZÉSÉ-
BEN, április 18-án 17 órakor a
grafikus, illusztrátor és festőmű-
vész Alexander Gembik kiállítása
nyílik a Múzeumházban (Bécsi ka-
pu tér 4.). A tárlat május 8-ig láto-
gatható, keddtől vasárnapig, 10–
16 óráig.

A GYŐRI NÉMET
Ö N KO R M Á N Y-
ZAT HA GYO MÁNY -
 ŐRZŐ SVÁB BÁL-
JÁT április 22-én 19
órától tartja a győri
Kristály étteremben.
A zenét a Takser
Spatzen Zenekar és
az étterem zenekara
szolgáltatja. Műsort
adnak a Kovács Mar-
git-iskola táncosai, a
Heimatklänge Chor
és a Rosmarin Chor.
Jegyek az önkor-
mányzati irodában
(Kazinczy u. 4.) kap-
hatók, munkanapo-
kon 9–16 óráig.

TŰZ A VÁSZNON címmel E. Szabó Margit
textilművész, Illéssy Zoltánné tűzzománcmű-
vész és Wenninger Varga Ilona ikonfestő mű-
vész közös kiállítása nyílik április 21-én 17 óra-
kor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross Gá-
bor út 4.). Köszöntőt mond Ferenczi Tamás, a
győri német önkormányzat elnöke. 
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Ez az utca nem szép. Sétálni itt nem érde-
mes: haladni való. Mégis hozzáköt bennün-
ket élet és halál. A születés öröme és az el-
múlás keserve. Itt áll a kórház, reggelente
ide botoznak be az öregek, és sok fiatal is itt
keresi a gyógyulást. A bejárat előtt itt bagóz-
nak titokban az amputált lábú, tolókocsis
férfiak, akiket éppen a dohányzás okozta ér-
szűkület miatt kellett megcsonkítani.

Tőlük külön, a biciklitározó környékén, az átjáró fo-
lyosó alatt a fehér köpenyesek fújják a füstöt. Még
egy-két slukk, sietősen, nyoma sincs itt a füstere-
getős, anekdotázó nyugalomnak, lopott percek
ezek, aztán rohanás vissza ágytálat hordani, mos-
datni, infúziót adni, vérnyomást mérni, vigasztalni,
s nemegyszer elmondani a hozzátartozóknak a ha-
lált, odaadni az elhunyt gazdátlan tárgyait: a táská-
ját, a gyűrűjét, a kuporgatott aprópénzét, a fogkefé-
jét, a maradék fél tekercs WC-papírt. 

Régebben még természetes halállal, többnyire
otthon haltak meg az emberek. Ott és akkor szinte
együtt halt meg velük a virrasztó család is. Most az
utolsó percekig bízunk a csodákban. Bízunk az or-

vosban, akit néha szidunk, talán a hosszú várakozás
miatt, de a mai hatalmas, sokszor személytelennek
látszó egészségiparban a nagy többségüknek em-
berarca maradt. 

Gyógyító csoda – ha van –, akkor ebben a Vas-
vári Pál utcából (is) nyíló kórházban van, s nem a de-
lejezett vízben, a hatóanyag nélküli apró golyócs-
kákban. Az áltudományt a végső elkeseredés tartja
fenn, hiszen remény nélkül nemcsak élni, meghalni
sem lehet. 

Nekem itt halt meg az anyám, majd egy féléven
belül az apám és a húgom is. Ezt ma már kérges
szavakkal tudom leírni, kimondani. Az ember idő-
vel belekérgesedik a tehetetlenségbe. Emlék ma-
rad, minden, ami építőkőként bennünket össze-
tart.  Feltámadás közeledtével, talán lehet ilyent
írni, gondolni. 

Aztán talán át kellene menni könnyű gondolato-
kért az utca túloldalára, a plazába, ahol egyetlen tér-
ben sok minden van jelen. Étel, ital, patika, mosdó,
ruha, könyv, fodrász, szolgáltató cég, újságárus,
bank és mozi. Maga a készen kapott, előre gyártott
teljesség. Alternatív összkomfort.

A plaza közelében áll a gyermek- és utógondozó
otthon. Talán onnan jött az a két fiú, aki a CBA pénz-
táránál azon tanakodik, kérjenek-e számlát, ha jól
hallom, a gyermekotthon címére. Végül is nem kér-
nek, szégyellik talán. Kifizetik a pár száz forintot,
nem is látom, mit vettek, mennek tovább. 

Egyébként az utca névadójának, Vasvári Pálnak
is van köze a pedagógiához. 1847-ben a Teleki
Blanka által Pesten alapított nevelőintézetben kez-
dett el tanítani. Vasvárit persze nem erről ismerjük.
A pedagógusok nevét sajnos ritkán őrzi meg a kol-
lektív emberi emlékezet. Márciusi ifjúként jegyzi őt
a történelem, pedig történészi, filozófiai munkája is
érdeklődésre tarthatna számot, még ha ezekben a
tudományokban nem is alkotott olyan jelentőset,
mint az 1848-as forradalomban. 

A Vasvári Pál utcában nagy a forgalom. Ennek el-
lenére a gyalogosok nem mindig használják a zeb-
rát, futnak át célirányosan az úton. Errefelé minden-
ki siet, aki tud. Mintha pótolni akarná a máshol el-
vesztegetett időt.

Szerző: H. F.    Fotó: Marcali Gábor
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meseA napsütést koszos-szürke felhők vál-

tották az égen. Komótosan úszták be a di-

dergő égboltot, s lassan egészen szürkére

satírozták azt, szóval minden adott volt

egy egészséges havazáshoz. A gyerekek

reménykedve pattantak ki az ágyból, és fu-

tottak az ablakhoz. Az illúziót tovább fokoz-

ta a szemközti hófehér háztető látványa,

de az ablakhoz érve csalódottan kellett tu-

domásul venniük, csak a hajnali dér tréfál-

ta meg őket. Délelőtt aztán szállingózott

is kicsit, és a gyermekek szemében ismét

felcsillant a remény. Délután aztán megér-

kezett a havazás! Kezdetben a tömött hó-

puffancsok méltóságteljesen ereszkedtek

alá, mint akik hosszú földi életet terveznek

maguknak. Az óvoda ablakaira gyerekor-

rok tapadtak, s köröttük – szuszogásuk

ütemében – hol bepárásodott, hol pedig

kitisztult az üveg. A csehovi hangulat

azonban hamar elillant, s a büszke, fehér

ejtőernyősök őrült fogyókúrába kezdtek.

Ahogy csökkent a hópelyhek mérete, úgy

váltak egyre mozgékonyabbá, mígnem

apró fehér pontok záporoztak, s tették bi-

zonytalanná a horizontot. A gyerekek sap-

kát, sálat ragadtak, s már rohantak is az

udvarra. Örömteli félóra következett, míg-

nem az apró pontok gömbölyű cseppekké

váltak, s először havas eső, majd eső vál-

totta fel az oly rég áhított havazást. Haza-

felé bánatos gyermekarcok bámultak kife-

lé az autóból, s nézték megvetően a tó-

csákba buggyanó cseppecskéket.

Hóemberről, szánkózásról, kiadós hó-

csatákról nem beszéltünk többet, inkább fel-

vázoltuk a gyerekeknek a közelgő tavaszban

rejlő lehetőségeket. Felidéztük az időket,

amikor a ma még üres játszótereket gyerek-

zsivaj tölti meg, emlékeztettük őket a kerék-

párokra, amelyek hónapok óta várják a ga-

rázsban magányos sorsuk jobbra fordulá-

sát, a friss fűre, amely már alig várja, hogy

mezítlábas gyerektalpak tapodjanak beléjük

vidám nyomokat. És a sütésekre! 

A tábotűzre, a szalonna illatára, a fris-

sen roppanó kenyérre, amelyre a szalonna

rendje s módja szerint, olthatjuk el a tüzet, és

ehhez még csak az anyám által sebtében oda-

készített vödör vízre sincsen szükségünk.

Bár a gyerekek még mindig csalódottak vol-

tak, s másnap reggel ismét reménykedve te-

kintettek az ablak felé, végül is elfogadták,

hogy ennek a télnek bizony annyi. A vastag té-

likabátot szépen lassan az átmeneti váltotta,

hótaposó helyett sportcipőbe bújtak az óvodá-

ba igyekvő talpacskák. Aztán eljött a hétvége!

Lányaim jóvoltából hamar előkerültek a hóna-

pokig árválkodó bicajok, a homokozó lapát, de

még egy ütött-kopott műanyag hintaló is,

amely fájdalmasan nyöszörgött, amikor hadba

szólította őt a fakarddal hadonászó kisfiam.

Délután aztán felszállt a füst, és a tábortűz mel-

lé roppanó kenyérrel fogyott a jó szalonna. Elő-

kerültek a jól bejáratott dalok is, hogy most

már büszke családfőként én mondjam be az

aktuális rigmust, az én gyermekeim zengjék

őket harsogva, na és persze, hogy most az én

feleségem csitítgasson minket: „Halkabban,

mit szólnak a szomszédok!” 
Bár a csalfa tél, amely csak játszott a gyer-

meki vágyakkal, csak néhány hete szökött ki

életünkből, most oly távolinak, oly jelentékte-

lennek tűnik, míg az évtizedekkel korábban

megélt tavasz még mindig itt van közöttünk…

És ahogy most elnézem a fiamat, ahogy annak

rendje s módja szerint a  tűzoltáshoz készülő-

dik, tudom, még sokáig itt is marad velünk!

zsírja cseppen, és persze a közös nótázásokra:

„Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele, két

szegény legény szántani menne, de nincsen

kenyere…”Miközben győzködtük őket, bennem is fel-

derengtek gyermekkorom ma már olykor egé-

szen távolra úszó napjai. Most tűélesen láttam,

ahogyan testvéreimmel ülünk a tábortűz körül,

apám karvezetőként mondja be az éppen ak-

tuális rigmust, hogy aztán harsány éneklésbe

kezdjünk, míg anyám nem győz minket csitít-

gatni: „Halkabban, mit szólnak a szomszédok!”

De a dal, mint a megvadult folyó, csak hömpö-

lyög, azt már nem lehet megállítani, s egyre

hangosabban zúg, hogy: „Hajmási Péter, Haj-

mási Pál, Elmegy a Péter, itt marad a Pál.” A

megvadult dalfolyam egészen addig hömpö-

lyög őrülten, mígnem lassan-lassan a fellelke-

sült gyermeki tekintetek álmatag mókusokká,

az éneklés halk beszélgetéssé, a tűz pislákoló

parázzsá szelídül. Ekkor még eljön a táborozás

utolsó csúcspontja, hiszen mi férfiak, annak

Szerző: Papp Zsolt  Fotó: Illusztráció



A nagyszoba egyik foteljében fogad
minket Erzsi néni, aki nemrég ünne-
pelte 103. születésnapját. Az asztalon
sütemény, kávé és üdítő, így várnak
bennünket a két lányával a nádorváro-
si lakásban, ahol évtizedek óta él. 

A város egyik legidősebb lakója ab-
ban az évben született, melyet a törté-
nelemkönyvekből szerte a világban
megjegyeznek, s abban az időben
nőtt fel, amikor még országunkat Ma-
gyar Királyságnak nevezték. Tisztes
szegénységben nevelkedett nyolc
testvérével együtt, „nehéz, de szép
gyerekkorunk volt” – emlékszik vissza
a ma is jó memóriával rendelkező idős
hölgy. „Szegény apámat elvitték a
frontra, '18-ban jött haza. A háborús
megpróbáltatások miatt sokáig bete-
geskedett, végül '40-ben halt meg” –
mesél az első nehéz éveiről. Az édes-
apa „győri gyerek volt”, tanítónak ke-
rült el a faluba, ahol aztán egyik tanít-
ványát vette feleségül. Erzsi néni so-
kat segített a családnak, például
zsemléket hordott ki a szomszédos
falvakba. A munka szeretetét szüleitől
kapta, s úgy érzi, ez az, ami a mai na-
pig élteti. Ez lehet szerinte a „titok” –
amit annyi tudós szeretne megfejteni
–, az ő hosszú életének titka. Amit pedig
az életútját hallgatva már mi teszünk
hozzá a titokfejtéshez, az a szilárd aka-
raterő és élni akarás a sok nehézség el-
lenére, s a szerető és gondját viselő csa-
ládja. A születésnapon is vagy húszan
voltak Erzsi nénivel, „nagyon rendesek
a gyerekek, a két unokám és a hat déd-
unokám, minden öregnek azt kívánom,
hogy úgy bánjanak vele, mint ahogy én-
velem” – mondja.

A második világháború Budapes-
ten érte, itt ismerkedett meg férjével.
A háború elől költöztek el hat év után
férje szülővárosába, Vasvárra, „mert
Pesten nem győztem az óvópincébe
futni a gyerekkel. Röpködtek a repesz-
darabok a fejünk felett, borzasztó volt.
Nem szeretném, ha a gyerekeim meg-
érnék ezt, amit én” – tűnődik, és azzal
folytatja, azt se hagyjuk ki, hogy meny-
nyit csépelt és kapált, „talán többet,
mint más. Sokszor éjjel is kapálok ál-
momban. Nagyon szerettem, most is
szívesebben csinálnám, mint hogy itt

„Százévesen
tanultam meg újra járni”

üljek” – emeli fel picit szelíd hangját,
de lányai azonnal csitítják: „anya, te le-
dolgoztál annyit, mint néhányan
együttvéve.” Mesélik, mielőtt iskolába
vitte őket, már kint volt a mezőn, utá-
na újra munkába állt, éjjel főzött és

mosott a családra, de arra mindig volt
ideje, hogy a gyerekek elé menjen az
iskolába, hogy együtt lehessenek.
Győrbe '61-ben került a család, Erzsi
néni a Keksz- és a Richards-gyárban
dolgozott, nyugdíj után pedig a
Kesztyűgyárban tevékenykedett még
több mint öt évig. „Szegény férjem na-
gyon korán meghalt, sokáig beteges-
kedett” – mondja többször a beszél-
getésünk alatt, s számos történet elő-
kerül a nagyszobában a 43 éve el-
hunyt férjről és édesapáról.

Mikor az egészségéről érdeklő-
dünk, elmondja, hogy most már rosz-
szul lát, nagyothall és az ízületei sem
a legjobbak már. Századik születés-
napja előtt néhány hónappal életmen-
tő műtéten esett át, bélcsavarodás és
köldöksérv miatt kellett megoperálni.
„Az orvos azt mondta a lányaimnak,
ha nem műtenek, reggelre meghalok.
Jó, hogy így döntöttek.” Erzsi néninek
szinte újra kellett tanulnia járni, de a
család segítette, s a nagy akaraterő
olyannyira munkálkodott benne ekkor
is, hogy a járókeretet is elhagyta há-
rom hét után.

„Tessék meginni a kávét, mert ki-
hűl” – szól rám közben Erzsi néni, aki
reggelente ágyba kapja a lányától a
koffeines italt, majd délben is iszik
egyet tejjel. S hogy most már egyre
melegebbek a napok, talán a ház előt-
ti padra is ki tudnak ülni, ahol sokan
megállnak beszélgetni velük. „Ha pe-
dig minden jól megy, júniusban lesz a
dédunokájának az esküvője. 28 éve-
sek lesznek a legnagyobb dédunokák,
az ikrek” – tudjuk meg a lányaitól.

A születésnapokra is jönnek egyéb-
ként az egész utcából, s miközben a
„lányok” felelevenítik a találkozások s
a régmúlt történeteit, az édesanyjuk
fiatalosan kuncog. „A szüleink nagyon
szerettek bennünket. Ezt a szeretetet
visszük tovább” – hangzik el többször
is a nagyszobában, s nekünk kétsé-
günk sincs ebben, miközben hallga-
tunk, és újra veszünk egy vaníliás kiflit
a tálból.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

„Sokszor éjjel is kapálok álmomban. Nagyon szerettem, most is szí-
vesebben csinálnám, mint hogy itt üljek” – mondja az első világhá-
ború kitörésekor született Iván Jánosné Erzsi néni. Nádorvárosi ott-
honában látogattuk meg az idős asszonyt, aki százéves volt, amikor
újra tanult járni.
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Erzsi néni lányai, Edit és Aranka ölelésében. 
Vigyáznak rá.



Ahogy szokta, az előszobában levetet-
te cipőjét és a kijelölt helyre tette. A
konyhába ment, feltekerte a hangerőt
a rádión, majd a nappaliba vezetett út-
ja, és a tévét is bekapcsolta. Vágyott
arra, hogy hozzá szóljanak, hogy em-
beri hangok töltsék be a teret. A teret,
ahol a napjai, mint végtelenített mű-
sor ismétlődtek. A rádióban éppen
egy jól ismert dal szólalt meg, míg a
televízióban különleges állatokról me-
sélt a narrátor. Visszament a konyhá-
ba és készített egy szendvicset. Tálcá-
ra tette és bement a nappaliba. Üve-
ges szemekkel nézte a hatalmas kép -
ernyőn pattogó képeket, közben pe-
dig nagyokat harapott – igazából pont
akkorákat, mint máskor – a teljes kiőr-
lésű kenyérből. 

A percek veszett tempóban üldözték
egymást. A kenyér elfogyott, a dalok jól
felépített szerkezet mentén követték
egymást a rádióban, a tévében reklá-
mok, sorozatok, természetfilmek ele-
gyedtek. Eddig ez többnyire elég volt
számára, most viszont többre és másra
vágyott. Hiányoztak neki az ismerős ar-
cok, akikből mára már ismeretlenek let-
tek. Akikről régen mindent tudott, mos-
tanra viszont legfeljebb fejbiccentéssel
üdvözölik egymást az utcán. 

Kikapcsolta a tévét és kivitte a tálcát
a konyhába, a rádiót is elnémította. Be-
lebújt kitaposott cipőjébe, megigazította
haját az előszobai tükörben és kisétált az
utcára. Sétált. Legtöbbször sietett, de
most nyugodt tempóban haladt. A Ma-
gyar utca felé vette az irányt. Szemben
a nap lüktetett az égen, ő pedig moso-
lyogva kerülgette a járókelőket. 

Egy anyuka büszkén tolta a baba-
kocsit és kedvesen mesélt gyerme -
kének. Bár tudta, hogy remegni fog a
hangja, köszönt a nőnek, aki rámo-
solygott és viszonozta a köszönést. Et-

Köztünk élnek
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Illusztráció

A 17-es busz, mint óriási darázs suhant a megálló elé. A férfi leszállt,
körülnézett, majd elindult. Az ablakok csillogó szempárként verték
vissza a tavaszi napfényt. Pár percnyire volt az otthonától, de az
utat a szokásosnál lassabban tette meg. Elveszett a madarak éne-
kében, a peckesen sétáló kutyák és az önfeledt gyerekek látványá-
ban. Aztán a képek elillantak, ahogy a lakásba lépett és helyükbe
a megszokás költözött.

től egészen felvillanyozódott és fülig
érő szájjal lépdelt tovább a járdán. 

Eszébe jutottak a fiatalkori barátok,
akiknek élete az ő élete is volt, akik
örömüket, bánatukat kérés nélkül is
elmondták neki. Felötlött előtte isme-
rősök arca, akikről ma már szinte sem-
mit sem tudott, csak a közösségi olda-
lakon található képek nyújtottak némi
támpontot. Fotók alapján rakta össze
mások mindennapjait, azokét, akikkel
régen még megálltak és nem sajnál-

ták az időt, hogy képet fessenek egy-
másnak egymásról. 

Már a Mónus Illés és a Liezen-
Mayer utca kereszteződésénél járt,
amikor az út túloldalán megpillantotta
középiskolai évfolyamtársát. A tekin-
tetük találkozott, szájuk pedig fülig
szaladt, mint egy kisgyereknek, aki ép-
pen akkor kapta meg születésnapi

tortáját. A gyalogátkelő lámpája zöld-
re váltott, ő pedig elindult évfolyamtár-
sa felé, aki közben kinyitotta az autó
hátsó ajtaját, ahonnan egy kislány
szállt ki. Nem volt idősebb ötévesnél,
tengerkék szemeiben őszinteség és
kíváncsiság tükröződött. 

– A te unokád? – tette fel az esetlen
kérdést.

– Hasonlít, nem? – kérdezett vissza
a nagypapa, és szelíden megsimította
a kislány szőkés haját. 

– De, nagyon is – felelte szemlesüt-
ve. – Amúgy jól vagytok?

– Köszönöm, jól. Ha meg rosszabb
napom van, csak ránézek erre a
csöppségre és a viharfelhők máris el-
illannak. 

–  Továbbra is a munka megszállott-
ja vagy? 

– Van két vállalkozásom. Ha még

emlékszel, már a gimnáziumban is er-
re készültem.  

– Emlékszem. Már akkor is minden-
nel üzleteltél – ezen mindketten nevet-
tek. 

– Képzeld, siklóernyőzöm – mond-
ta és kihúzta magát. – Itthon csak né-
hány település alkalmas rá, ezért kül-
földön is megfordulok. 

– Bátor húzás – bólintott elismerő-
en a férfi. 

– Az. De most már mennünk kell.
Örülök, hogy láttalak. 

Siklóernyőzés, töprengett magá-
ban. A gondolatai messzire vitték és
mire észbe kapott, már a Baross úton
korzózott és az embereket figyelte. El-
veszett az arcok erdejében, és az utca
látványában, amit sárgára színezett a
pulzáló napkorong. 

Egy anyuka és apuka sétált ikrei-
vel, akik még bizonytalanul tipegtek
a köveken, és elfehéredő ujjacskáik-
kal kapaszkodtak szüleik kezébe. Va-
jon ők hol lakhatnak, hogyan telik
egy átlagos napjuk? Győriek egyálta-
lán, vagy csak eljöttek hétvégére,
hogy megcsodálják a várost? Amíg
ezen gondolkodott, harmincas divat-
cézár úszott be a látóterébe. A szín-
palettát úgy használta ruháin, mint
senki más a sétálóutcán. Arcán ma-
gabiztosság tükröződött, na meg az,
hogy élvezte a járókelők fürkésző pil-
lantásait. 

A férfi csak egy volt a tömegben,
de láthatatlan gondolatcsápokat

eresztett ki, amik összekötötték a töb-
bi ismeretlennel. Egyszerre léptek a lá-
bak, egyszerre telt meg friss levegővel
mellkasuk, egy emberként mozdult az
egész utca. Az arcok futószalagon kö-
vették egymást, a férfi pedig többet
akart tudni róluk, hogy mások is meg-
ismerjék őket. Hiszen ők mind köz-
tünk élnek.

Úgy gondolja, 
hogy mindent tud 
a szomszédjáról? 

Úgy érzi, hogy az ismerősök
nem tudnak meglepetést okozni? 

Köztünk élnek címmel, új riportsorozat
indul a Győr+ Hetilapban. 

Hamarosan hétköznapi emberek, 
korántsem hétköznapi történeteivel 

várjuk kedves olvasóinkat.
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A Szent János-hegyről letekintve,
még a rutinosabb utazónak is eláll a
lélegzete, a panoráma ugyanis va-
rázslatos: a csipkés hegyek közé
több kilométer hosszan nyúlik be
egy kékeszöld tengeröböl. A partján
vörös tetős, szűk-sikátoros kisváro-
sok. Ez itt „Európa legdélebbi fjord-
ja”, az UNESCO Világörökségi Listá-
jára is felvett Kotori-öböl.

Kotor Montenegró déli részén, a ha-
sonló nevű öböl keleti csücskében he-
lyezkedik el. A történelmi városka –
sok más jelentős földközi-tengeri ki-
kötőhöz hasonlóan – gyakran cserélt
gazdát az évszázadok során. Megfor-

dultak itt gótok, szaracénok és bolgá-
rok csakúgy, mint az osztrákok, a bri-
tek és a franciák. A legnagyobb hatá-
sa mégis a velenceieknek volt – az
Óvároson ma is egyértelműen érző-
dik az észak-olasz tengeri nagyhata-
lom keze nyoma. Nem múltak persze
el észrevétlenül a szocializmus évei
sem. A város főkapuján – az egykori
szárnyas oroszlán helyett – ma egy Ti-
to-idézet áll, így állítva emléket azok-
nak az időknek, amikor Montenegró
még Jugoszlávia tagállama volt. 2006
óta viszont már önálló köztársaság. Az
állam fővárosa a kézilabda-rajongók kö-
rében ismerősen csengő Podgorica.

De elég is ennyi a földrajz- és történe-
lemórából! Keressünk inkább egy ked-
vünkre való teraszhelyiséget és rendel-
jünk egy eszpresszót vagy egy bijela ka-
fát (azaz tejeskávét). Aztán vegyük szám-
ba, hogy mit is nyújt az utazónak Kotor.

Kalandozás Kotorban

Velencei stílusú óváros málló vakolatú
házakkal és szűk sikátorokkal? Pipa.
Száradó ruhák kavalkádja az ember feje
fölött? Pipa. Hangulatos kávézók, kis-
vendéglők és üzletek? Pipa. A langyos
utcakövön sütkérező kóbor cicák? Pipa.
Kotor tehát tudja mindazt, amit méltán
várunk el egy felkapott földközi-tengeri
üdülőhelytől. A város lenyűgöző elhe-
lyezkedése viszont már bónusz. Ahogy
bónusz a szolgáltatások alacsony ára is.
Ez azonban nem feltétlenül lesz mindig
így. A turizmus növekedésével várható-
an felfelé kúsznak majd az árak is.

Apropó turizmus. A népszerű hor-
vát üdülőhely, Dubrovnik mindössze
90 kilométerre fekszik, azaz akár egy

egynapos túra keretében is betámad-
ható. A kanyargós parti úton persze
nem mindig leányálom a közlekedés.

Perast
A Kotortól észak-nyugati irányban

elhelyezkedő városka, a mérete elle-
nére komoly építészeti látnivalókat
tartogat. Figyelemreméltóak például
a remek állapotban fennmaradt ba-
rokk paloták, melyek száma megha-
ladja az egy tucatot is. A legszembe-
tűnőbb látványosság mégis a Szent
Miklós-templom, melynek viharvert
harangtornyáról rögtön lerí, hogy az
szoros rokonságban áll a velencei
Szent Márk téren álló eredetivel. Csak
ez itt egyértelműen egy „kistesó”.

A Kék Barlang
A Kotori-öböl bejáratánál fekvő

Luštica-félszigeten egymást érik a

szebbnél szebb, kristálytiszta vizű öb-
lök. Találunk itt homokos és kavicsos
strandot csakúgy, mint sziklás és lebe-
tonozott partszakaszt, érdemes te-
hát előre tájékozódni a lehetőségek
felől. A földnyelvet borító dús erdők
és olajfaligetek sorát csak itt-ott sza-
kítja meg egy-egy kisebb település, a
félsziget tehát tökéletes arra, hogy
hátrahagyjuk a civilizáció nyűgét-ba-
ját, átadjuk magunkat a természet-
nek, és élvezzük a napot, a tengert,
az erdők illatát. 

Emellett pedig van a félszigetnek
még egy komoly vonzereje. Itt találha-
tó ugyanis a Kék Barlang, melynek vi-
zét a beeső napsugarak festik élénk
égszínkék színűre. A turistahajó épp
csak, hogy befér a szűk sziklahasadé-
kon át, a barlang belsejében azonban
újra kinyílik a tér. Olyannyira, hogy az
utazónak lehetősége van testközelből,
mondhatni a saját bőrén tapasztalni
meg a gyönyörű, azúrkék vizet. Persze
csak akkor, ha csomagolt magának
fürdőruhát...

TIPP
A Kék Barlangtól rövid hajóútnyira fekszik az
aprócska Mamula-sziget. Ha van időnk ellátogatni
ide, akkor elsőször is járjuk körbe az impozáns, de
jó ideje használaton kívül álló erődöt. Aztán viszont
irány a strand! A parti sziklák között ugyanis a kékek,
zöldek és azúrok legváltozatosabb árnyalatait keve-
ri ki az Adriai-tenger kristálytiszta vize.
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„Velünk isteni az utazás!”

+ AJÁNDÉK kirándulások

Győr, Pálffy utca 6.
Telefon: 96/240-116, 
30/504-39-39

Montenegro
AKCIÓBAN GYŐRI INDULÁSSAL! 

6 nap/5 éjszaka FÉLPANZIÓS ellátással
június 22–27. között

69.000 Ft/fő

83.000 Ft helyett csak  

Szerző: KISTÉ
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Fehérvári Gábor Alfréd vagyis Freddie vendégeske-
dett Nagy Eszter Creative Chef konyhájában. Az
énekessel húsvéti fogásokat készítettek, természe-
tesen nem szokványos módon. 

GASZTRO CREATIVE CHEF

Húsvétváró fogások

1 csokor medvehagyma, 5 db tojás fôzve, 3 dl céklalé,
3—5 dkg téliszalámi, fél csokor metélôhagyma, 5-6
kanál majonéz, só, bors

CÉKLÁVAL FESTETT
KASZINÓTOJÁS

MEDVEHAGYMAÁGYON

A tojásokat megpucolva egészben 5-6 percre céklalébe áztatjuk,
majd ha színt kaptak, kivesszük és óvatosan félbe vágjuk. A tojá-
sok sárgáját kikaparjuk, villával összetörjük és nagyon apróra vá-
gott téliszalámival, majonézzel, aprított metélôhagymával kikever-
jük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és a megfestett fehérjékbe
töltjük. A tojásokat medvehagymával terített tányérra tesszük.

5 db fôtt tojás, 5 sze-
let cheddar sajt, 5
szelet erdei sonka, fél
kg darált hús, fél ek.
kömény, só, bors, 2
db friss tojás, 1 cso-
kor medvehagyma,
fél dl tejszín (tojás,
liszt, zsemlemorzsa a
panírhoz, olaj a sütés-
hez). Körethez: 2 db
cukkini, fél csokor
medvehagyma, né-
hány db retek, prita-
min paprika, tejszín,
só, bors és a kikapart
tojássárgája

MIT KEZDJÜN
HA MÁR UNJU

A túrót villával összetörjük,
majd a tojásokkal, tejszín-
nel, liszttel, édesítôvel és a
sütôporral alaposan elke-
verjük. Kanállal forró olaj-
ba szaggatjuk és arany-
barnára sütjük. (A kanalat
szaggatás elôtt mindig
mártsuk forró olajba, így
nem fog rátapadni a kissé
ragacsos massza.) A tej-
fölt a vanília kikapart mag-
jaival és édesítôvel alapo-
san elkeverjük és a fánko-
kat ezzel kínáljuk.

20 / + / 2017. április 13.

TÚRÓFÁNK V
TEJFÖLLEL

A Gyôrbôl származó Freddie a Rising Star tehetségkutató-
ban tûnt fel a széles közönség elôtt, késôbb — 2016-ban — A
Dalból kijutott az Eurovíziós dalfesztiválra Pioneer címû da-
lával. Eszter konyhájában elmondta, odafigyel az étkezésé-
re, s fôzni is szeret. Míg otthon élt, soha nem kiabált a faka-
nálért, de próbálkozott, ha teret kapott. „A praktikus ételek
kedvelôje vagyok, szeretem például az egyben sült húsokat,
a roston csirkét, a halakat és az édesburgonyát, de például
egy rakott krumplinak már nem szívesen állok neki, unom
a bíbelôdést” — osztotta meg a nézôkkel az énekes.
Az adás premierjét pénteken, 19.30 órakor láthatják a
Gyôr+ Televízió nézôi, amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.



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!”

NK A MEGMARADT FÔTT TOJÁSOKKAL,
UK A KASZINÓT? A tojásokat félbevágjuk, sárgáju-

kat félretesszük, a helyükre pedig
az „összegyûrt” sajtot tesszük.
Körbetekerjük egy szelet sonká-
val, hogy ne nyíljon szét és a töb-
bi hozzávalóból készített fasíro-
zott masszával körbevonjuk. Az
így kapott „óriástojást” bepaní-
rozzuk és kisütjük. A tojássár -
gájákat összenyomkodjuk és a
tejszínnel, az aprított medvehagy-
mával, sóval és borssal összefor-
raljuk. Mikor kész a mártás, bele-
forgatjuk a tetszôlegesen felvá-
gott zöldségeket, melyeket mind-
össze néhány percig forralunk,
hogy roppanósak maradjanak.
Az „óriástojásokat” a zöldséges
körettel tálaljuk.

fél kg túró, 5 ek. liszt, 3
tojás, kb. fél dl tejszín,
folyékony édesítô, 1 sü-
tôpor, (olaj a sütéshez),
fél l tejföl, 1 rúd vanília,
folyékony édesítô

CREATIVE CHEF HIRDETÉS
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Korhatárjelölések:   6 év    12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR
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ÁPRILIS 15., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 Hello Hollywood – Návai Anikó-
val 01:00 Gorillák a ködben 03:10
A férjem védelmében 03:55 A férjem
védelmében 04:35 Csapdába csalva
 05:15 A szépség és a szörnyeteg 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:30 Maci Laci 08:45 Tom és Jerry
gyerekshow  09:15 Trendmánia 
09:45 Babavilág  10:20 Ízes élet 
10:50 Otthontérkép 11:25 Poggyász
11:55 SzÉpítők 12:30 Monk – Flú-
gos nyomozó 13:30 Doktor House 
14:30 Beethoven nagy áttörése 
16:40 Megtört szívek  18:00 Tények
18:55 Transformers 3. 22:20 Hitman
– A bérgyilkos 

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Vény nélkül
 09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Hello Győr! 10:00 Credo 10:30
Képújság 18:00 Vény nélkül  18:30
Civil kurázsi 19:00 Győri7 19:45
Konkrét 20:00 Gázfröccs 20:30 Épí-
tech 21:00 Zooo+ 21:30 Creative
chef 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 16., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20 Tudom, mit tettél tavaly nyáron
 02:20 Psych – Dilis detektívek 
03:05 Különvélemény  03:45 Égető
szerelem  04:10 Égető szerelem 
04:35 Végzetes bizonyíték  05:15 A
szépség és a szörnyeteg  06:00 Tv2
matiné 06:50 Popeye, a tengerész 
06:55 Popeye, a tengerész  07:00
Popeye, a tengerész  07:15 Barbie
és a Sellőkaland  08:50 Kung Fu
Panda ünnepe  09:20 Égigérő fű 
11:15 Ezer szó  13:15 Éjszaka a mú-
zeumban 2.  15:25 Isten megbo-
csát, én nem!  18:00 Tények 18:50
A Nagy Duett  21:40 Halálos iram-
ban: Ötödik sebesség 

07:00 Vény nélkül  07:30 Arrabona
évszázadai 08:00 Credo 08:30 Hello
Győr! 09:00 Kulisszák mögött 09:30
Civil kurázsi 10:00 Vény nélkül 10:30
Képújság 18:00 Győri7 18:45 Konk-
rét 19:00 Zooo+ 19:30 Nyugdíjas
Egyetem 20:30 Hello Győr! 21:00 Ci-
vil kurázsi 21:30 Hello Győr! 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 17., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:15 Így készült: Halálos iramban 8. 
00:45 Anaconda 3. – Az ivadék 
02:30 Hazudj, ha tudsz!  03:15 Ha-
zudj, ha tudsz! 04:00 Doktor Rush 
04:45 Csapdába csalva 05:05 Csap-
dába csalva 05:30 A férjem védelmé-
ben  06:15 Barbie, a gyöngyherceg-
nő  07:30 Kung Fu Panda – A harc
művészete 08:00 Csillagpor 10:40
Kacsamesék: Az elveszett lámpa kin-
cse  12:12 A Pál utcai fiúk  14:45
Transformers 3. 18:00 Tények 18:50
Jégkorszak – Húsvéti küldetés 19:10
Nanny McPhee – A varázsdada 
21:15 Az ördög Pradát visel  23:40
Gettómilliomos

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Hello
Győr! 09:30 Képújság 19:00 Civil ku-
rázsi 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Creative chef 20:30 Kulisszák mö-
gött 21:00 Credo 21:30 Creative
chef 22:00 Civil kurázsi 22:30 Nyug-
díjas Egyetem 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 18., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:05 Mint a villám  03:50 Zsaruvér
 04:35 Csapdába csalva  05:05
Csapdába csalva  05:30 A férjem
védelmében  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Sherlock és Watson 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Gyilkos sorok  15:45 Ana három ar-
ca  16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Extrém Activity  20:45 Annyit
ésszel, mint erővel!  22:05 Született
szobalányok  23:05 Propaganda 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Kulisszák mögött 08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Creative
chef 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 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 Építech
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Vény nélkül  23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 19., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:10 Az indíték  01:10 Tények Este
02:00 Teleshop 02:25 Délibáb 
03:55 Zsaruvér  04:40 Csapdába
csalva  05:05 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 Extrém Activity
 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok!
 22:15 Közelebb

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Építech
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Zo-
oo+ 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ma-
de in Hungary 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

02:05 Csípem a családod  04:00
Barátok közt  04:30 Magyarul Baló-
val 05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok!  07:15 Reggeli 
09:20 Asztro Show 10:20 Televíziós
vásárlás 12:10 Fókusz Plusz  12:50
Fókusz  13:20 A kis menyasszony 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 
15:15 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 Emlékek fogságában  23:35
RTL Klub Híradó 

02:10 Magyar történelmi arckép-
csarnok 02:30 Hazajáró 03:00 Fan-
tastic Places 03:15 Hagyaték 03:40
Noé barátai 04:10 Ridikül  05:00
Élő egyház 05:25 Életkor 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:20 Világ-nézet  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 II. János Pál – A fehér ruhás
vándor  10:40 Magyar elsők 11:00
Noé barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Ka-
csamesék 13:45 Hazajáró 14:15 Ma-
gyar Krónika 14:50 Erdélyi történe-
tek  15:45 Abigél  17:00 Gasztro-
angyal  18:00 Híradó 18:35 Szeren-
cseSzombat  19:35 Pillangó 
21:20 Páduai Szent Antal – A szó,
mely éget  23:05 Kenó  23:10 Híd
a Kwai folyón 

00:35 Magyarul Balóval 01:15 Grace-
land – Ügynökjátszma  02:15 Gra-
celand – Ügynökjátszma  03:20 Mi
muzsikus lelkek  04:00 Barátok közt
 04:30 Magyarul Balóval 05:05 Te-
levíziós vásárlás 05:30 Jó reggelt,
skacok!  07:15 Reggeli  09:20
Asztro Show 10:20 Televíziós vásár-
lás 12:10 StílusKalauz  12:50 Fó-
kusz  13:20 A kis menyasszony 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 15:15
A Konyhafőnök VIP  16:55 Story
Extra  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök
VIP  20:35 Éjjel-nappal Budapest 
21:55 Barátok közt  22:35 Szulej-
mán  23:40 RTL Klub Híradó 

01:50 Kétszemélyes hadsereg 
04:00 Gálvölgyi-show  04:35 A
Maszk 2. – A Maszk fia  06:00 Tele-
víziós vásárlás 06:35 Kölyökklub 
07:15 Reggeli  09:15 Kölyökklub 
10:10 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  10:30 Anyám borogass (A
semmi közepén/Családom és egyéb
emberfajták)  10:55 A cserecsapat
 13:20 Kellékfeleség  15:45 A
Macskanő  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Gorilla bácsi  21:05 Az utolsó
boszorkányvadász  23:15 Fejjel a
falnak 

07:35 Jóbarátok  08:00 Jóbarátok
 08:25 Szívek szállodája  09:25
Szívek szállodája  10:20 Stíluspár-
baj 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 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 pasi – meg egy kicsi 
21:10 Két pasi – meg egy kicsi 
21:35 Exek az édenben 22:45 Flash
– A Villám  23:35 Exek az édenben 

07:35 Jóbarátok  08:00 Jóbarátok
 08:30 Szívek szállodája  09:25
Szívek szállodája  10:20 Stíluspár-
baj 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 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 pasi – meg egy kicsi 
21:10 Két pasi – meg egy kicsi 
21:35 Exek az édenben 23:00 Időuta-
zók  23:55 Exek az édenben 

00:50 Social Network – A közösségi
háló  05:35 Televíziós vásárlás
06:10 Will és Grace  06:35 Will és
Grace  07:00 Will és Grace  07:25
Szívek szállodája  08:20 Szívek szál-
lodája  09:15 A Karib-tenger kaló-
zai – A Fekete Gyöngy átka  12:00
A Karib-tenger kalózai 2. – Holtak kin-
cse  15:05 A Karib-tenger kalózai –
A világ végén  18:20 A Karib-tenger
kalózai: Ismeretlen vizeken  21:00
Trója 

00:05 John Q – Végszükség  02:35
Hazudj, ha tudsz!  04:15 Sülve-főve
 05:45 Fókusz Plusz  06:10 Televí-
ziós vásárlás 06:40 Kölyökklub 
09:40 A dzsungel könyve  11:20
Winnetou – Apacsok földjén  13:50
A Maszk 2. – A Maszk fia  15:50 Ext-
ralarge: Fekete és fehér  Közben:
16:05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Kellékfeleség
 21:20 Családi üzelmek  23:40 Ja-
va Heat – Tüzes pokol 

00:25 Rendőrakadémia 7.: Moszkvai
küldetés  02:05 War  05:55 Tele-
víziós vásárlás 06:30 Will és Grace 
06:55 Will és Grace  07:20 Jóbará-
tok  07:45 E.T. – A földönkívüli 
10:00 Pluto Nash – Hold volt, hol
nem volt...  11:55 Rendőrakadémia
7.: Moszkvai küldetés  13:40 Mave-
rick  16:20 Charlie és a csokigyár 
18:40 Vissza a jövőbe  21:00 A Ka-
rib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken
 23:45 War 

01:50 Tiszta vér  05:15 Televíziós
vásárlás 05:45 Will és Grace  06:10
Will és Grace  06:35 Will és Grace
 07:00 Jóbarátok  07:25 Segítség,
felnőttem!  09:30 Őrjítő szerelem 
11:20 Maverick  13:55 Social Net-
work – A közösségi háló  16:20 Visz-
sza a jövőbe  18:45 Vissza a jövőbe
2.  21:00 A bakancslista  22:55
Tiszta vér 

01:05 Megtört csontjaim is örven-
deznek  02:10 Az én '56-om 
02:20 Hazajáró 02:50 Hagyaték 
03:20 Fantastic Places 03:30 Noé
barátai 04:00 Ízőrzők: Hosszúhetény
04:35 HungarIQ – Minden, ami ma-
gyar 05:00 Kosár 05:25 Itthon vagy!
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Roma Magazin 07:50 Domovina
08:20 Lola  09:05 Végtelen szere-
lem  10:00 Váratlan utazás  10:50
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:10 A világörökség kincsei
13:35 Zorro  14:20 A púpos 
16:30 Abigél  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Az idő-
utazó felesége  21:10 Arábiai Law-
rence 

02:55 A világörökség kincsei 03:15
Hagyaték  03:40 Noé barátai 04:10
Ridikül 05:05 Esély 05:25 Család és
otthon 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 A múlt árnyékában
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nost-
ru 08:20 Lola 09:10 Végtelen szere-
lem  09:55 Váratlan utazás  10:50
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:10 A világörökség kincsei
Portugália 13:30 Zorro  14:15 Er-
dészház Falkenauban  15:10 A múlt
árnyékában  16:10 Don Matteo 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem 19:25 Maradj tal-
pon! 20:25 Skandináv lottó sorsolás
 20:35 Zsaruvér  21:25 A fátyolos
hölgy  22:15 Kenó  22:25 A meg-
álló  23:50 Az én '56-om 

01:30 Őszinte Ingatlanos  02:05 A
félelem játéka  04:10 A pláza ásza
 05:35 A tenger mélyén  06:15 Te-
levíziós vásárlás 06:50 Kölyökklub 
09:50 Teleshop 10:45 Anyám boro-
gass (A semmi közepén/Családom
és egyéb emberfajták)  11:20
Anyám borogass (A semmi köze-
pén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  11:55 Brandmánia  12:30
Fitt Mánia  13:00 Autogram 
13:35 Őszinte Ingatlanos  14:05
Hupikék törpikék  16:10 A dzsungel
könyve  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:20 Winne-
tou – Apacsok földjén  21:55 Ne
csókold meg a menyasszonyt! 

05:50 Hajnali gondolatok 05:53 Refor-
máció hétről hétre 05:55 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó  06:20 „Így
szól az Úr!” 06:25 A sokszínű vallás 
06:40 Luther reformációja 06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
08:55 Isten kezében  09:20 Kereszt-
Tények 09:30 Református ifjúsági mű-
sor  09:35 Ortodox ifjúsági műsor
09:45 Metodista ifjúsági műsor 09:55
Református magazin 10:20 Reformá-
ció hétről hétre 10:30 Húsvétvasárnapi
római katolikus mise 12:00 Kapcsoljuk
Rómát! Urbi et Orbi 12:30 Rúzs és se-
lyem 13:00 Megtört csontjaim is ör-
vendeznek  14:00 Tüskevár 15:45
Abigél  17:00 Hogy volt!? 18:00 Hír-
adó 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei
 19:30 Magyarország, szeretlek!
21:05 D'Artagnan lánya 23:10 Kenó
 23:20 Grace – Monaco csillaga 

03:05 Hagyaték  03:35 Noé barátai
04:10 Ridikül  05:00 Minden tudás
05:25 Summa 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Az ezer zene-
kar földje  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:20 Srpski Ekran 07:50 Unser
Bildschirm 08:25 Lola  09:10 Vég -
telen szerelem  10:00 Váratlan uta-
zás 10:50 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
30 perces kajái 13:05 A világörökség
kincsei 13:25 Zorro  14:10 Erdész-
ház Falkenauban  15:05 A múlt ár-
nyékában  16:05 Don Matteo 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem 19:25 Maradj tal-
pon!  20:25 Önök kérték!  21:25
Velvet Divatház 22:10 Kenó 22:20
Cédrusliget  23:10 Nagyok 23:35
Reformáció hétről hétre 23:45 Szelíd
motorosok
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ÁPRILIS 21., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:40 Tények Este 01:30 Teleshop
02:00 Börtönlázadás  03:25 Balfé-
kek  03:45 Sherlock és Watson 
04:25 Sherlock és Watson  05:05
Csapdába csalva  05:30 A férjem
védelmében  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Sherlock és Watson 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Gyilkos sorok  15:45 Ana három ar-
ca  16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Extrém Activity  20:45 Té-
nyek Top Sztori  21:00 A szállító 
23:00 Hello Hollywood – Návai Ani-
kóval  23:35 A tenger vadjai

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 20., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 A törvény embere  01:30 Té-
nyek Este 02:10 Teleshop 02:35 Ke-
gyetlen játékok 3.  03:55 A törvény
embere  04:40 Csapdába csalva 
05:05 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 Extrém Activity 
20:45 Annyit ésszel, mint erővel! 
22:05 A szultána  23:10 1/1 Azurák
Csabával 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Üzleti negyed
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Civil kurázsi
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

00:45 Magyarul Balóval 01:25 Revolu-
tion  02:30 Odaát  03:25 Anyám
borogass (A semmi közepén/Csalá-
dom és egyéb emberfajták)  04:00
Barátok közt  04:30 Magyarul Baló-
val 05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok!  07:15 Reggeli 
09:20 Asztro Show 10:20 Televíziós vá-
sárlás 12:10 Portré  12:50 Fókusz 
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 Bará-
tok közt  22:35 Halálos fegyver 
23:40 RTL Klub Híradó 

07:15 Will és Grace  07:40 Jóbará-
tok  08:05 Jóbarátok  08:30 Szí-
vek szállodája  09:30 Szívek szállo-
dája  10:20 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 10:55 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  11:55 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 NCIS: Los Angeles
 14:45 NCIS: Los Angeles  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Ame-
rikai mesterszakács junior  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 pasi – meg
egy kicsi  21:10 Két pasi – meg egy
kicsi  21:35 Exek az édenben 22:45
Penge 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Jóbarátok  08:05 Jóbarátok 
08:30 Szívek szállodája  09:25 Szí-
vek szállodája  10:20 Stíluspárbaj
Lakatos Márkkal 10:55 Amerikai
mesterszakács junior  11:55 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 Amerikai mesterszakács junior
 18:40 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Az élet csajos oldala  20:05
Míg a halál el nem választ  20:35
Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Az
utolsó szamuráj 

01:30 Az én '56-om  01:40 Zegzu-
gos történetek 02:10 Szellem a pa-
lackból... 02:35 Hazajáró 03:05 Ha-
gyaték  03:45 Noé barátai 04:10 Ri-
dikül  05:05 Magyar gazda 05:25
Kék bolygó 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 A múlt ár-
nyékában  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:20 Életkerék 07:50 Öt konti-
nens 08:20 Lola  09:05 Végtelen
szerelem  09:55 Váratlan utazás 
10:50 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
30 perces kajái 13:10 A világörökség
kincsei 13:30 Zorro  14:15 Erdész-
ház Falkenauban  15:05 A múlt ár-
nyékában  16:10 Don Matteo 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:30 Virtuózok
2017 21:10 Agatha Raisin  22:40
Kenó  22:45 Kínai negyed 

01:25 A bűn szorításában  03:30
Anyám borogass (A semmi köze-
pén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  04:00 Barátok közt  04:30
Magyarul Balóval 05:05 Televíziós vá-
sárlás 05:30 Jó reggelt, skacok! 
07:15 Reggeli  09:20 Asztro Show
10:20 Televíziós vásárlás 12:10
EgészségKalauz  12:50 Fókusz 
13:20 A kis menyasszony  13:55 Éj-
jel-nappal Budapest  15:15 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 Showder
Klub  23:45 RTL Klub Híradó

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Civil kurázsi
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 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 Zooo+
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 
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02:45 Hazajáró 03:15 Hagyaték 
03:40 Noé barátai  04:10 Ridikül 
05:00 Kárpát Expressz 05:25 Médi-
aklikk 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 A múlt árnyékában
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Slovenski Utrinki 07:50 Alpok-Duna-
Adria 08:20 Lola  09:10 Végtelen
szerelem  10:00 Váratlan utazás 
10:50 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
30 perces kajái 13:10 Zorro  14:00
Erdészház Falkenauban  14:50 A
múlt árnyékában  15:50 Don Mat-
teo  16:55 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Maradj
talpon!  20:30 Tóth János  21:00
A Bagi Nacsa Show  22:00 Két apá-
nak mennyi a fele?  23:45 Kenó 
23:50 Veri az ördög a feleségét

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz
közzé „Szent László-érem” elismerések 2017. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező
önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri
szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nem-
zetiségi önkormányzat, kamara, a gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv,
bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő
intézmény. „Szent László-érem" adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely
tudományos, művészeti, kulturális, sport vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a
város érdekeit szolgálta, és jó hírnevét öregbítette. Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteréhez (9021 Győr, Városház tér 1.) 2017. május 8-án 15 óráig beérkezőleg kell
benyújtani. (Postán keresztül történő továbbítás esetén a küldeményt olyan időpontban kell postára
adni, hogy az biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.)

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: • a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait
(név vagy megnevezés, születési vagy alapítási hely, idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy
tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), • a kitüntetésre javasolt életútjának, munkásságának,
teljesítményének, tevékenységének ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publi-
káció, elismerés, társadalmi szervezeti tagság, tisztség, általa vagy részvételével megvalósított je-
lentős program, karitatív vagy mecénás tevékenység stb.), • a kitüntetés megjelölését és részletes
indokolását, melyben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy közösség különösen
mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

Az előkészítés és döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és az ismer-
tetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és
Önkormányzati Osztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1. Tel.: 96/500-101). A vonatkozó rendelet és javaslattételi fel-
hívás, valamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról.

szöveg és fotó: pannon-víz

Remekül sikerült a győrszabadhegyi vízto-
rony-látogatás, közel nyolcszázan jutottak fel
a kilátó teraszra. Az érdeklődők odafent citro-
mos frissítő koktél fogyasztása közben gyö-
nyörködhettek a panorámában. Lent a Har-
csás László falikút-gyűjteményének legszebb
darabjait csodálhatták meg a vendégek. Nagy
sikere volt a szerelési bemutatónak, a víziköz-
mű-terepasztalnak és a csatornakamerás ko-
csinak, a legnépszerűbbnek pedig a markoló-
gép bizonyult. Hagyomány, hogy minden nyílt
napon kisorsolunk a látogatók között egy szó-
davíz-automatát, ezúttal Vörös Erzsébetnek
kedvezett a szerencse. 

*    *    *
A Győr-szabadhegyi víztorony a József Atti-

la úttól délre eső területek – Győr-Szabadhegy
és Kismegyer városrészek – vízellátását segíti.
A víztorony építése előtt a környező, magasabb
fekvésű területeken nem volt elegendő a víz-
nyomás. A terveket a Comfort Tervező Kft. mér-
nökei, Takács Zoltán, Buga Lajos és Szabó
Sándor készítették. A torony 43 méter magas,
víztartálya 400 m3-es térfogatú. Az alsó részen
egy 500 m3 térfogatú víztároló kapott helyet, és
5,5 km vízvezeték tartozott az akkor 300 milliós
költségvetésű beruházáshoz. A toronytörzs

Többszázan koktéloztak 
a víztoronyban

vasbetonból, csúszószsalus technológiával ké-
szült. Ez azt jelenti, hogy a vasbeton szerkezet
folyamatosan épülhetett, a hengeres testet kör-
beölelő zsaluzat felfelé mozgatásával. A víztar-
tályt a torony lábainál, a földszinten szerelték
össze, és egy speciális emelőszerkezettel emel-
ték fel a helyére. A torony 2004. januártól kap-
csolódott be a városi vízhálózatba. Megépítése
óta Győr-Szabadhegy lakónegyedei lendüle-
tes fejlődésnek indultak.
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Vásároljon
KÖZVETLENÜL

a kivitelezôtôl!

Telefonszám: +36-20/347-7702

IGAZI HARMÓNIA: +36-30/869-1984

Tel.: +36-20/347-7702

Savaria Lakóparkban októberi átadással
lakások még leköthetôk : +36-30 / 869 - 1984

Marcalváros szívében
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Gyôri Mûszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési
és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
H-9025 Gyôr, Cinka Panna utca 2. 
Telefonszám: +36-96/529-520

Gyôri Mûszaki SZC Gábor László Építôipari Szakközépiskolája
H-9024 Gyôr, Nádor tér 4. 
Telefonszám: +36-96/430-055

Gyôri Mûszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolája
H-9023 Gyôr, Szabolcska Mihály utca 26. 
Telefonszám: +36-96/418-930

Gyôri Mûszaki SZC Hild József Építôipari Szakgimnáziuma
H-9021 Gyôr, Szent István út 1.
Telefonszám: +36-96/528-780

Gyôri Mûszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
H-9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 3. 
Telefonszám: +36-96/211-699

Gyôri Mûszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
H-9021 Gyôr, Szent István út 7. 
Telefonszám: +36-96/529-480

Gyôri Mûszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
H-9027 Gyôr, Mártírok útja 13-15. 
Telefonszám: +36-96/528-760

Gyôri Mûszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza
Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
H-9024 Gyôr, Ikva utca 70. 
Telefonszám: +36-96/429-033

Most egy éjszaka alatt végigjárhatod 
a Gyôri Mûszaki Szakképzési Centrum iskoláit, 

a velük együttmûködô sikercégek máskor rejtett világát, 
feltárhatod a szakemberek titkait, megnézheted, 

melyik foglalkozás mit takar. 

Lehet, hogy a jövôd itt, ezen az éjszakán kezdôdik!

További információ: www.szakmakejszakaja.hu

Szakmák Éjszakája 
Élj a lehetôséggel!

1 éjszaka 
2017. 04. 21.

8 iskola, 80 program

A programokon való részvétel ingyenes,
néhány esetben elôzetes regisztrációhoz kötött.

HIRDETÉS

3D falpanelek
• fehér, 50x50 cm-es

polisztirol lap
• bármely vízbázisú

festékkel festhető
• 1 csomag = 2 m2

3D FALPANEL

Egy vadonatúj,

modern és hangulatfokozó

irányzat a falburkolásban. 

A 3D falburkolatok pár centire

kiemelkedő mintái fény-árnyék

hatásukkal felkeltik az érdeklődést

és festéssel, megvilágítással

számtalan variációs

lehetőséget nyújtanak.

ÚJ
TERMÉK

1925 Ft helyett

1645 Ft
/ m2

Karen

Palmira Sally

Maru
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Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

A pályázati felhívás beszerezhetŐ személyesen, a GyŐr-Szol Zrt. GyŐr,
Orgona u. 10. szám alatti székhelyén, a Vagyonkezelési Üzlet ágnál, vagy
igényelhetŐ elektronikus formában a vagyonkezeles@ gyorszol.hu
e-mail címen, illetve elérhetŐ a www.gyorszol.hu weboldalon. 

A Győr-Szol Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a kizárólagos tulaj-
donát képező, Győr belterület 6838. helyrajzi számon nyilván-
tartott, természetben a Győr, Stelczer L. u. 1. szám alatt található
Delikát Ház bérleti jogviszony útján történő hasznosítására.

A GYHG Nonprofit Kft. a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok
elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal, április 22-én, szom-
baton 8 és 16 óra között a Graboplast-sátor mögötti parkolóban, a Szigethy Attila
út és Ifjúság körút kereszteződésénél. A hulladékok átvételére kizárólag a gyűj-
tőhelyen van lehetőség. Elhelyezhető itt: elektronikai, fém, műanyag, nyesedék,
építési törmelék, csomagolóanyagok, bútorok, berendezési tárgyak stb. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben szemétszállítási díjat fizetők jogo-
sultak. Jogosultságukat igazolhatják a hulladékszállítási díj befizetéséről szóló szám-
lával, akiknek pedig ilyen nincs – mert a társasház közösen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rendőrség és a közterület-felügye-
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái áp-
rilis 14-én, 15-én, 16-án és 17-én zárva
lesznek, a telefonos ügyfélszolgálat nem
működik. Győrben a felszíni fizetőparko-
ló-hálózat az említett napokon fizetés
nélkül vehető igénybe. A Vásárcsarnok
14-én zárva tart, 15-én 6 és 14 óra kö-
zött nyitva, 16-án és 17-én pedig zárva
lesz. A Tarcsay úti piacon 15-én, szom-
baton 6 és 14 óra között lesz kereske-
dés. Ugyanitt 16-án, húsvétvasárnap az
Antikexpo elmarad. A Magyar Vilmos
Uszoda 14-én és 15-én a rendes nyitva-
tartási rend szerint üzemel, 16-án és 17-
én zárva lesz. A Barátság Sportpark 14-
én és 15-én a rendes nyitvatartás sze-

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 portáljainak
(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-
jának 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.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munka-
idő, egy műszakos munkarend

Jelentkezési határidő: 2017. május 15.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „bádogos” jeligét. 

bádogos (tetofedo)

Hulladéklerakás felfüggesztése
A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a Győri Hulla-
dékégető Kft. által üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagy-
térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában
lévő 43 hulladékudvarban a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok
átvételét a szolgáltató átmenetileg felfüggeszti. Ennek megfelelően,
április 18-tól a 15 01 10* azonosító kódú, „veszélyes anyagokat mara-
dékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék”
hivatalos elnevezésű hulladékok átvétele előre láthatóan három hóna-
pig szünetel. Amint újból megnyílik ennek a hulladékfajtának az ártal-
matlanítási lehetősége, azt ismét átveszik a hulladékudvarokban. En-
nek időpontjáról a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot.

Ünnepi tudnivalók
rint üzemel. 16-án és 17-én a Barátság
Sportpark kiszolgáló létesítményei – pl.:
öltözők, büfé – zárva lesznek, a futópálya
és az erősítő gépek használhatóak. A
Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori
és a Koroncói úti köztemetők 7 és 20 óra
között tartanak nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszál-
lítási működési területén a lakossági hul-
ladékszállítás a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon működik. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hul-
ladékudvarok 14-én zárva tartanak, 15-
én a rendes nyitvatartás szerint üzemel-
nek, 16-án és 17-én pedig zárva lesz-
nek.

További információ a gyorszol.hu
és a gyhg.hu weboldalon.

Szelektív hulladékgyûjtô pont Adyvárosban

´́ ´́
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 13—20.

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

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött grillkolbász

1 kg

Sertészsír 1 kg

165 Ft/db

Jägermeister

1 LITER

HB dobozos sör 0,5 l, 298 Ft/l

Kartonos ár:

149 Ft/db

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk kedves vásárlóinknak!

1099 Ft/kg

5099 Ft/db

299 Ft/kg

1599 Ft/kg



ÁLLÁS 
Pénteken megjelenő heti-
lap 1 napos terjesztésére
keresünk munkatársakat.
Jelentkezni lakcím és telefonszám
megadásával, az ugyintezes@lap-
hir.hu e-mail címen lehet.

Betanított, közepesen nehéz
fizikai munkalehetőség! Elvárá-
sok: 8 általános iskolai végzettség. Jutta-
tások: nettó 140–160 ezer forint/hónap
kezdő fizetés, 100% munkába járási költ-
ségtérítés, albérlet-támogatás. Jelentke-
zés: 06-70/610-1131.

Fémipari szakmunka-lehető-
ség! Elvárások: forgácsoló, CNC, géplaka-
tos, darus, hegesztő, erősáramú villanysze-
relő végzettség. Juttatások: nettó 160–180
ezer forint/hónap kezdő fizetés, 100% mun-
kába járási költségtérítés, albérlet-támoga-
tás. Jelentkezés: 06-70/610-1131.

CNC gépkezelőket, forgácso-
lókat, darusokat (felülről vezérelt da-
rura), CO2-hegesztőket, targoncáso-
kat, villamosmérnököket, kovács-
üzembe fémipari szakmunkásokat,
repedésvizsgálókat és géplakatoso-
kat keresünk. Kiemelt órabér! Tel.:
06-70/245-3955, e-mail: majsa-
munka@indamail.hu

Győri mosodába mosoda-
vezetőt és kisegítő alkal-
mazottat felveszünk.  Tel.:
06-30/596-2017.

Az UNI-WORKER Kft. műanyag -
ipari partnercége részére munkatársakat
keres OPERÁTOR munkakörbe, folyama-
tos műszakrendbe. (Két nap munka, két
nap pihenő.) Érdeklődni: +36-96/283-
281 vagy  info@uni-worker.hu

Az UNI-WORKER Kft. felvételt hir-
det az alábbi munkakörökben: Egyedi
gyártásban jártas CNC gépkezelő, mű-
anyagipari minőségellenőr (2 nap munka,
2 nap szabad), műanyagipari logisztikus,
hegesztő, közlekedési mérnök (közösségi
közlekedés terület). Érdeklődni: +36-
96/283-281 vagy info@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, készítése, ké-
mények felújítása, bádogos és
lapos tetők, szigetelési mun-
kák készítése. 06-30/355-6991

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

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben és kör-
nyékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Szentesi Irén
Győr, Szent Imre út 43.

Előjegyzés: 06-20/976-4813.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszálltok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/882-6590.

Kertrendezést, fűnyírást, favágást,
bozótirtást vállalunk. Akár hétvégén is.
Tel.: 06-70/882-6590.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok, robogók,

autók kárpitjavítása, 
áthúzása, anyagválasztási lehetőség. 

Ingyenes felmérés vidéken is.
Szolíd árak. 

06-70/884-6838

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, tisz-
tasági festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

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

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes felméréssel,
vidéken is. Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 06-20/239-9198.

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

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés, kert -
ásás, 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

BÉCSIKAPU GALÉRIA
9021 GYŐR

BÉCSIKAPU TÉR–KIRÁLY UTCA SAROK
Web: kepkeretgyor.com
FB: Képkeretezés Győr

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

EGYÉB
Kiváló minőségű kecsketej,
kecskesajt és parenyica eladó. Győrújfalu,
Mártírok u. 66.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása. Nádor-
városban 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

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

Ménfőcsanakon vállalkozásra, két
generáció együttlakására alkalmas ház,
műhellyel, melléképületekkel eladó. 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, kétszoba-
hallos, távfűtéses, első emeleti tég -
lalakás eladó. 06-20/243-3965; 06-
96/316-914.

Nádorvárosban, felújított, erké-
lyes, 55 nm-es téglalakás eladó.
16.700.000 Ft. 06-70/940-4046

Belvárosban csendes, 60 nm-es, fel-
újított, erkélyes téglalakás eladó.
16.900.000 Ft. 06-70/633-5250

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 1 szobás, 28 nm-es, felújí-
tott fürdőszobás, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 55–68
nm-es, 2-3 szobás, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár és
Erfurti u. kizárva. (Hirdetésszám: 605.) 

Belvárosi, 1 szobás, 30 nm-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
55 nm-es, 2 szobás, határozott-határozatlan
idejű, Nádorváros, Marcal I–II városrészben levő
bérleményre. (Hirdetésszám: 606.)

Belvárosi, 2 szobás, 51 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 80 nm-es, 2-3 szobás, tárolóval ren-
delkező, határozott-határozatlan idejű, belvá-
rosi bérleményre. (Hirdetésszám: 607.)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55 nm-es, 1-2 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleményre.
Újváros városrész és Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 608.)

Adyvárosi, 1+fél szobás, 49 nm-es, táv-
fűtéses, igényesen felújított, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 36 nm-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses, nádorvárosi
vagy adyvárosi lakásra. (Hirdetésszám: 313.)
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

• 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
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A győri városházával szemben álló Hu-
goo szobor visszaszámláló órája nagy-
pénteken egy egészen kerek számot
fog mutatni, hiszen április 14-től már
csak száz nap van hátra a 2017-es
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál kezdetéig!

„2011-ben, amikor döntöttünk arról,
hogy Győr megpályázza a 2017-es
EYOF rendezését, még nagyon távoli-
nak tűnt az esemény. Azóta lassan hat
év telt el, és most itt állunk, alig száz
nappal az esemény előtt, szinte rajtra
készen. Ha visszagondolok az elmúlt
hat esztendőre, rengeteg dolog történt
városunkban. Olyan európai szintű lé-
tesítmények épültek, mint az Audi Aré-
na Győr, vagy az Aqua Sportközpont. A
Radnóti utcában egy minden igényt ki-
elégítő, számos sportágat kiszolgáló
olimpiai sportközpont épül, a Széche-
nyi István Egyetem pedig új kollégium-
mal gazdagodik, amely az egykori olaj-
gyár helyén épülő 200 lakással alkotja
majd az olimpiai falut. A létesítménye-
ken kívül jelentős mértékben fejlődött
az infrastruktúránk, új közlekedési kap-
csolatok, utak épültek és számos felújí-
tás is történt” – fogalmazott Borkai
Zsolt, Győr polgármestere, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke. Hangsúlyoz-
ta, hogy a beruházásokat a Magyar Ál-
lam több mint húszmilliárd forinttal tá-
mogatta, és a győri önkormányzat is

Száz nap az EYOF-ig!
hasonló módon, többmilliárdos forrást
biztosított mindehhez. Mint mondta, a
fejlesztéseken túl az EYOF-ra való fel-
készülés hatalmas összefogást igé-
nyelt és hozott is, sportolók, szakem-
berek, győri, magyarországi, külföldi
önkéntesek ezrei, kulturális intézmé-

nyek, szponzo-
rációt vállaló
cégek állnak
készen arra,
hogy közösen
fogadjuk váro-

sunkban Eu-
rópát.

„Az összefogást jól mutatja, hogy
hazánk első olimpiai multisport-ese-
ményét tíz neves sportoló, köztük olim-
piai, világ- és Európa-bajnokok nép-
szerűsítik, ahogy tíz fiatal is, akik a jelen
példaképei mellett a jövő bajnokai le-
hetnek. A közelmúltban nem csak őket,
de az EYOF legjobbjainak járó érmeket
is bemutattuk. Jelenleg gőzerővel ké-
szülünk az április végén sorra kerülő
Chefs the Mission Seminarra, amelyre
mind az ötven ország csapatvezetője
meghívást kapott. Ide várjuk például a
holland csapat vezetőjét, az úszólegen-
da Pieter van den Hoogenbandot is,

hogy a nemzeti együttesek képvise-
lőivel beszéljünk át minden, az

EYOF-ot érintő kérdést. Május
végén Rómában lánggyújtó ce-
remónián lobban fel az európai
olimpiai láng, hogy aztán Győr-
be érkezzen, és elinduljon az or-

szágos lángfutásra. Mindeköz-
ben tesztversenyek zajlanak, finom-
hangolások történnek, ezer és ezer fel-
adatot oldanak meg a szervezők, hogy
aztán július 23-án egy látványos meg-

nyitó ünnepséggel kezdetét vegye va-
lami rendkívüli és megismétel-

hetetlen” – fejtette ki Borkai
Zsolt és azzal zárta: addig
már csak száz nap van hát-
ra, mi készülünk tovább, ké-
szüljenek Önök is!” 

Április 24-re rendkívüli, alapszabály-módosító közgyűlést hív ösz-
sze a Magyar Olimpiai Bizottság felügyelő bizottsága – hangzott
el Borkai Zsolt MOB-elnök és Kósa Lajos, a Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség elnökének közös sajtótájékoztatóján.

„Örömmel álltam a kezdeményezés élére, hiszen a sportági szö-
vetségek az olimpiai mozgalom első számú partnerei. Köszönöm a
kezdeményezést Kósa Lajosnak és a szövetségeknek, bízom abban,
hogy olyan alapszabályunk lesz, amely méltóképpen tudja majd
szolgálni a magyar olimpiai mozgalmat" – mondta Borkai Zsolt, aki
hangsúlyozta: mindent meg fog tenni azért, hogy a MOB volt főtit-
kára, olimpiai bajnok társa, Szabó Bence a terveinek megfelelően,
el tudjon indulni az elnöki posztért. Örülök, ha van ellenfelem, akit
méltó küzdelemben szeretnék legyőzni" – fogalmazott. Szabó Ben-
ce tavaly novemberig volt a MOB főtitkára, akkor közös megegye-
zéssel távozott a szervezettől. Borkai Zsolt javasolja, hogy a rendkí-
vüli közgyűlésen a tagok felvételéről is döntsenek, hogy a rendes
taggá válók is pályázhassanak tisztségekre. A MOB mostani alap-
szabályában az szerepel, hogy vezető tisztségviselőnek csak az öt-
karikás sportági szövetségek jelöltjei választhatók, ez pedig több
tagot kizár ebből a versenyből. Az már korábban eldőlt, hogy a szer-
vezet tisztújító közgyűlését május 2-án tartják.

Olimpiai sportágak vezetői járták be a győ-
ri rendezésű 14. nyári Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál helyszíneit. A szemle so-
rán az atlétika, a röplabda, a birkózás, a
cselgáncs, a súlyemelés, az ökölvívás, az
öttusa, a torna, a sportlövészet, a kerékpár
és a vízilabda hazai szövetségének képvi-
selői, köztük elnökök és főtitkárok megnéz-
ték az infrastrukturális fejlesztéseket, a két
olimpiai falut, valamint a versenyhelyszíne-
ket. „Az olimpiai sportági szakszövetségek
elfogadták a meghívásomat és ellátogat-
tak Győrbe, megtekintették azokat a sport-
létesítményeket, amelyek az elmúlt idő-
szakban a városban épültek, és folyamato-
san épülnek" – hangsúlyozta a MOB Face-
book-oldalán közzétett videóban Borkai
Zsolt, a MOB elnöke, Győr polgármestere.
„Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál után
is szeretnénk lehetőséget biztosítani a
sportági szakszövetségeknek arra, hogy el-
jöjjenek akár edzőtáborba, vagy különböző

Borkai Zsolt:
Méltó küzdelemben 
szeretnék gyôzni

A sportágak vezetôi járták be
a helyszíneket

nemzetközi versenyeket tudjanak megren-
dezni a városban, amely mindig nyitott volt,
és sok szeretettel várta a sportolókat. Ez
így lesz ezután is" – tette hozzá.

Lapunk megjelenésekor
101-et mutat Hugoo
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Rangadót rendeztek a labdarúgó NB III
26. fordulójában, s a helyezések alap-
ján ETO-sikert ígért a papírforma a Vi-
deoton II ellen. A zöld-fehérek az első
félidőben kétszer is betaláltak, előbb
Magasföldi értékesített egy büntetőt,
majd Zamostny is feliratkozott a gól-
szerzők közé. A 44. percben Pongrácz
kiállítása miatt emberhátrányba került
az ETO, ennek ellenére megőrizte az
előnyét, sőt, a találkozó hajrájában to-
vábbi két gólt szerzett, mindkettőt ti-
zenegyesből. Előbb Rácz, majd Szabó
Lukas is betalált a Videoton kapujába.
Az ETO 4–0-ás győzelmével átvette az

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/gyor.kerekparosklub

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  

17:30 Happygangkoncert

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

19:00 Hoppare
koncert 
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19:00 TNT koncert
Dobrády Ákossal

A Győri Audi ETO KC 32–31-re kika-
pott a Metz otthonában a női kézilab-
da Bajnokok Ligája negyeddöntőjé-
nek első mérkőzésén. A francia csa-
pat a hajrában már öttel is vezetett, és
bár a győriek egyenlítettek a hajrában,
a korábbi győri Ana Gros gólja hazai
sikert eredményezett.

A zöld-fehérek legeredményesebb
játékosa a franciaországi találkozón
Nora Mörk volt 10 góllal. „Védekezés-
ben nem álltunk a helyzet magaslatán,
és ennek „köszönhetően” kerültünk
ötgólos hátrányba, amikor viszont
nagy nyomás alatt voltunk, megmu-
tattuk, milyen játékra vagyunk képe-
sek. Van időnk arra, hogy rendbe hoz-
zuk a védekezést, és hatvan percünk,

Közel a Final4
hogy eldöntsük a párharcot” – nyilat-
kozta a meccs után Ambros Martín,
az Audi ETO vezetőedzője. A közép-
döntős csoportját negyedik helyen zá-
ró Metz játékosai az egygólos győzel-
met is hatalmas sikerként ünnepelték.
„Elmúltak azok az idők, amikor a
topcsapatok ellen az volt az első szá-
mú cél, hogy ne szenvedjünk nagy kü-
lönbségű vereséget. Most már mi is
nagy csapatként tekintünk magunkra,
ezt a visszavágón az első pillanattól ér-
zékeltetni akarjuk” – mondta Grace
Zaadi, az ETO előtt a Buducsnoszt
Podgoricát és a Vardar Szkopjét is le-
győző metziek csapatkapitánya. A
visszavágó szombaton 19 órakor kez-
dődik, az Audi Arénában.

Az ETO nyerte a rangadót
első helyet a tabellán, két ponttal előzi
meg az Érdet. 

„Szép győzelmet arattunk egy remek
hangulatú találkozón, ezzel azt gondo-
lom, ki tudtuk szolgálni a győri közönsé-
get. A kiállítást követően is uraltuk a já-
tékot, akadtak gólhelyzeteink is. Úgy ér-
zem, négygólos különbség nem volt a
két csapat között, de jobban játszottunk
ellenfelünknél. Örülök, hogy sikerült a ta-
bella élére kerülnünk” – nyilatkozta Bekő
Balázs, az ETO FC vezetőedzője.

A Gyirmót pedig 3–0-ra legyőzte Far-
kas, Máté és Borkai góljaival a Komáro-
mot, és a 9. helyen áll az NB III-ban.
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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

Tisztelt Támogatóink, kedves szülôk!

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

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

Támogatásáért elôre is köszönetet mondunk.

szerző: iván gábor
fotó: cutler

Végére ért a 12 hetes Cutler Életmód
Program. Érdekes az ember: míg
benne van, szenved, izzad és akar,
hogy elérje célját, legyőzze önmagát
és bebizonyítsa magának és a világ-
nak, hogy igen is megy, addig úgy ér-
zi, csigalassúsággal halad minden.
Most, mikor kimondjuk, hogy vége,
úgy tűnik mintha csak egy múló pilla-
nat lett volna az egész. Pedig aki vé-
gigkövette naplómat, az tudja, hogy
nem volt könnyű menet. Több mint
nyolcvanan vágtunk bele a program-
ba és mindössze öten voltak, akik le-
morzsolódtak. Mérhetetlen kitartás

Cutler életmódnapló — 7. rész: Végsôkig harc a kilókért

Zolival edzeni. A Cutler Fitness terem -
edzőiként jó párszor megcsillogtatták
szakmai tudásukat és hozzáértésü-
ket! Mindezt mindig nagyon vidáman
és a sport iránti szeretettel tették,
mely többször segített átlendülni egy-
egy gyengébb pillanatomban.

Az Életmód Program ugyan véget
ért, de az biztos, hogy a csapattagok
élete megváltozott. A résztvevők életé -
be tudást, hitet, kitartást, rendszeressé-
get, erőt, önbizalmat, bátorságot és egy
új hobbit hozott. De mindezek mellett
talán legfőbb, hogy utat mutatott egy
egészségesebb életmód felé. Hogy a
csapattagok tovább mennek-e ezen az
ösvényen? Nem kétséges. Azóta is ta-
lálkozom velük a teremben…

és siker jellemzi a csapatot! No de ne
rohanjunk ennyire előre.

Az utolsó napunkat, mint ahogyan
azt a Culter Életmód Program első
napján is tettük, inbody méréssel
kezdtük, ezzel teljes és részletes képet
kapva testünk állapotáról. Majd követ-
kezett az „ilyen lett” fotók elkészítése.
Este, a záró banketten mindenki izga-
tottan várta az eredményeket. A ké-
pek és az adatok magukért beszéltek,
s ámulattal adóztunk egymásnak az
elért sikerekért! Nem szeretnénk kü-
lön kiemelni senkit a fogyni vágyók
csapatából, mert mindenki saját ma-
gához mérten ért el kemény munká-
val zseniális eredményt. Viszont any-
nyit elárulok, hogy együttesen 540 (!)

kilogrammtól szabadultak meg cutle-
res csapattársaim! 

Jómagam közel 4 kilogrammal tud-
tam gyarapítani súlyomat, mely bár el-
maradt az áhított 6 kilogrammtól, még-
is mérhetetlen örömmel tölt el, hogy vé-
gigcsináltam és sikerrel abszolváltam a
programot. Köszönettel tartozok mind-
ezért Vörös Zolinak, aki rengeteg ener-
giát, időt és türelmet fektetett belém és
támogatott, amikor csak szükség volt
rá! Kiváló edző, aki mindig alázattal,
mérhetetlen odaadással és szakmai-
sággal áll a sportág mellett.

Köszönet illeti még Szvetlik Cson-
gort és Ravasz Dávidot, akik sokszor
nyújtottak edzői segítő jobbot, amikor
úgy adódott, hogy épp nem tudtam
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Magyarország Szlovákiával közösen rendezi az U19-es
fiú röplabda Európa-bajnokságot április 22. és 30. kö-
zött. A mérkőzéseknek Győr és a szlovákiai Puhó ad
otthont. A magyarországi csoport válogatottjai az
Egyetemi Csarnokban játszanak majd, itt lép pályára
a hazai csapat is. Válogatottunk a címvédő lengyel csa-
pat mellett az olasz, a bolgár, a belga és az orosz válo-
gatottat kapta ellenfélnek. Puhó városában a másik
csoportba a társházigazdák mellett Románia, Törökor-
szág, Finnország, Franciaország és Csehország került.
Válogatottunk 22-én Belgiummal, 23-án Bulgáriával
játszik, 24-én a lengyel, 26-án pedig az orosz csapat
lesz az ellenfél. A magyarok utolsó csoportmérkőzésü-
kön az olaszok ellen lépnek pályára április 27-én. 

„Nyáron ez a korosztály szerepel majd a győri Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is. Az Eb-n renge-
teget tanulhatunk, és ezt remélhetőleg hasznosítani
tudjuk júniusban. Biztos vagyok benne, hogy a 8 csa-
patos EYOF-ra a mi csoportunkból öt válogatott kva-
lifikálja magát, ebből is látszik, hogy rendkívül nehéz
meccsekre számíthatunk” – beszélt korábban az Eu-
rópa-bajnokság magyar esélyeiről Tomanóczy Tibor
szövetségi kapitány.  Az U19-es Európa-bajnokság
csoportjaiból az első két helyezett folytatja majd a győ-
ri elődöntőkben, míg a 3–4. helyezettek az 5–8. pozí-
ciókért küzdenek. A magyarok mellett az Eb legjobb
hét csapata kerül a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál mezőnyébe, míg az első hat résztvevője lesz
az augusztusi bahreini világbajnokságnak is. Március
végén az érmek és a hivatalos mérkőzéslabdák is
megérkeztek a magyar szövetséghez, a válogatott pe-

Röplabda: kezdôdik a gyôri Európa-bajnokság 
dig a felkészülés finisébe érkezett, a múlt héten három
edzőmeccset játszott Szlovákiával.

„A múlt hét elején a fizikai munkára és a csapat-
gyakorlatokra fektettük a hangsúlyt, hogy a külön-
böző klubból érkező és a bajnokságban különböző

szerepet kapó játékosokat azonos szintre hozzuk.
Az első meccsen nagyon jól játszottunk és nyertünk
is 3:1-re, a másodikon viszont a szlovákok sokkal
agresszívebbek voltak, s ezt a mérkőzést ők nyerték.
A harmadik napon két részre bontottuk a keretein-
ket, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson. Ek-
kor sikerült megfelelő ellenszert találnunk a szlová-
kok előző napi agresszív játékára, úgyhogy minden-

képpen elégedett voltam a látottakkal és az egész
túrával” – mondta Tomanóczy Tibor, aki az Eb-ig
hátralévő napok programjáról is beszélt. „Az edző-
tábor első napján megsérülő Kiss Marcellen kívül
mindenkire számíthatok. Szerdán Győrben népsze-

rűsítették az Eb-t a fiúk. Kevesen tudják, hogy a ke-
ret egyik játékosa, Flachner Dániel győri születésű,
azaz van a csapatnak helyi kötődése is.”

A kapitány szombaton megnevezi azt a tizenkét játé-
kost, akik részt vehetnek a kontinensviadalon. A jövő heti,
közvetlen felkészülésre már csak nekik kell Győrbe utaz -
niuk, a következő szombaton, április 22-én pedig Belgi-
um ellen már az első Eb-meccsét játssza a csapat.
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