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HIRDETÉS  ÚTLEZÁRÁSOK

Húsvét hétfőt követően, kedden 8 órától
a Kossuth utcának a Városház köz és Ja-
kobinus köz közötti szakaszát átépítési
munkák miatt lezárták a forgalom elől.

Az átépítési munkák már február
óta folynak, de az építkezés elérkezett
abba a fázisba, hogy a forgalmat már
nem lehet fenntartani ezen az útszaka-
szon – közölte Máthé-Tóth Péter, a győ-
ri Útkezelő Szervezet sajtószóvivője. Ki-
fejtette, kerülni a Liget utca–Radnóti ut-
ca–Bercsényi liget–Jakobinus köz út-
vonalon lehet. Egyben nem javasolják
a Bálint Mihály vagy Rába utca haszná-
latát a Kossuth utca helyett, mert mind-
két lakóutca szűk beépítésű.

A lezárás miatt az 1, és 1/A jelű helyi
járatú autóbuszok is terelőúton közle-
kednek: a Belváros felől a Rába kettős
híd–Híd utca–Bercsényi liget–Radnóti
utca–Szalay utca–Liget utca útvonalon
járnak a buszok, a Belváros felé pedig a
Liget utca–Szalay utca–Radnóti utca–
Bercsényi liget–Erkel Ferenc utca–Kos-
suth utca útvonalon közlekednek.

Csatornajavítás miatt néhány na-
pig megváltozik a forgalmi rend
Győrben, a Nagy Imre úton. Az út-
lezárás és forgalomelterelés a
Nagy Imre utat, a Mónus Illés utcai
(Margaréta) csomóponttól a Lom-
nic utcai kereszteződésig érinti. A
forgalomelterelő táblák április 21-
én, pénteken hajnali 4 órakor kerül-
nek ki a csomópontokba. A forga-
lom várhatóan április 25-én, ked-
den hajnali 4 órakor indulhat újra.
A lezárt útszakaszra, a lakóépüle-
tek megközelítése érdekében, a
munkálatok idején is be lehet haj-
tani, de átmenő forgalomra nem
lesz lehetőség. Az ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés a munkálatok
idején is működni fog. 

Forgalmirend-
változás a Nagy
Imre úton

Lezárták a Kossuth utca egy szakaszát

Az autóbuszok nem érintik a Kossuth
utcában a „Zsinagóga” (csak a Liget ut-
ca felé közlekedőkre vonatkozóan), „Kis-
piac”, „Budai Nagy Antal” utca elnevezé-
sű megállóhelyeket és a Liget utcában
a „Festő utca” megállóhelyeket.

A Bercsényi liget mindkét oldalán
ideiglenes megállóhelyeket alakíta-
nak ki a Városház köz és Erkel Ferenc
utca közötti szakaszon. Az útlezárás
és terelés várhatóan június közepéig
lesz érvényben.
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A bűncselekmények száma ta-
valy 12 százalékkal csökkent, a
nyomozáseredményességi mu-
tató viszont 5,4 százalékkal
emelkedett Győr-Moson-Sopron
megyében. Győrött 2015-ben
5760 bűncselekményt regisztrál-
tak, tavaly már csak 5120-at.

Csizmadia Gábor dandártábornok,
megyei főkapitány a megyei közgyűlés-
nek készített beszámolójában hangsú-
lyozta: a közvéleményt leginkább fog-
lalkoztató, élet elleni bűncselekmények
elkövetőit mind felderítették.

A bűnözés területi megoszlása az
elmúlt évekhez képest nem változott,
továbbra is a megyeszékhelyen és
környékén követték el a legtöbb bűn-
cselekményt. A főkapitány beszámo-
lójából kitűnt, hogy kevesebb lett a ká-
bítószerrel való visszaélés. Ebben a te-
kintetben azonban a legfertőzöttebb
terület Győr, kisebb mértékben Sop-
ron és Mosonmagyaróvár. 

A közterületen elkövetett bűncse-
lekmények száma 991-ről 862-re
csökkent városunkban. A megyében
tavaly éppen feleannyi rablást követ-
tek el, mint egy évvel korábban. A leg-
nagyobb a csökkenés a győri kapi-
tányság illetékességi területén: itt
2015-ben 183, tavaly pedig 135 rab-
lásról érkezett bejelentés.

A beszámoló fölhívja a figyelmet,
hogy az időskorúak sérelmére elköve-

Gyôrben is csökkent a bûncselekmények száma 

Még mindig okoznak balesetet ittas sofôrök
tett trükkös lopások évről évre megje-
lennek a megyében, az elkövetők el-
lopják vagy kicsalják idős emberek
megtakarított pénzét. 

A főkapitány a megyei közgyűlésen
beszélt a közlekedésbiztonsági hely-
zetről is. A balesetek száma összessé-
gében csökkent – így a halálos balese-
teké is –, viszont nőtt a súlyos sérülése-
ket okozó balesetek száma. Sajnos a
megyén belül Győrben követtek el leg-
többen ittasan balesetet, az okozók
14,8 százaléka fogyasztott alkoholt.

Az illegális migrációban tavaly
kedvező változás történt – hangsú-
lyozta a dandártábornok. Míg 2015-
ben 9137 főt állítottak elő a megyé-
ben, addig tavaly már csak 2482 em-

bert. Az illegális migránsokat 2016
első felében főleg nemzetközi vona-
tokon és vasútállomásokon fogták el,
a második félévben pedig főként te-
hervagonokban bújtak meg az illegá-
lisan érkezők. Állampolgárság szerint
a legtöbb migráns szír volt, őket az af-
gánok, majd a pakisztániak, illetve az
irakiak követték. Az afgánok és szírek
jellemzően családokban érkeztek, a

többi állampolgár többnyire egyedül -
álló férfi volt.

A közrendvédelem erősítését szol-
gálja, hogy Győrben és Sopronban
mozgóőri körzeteket alakítottak ki. En-
nek köszönhetően a győri vasútállo-
másról és a buszpályaudvar területé-
ről kiszorultak a garázdák. A nyomo-
záseredményességi mutató a Győri
Rendőrkapitányságon 51,6 százalék-
ról 58,9 százalékra emelkedett.

Változatlan létszám mellett javult a
közbiztonság helyzete – összegezte a
statisztikákat Csizmadia Gábor. A
Központi Statisztikai Hivatal felméré-
se alapján az állampolgárok lakóhely
környéki biztonságérzete országosan
emelkedett, a válaszadók 75 százalé-

ka számolt be arról,
hogy sötétedés után is
biztonságban érzi ma-
gát az utcán. A mi régi-
ónkban, a Nyugat-Du-
nántúlon ez az arány 85
százalékos. A megyei
rendőr-főkapitányság
tevékenységét egy fel-
mérés szerint tavaly egy
ötfokozatú skálán 4,3-re

értékelték az önkormányzatok.
A kitűzött feladataik közül a főkapi-

tány kiemelte többek között az emberi
élet védelmét, a vagyon elleni bűncse-
lekmények számának csökkentését, a
közterületek, nyilvános helyek ellenőr-
zésének erősítését, az internetes bű-
nözéssel szembeni hatékonyabb fellé-
pést és a visszaáramló migránsok fo-
kozott bűnügyi ellenőrzését.

A vasútállomásról
és a buszpályaudvarról
kiszorultak a garázdák



szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri EYOF fő szponzorai szer-
dán írták alá együttműködési
megállapodásukat, majd a
jegyértékesítés részleteiről is
fontos információkat tudtunk
meg. A Győri Balett prezentálá-
sában a „kis olimpia” formaru-
hái is bemutatkoztak.

Április 14-én már csak 100 nap volt hát-
ra az EYOF-ig, s néhány nappal később
újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az
előkészítés. A Vaskakas Művészeti Köz-
pontban megrendezett eseményen
Borkai Zsolt polgármester, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke úgy fogalma-
zott, „száz napon belül vagyunk, lassan
a célegyenesbe fordulunk, ennek meg-
felelően, a folyamatosan épülő létesít-
mények mellett ma már a szervezői
munka is egyre látványosabb. Az EYOF
sikeres lebonyolításáért rengeteg em-
ber tevékenykedik, hiszen a szervezőbi-
zottság tagjai mellett a szövetségek,
sportolók, szakvezetők, vendéglátók,
kulturális intézmények és önkéntesek
egyaránt kiveszik a részüket a feladatok-

ból. A magyar állam és az önkormány-
zat többmilliárd forintos támogatása
mellett lényeges, hogy számos vállalko-
zás érezte fontosnak, hogy az ügy mellé
álljon, és segítse munkánkat. Szeretnék
köszönetet mondani nekik, mert sze-
repvállalásuk hozzájárul az első magyar-
országi olimpiai esemény magas szín-
vonalú lebonyolításához.” A szponzorok
képviselői a színpadon írták alá az
együttműködési nyilatkozatot, majd fel-
helyezték a támogatói falra logójukat.

A szerdai eseményen Lőre Péter, az
Audi Hungaria Zrt. kommunikációs igaz-
gatója helyezte el a négy karikát a szpon-
zori falon, hiszen a cég összesen 75 gép-
járművel járul hozzá a fesztivál sikeréhez.
Ennek keretében személyautókat – Audi
A3-tól egészen Audi Q7 modellekig –
valamint Volkswagen Multivan kisbuszo-
kat bocsát a város rendelkezésére. „Vál-
lalatunk számára kiemelten fontos a tár-
sadalmi felelősségvállalás, Győrrel egy-
mást erősítve törekszünk a sikerre. Örö-
münkre szolgál, hogy egy ilyen jelentős
esemény rendezési jogát nyerte el váro-
sunk, amelyet az Audi Hungaria is ma-
gáénak érez, és büszkén támogat” – nyi-
latkozta Peter Kössler, az Audi Hungaria
igazgatóságának elnöke.

Marosváry Miklós marketing igaz-
gató helyezte el a Scitec Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. logóját a gyémánt fo-
kozatú szponzorok között. Seres Attila
vezérigazgató kiemelte, azért álltak az
EYOF mellé, mert Győrrel gyümölcsö-
ző az együttműködésük, másrészt pe-
dig számukra a sport és az aktív élet-
mód segítése, illetve az utánpótlás-ne-
velés elősegítése kiemelten fontos, cé-
gük működését az „ép testben ép lélek”
gondolata hatja át. „Mint elkötelezett
sporttámogató, öröm és büszkeség ne-
künk, hogy ezúttal a Scitec Magyaror-
szág gondoskodhat az ifjú olimpikonok
táskáiról és hátizsákjairól is. Remélem,
sokan elégedetten mosolyogva tapasz-
talják meg, milyen jóleső érzés, ha a há-
tizsák egy csillogó éremmel nehezül.”

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója lapunknak kifejtette, az
EYOF Győr 21. századi történetének
egyik legfontosabb nemzetközi esemé-
nye. Ennek a hatalmas vállalkozásnak a
támogatása kihívás és megtiszteltetés.
A sportrendezvények kulisszáját az a vá-
rosi környezet adja, melynek üzemelte-
tője a Győr-Szol Zrt. Legfontosabb cél-
kitűzésünk, hogy a vendégeket rende-
zett, szép környezet, virágos és barátsá-

gos város fogadja, s a játékok végén az-
zal az érzéssel távozzanak, hogy ide
még vissza kell térni.

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft.
ügyvezetője kérdésünkre hangsúlyozta,
a Győr Projekt Kft. alakulásának alap-
pillérét az EYOF megrendezése jelen-
tette. „A társaság irányába fennálló bi-
zalom  ösztönöz minket, hogy Magyar-
ország egyetlen multi sporteseményé-
hez a sportlétesítmények megépítésén
túlmenően a fesztivál ideje alatti üze-
meltetéssel, az eszközpark biztosításá-
val járuljunk hozzá, és az eseményből
adódó hosszú távú lehetőségeket –
sportszakmait és pénzügyit egyaránt –
megteremtsük és kiaknázzuk.”

Domanyik Eszter, a Városháza Város-
marketing és Programszervezési Főosz-
tályának vezetője a jegyértékesítéssel
kapcsolatban kiemelte, a megnyitó ün-
nepségre tíz euróért válthatók majd be-
lépők, amiért – az olimpiai megnyitó kül-
sőségei mellett – egy látványos show-t
kapunk cserébe. A sportesemények in-
gyenesen látogathatók majd, a kezelhe-
tőség érdekében nulla forintos, úgyne-
vezett regisztrációs jegyek válthatók áp-
rilis 24-től a jegymester.hu oldalon, a Ba-
ross úti Látogatóközpontban, illetve az
esemény ideje alatt a nézői bejáratoknál,
ahol az előre lefoglalt, vagyis regisztrált
helyekre is átvehetők majd a jegyek. Az
egyéni sportágakban külön lehet a dél-
előtti eseményekre, és külön a délutáni
döntőkre jegyet igényelni, míg a csa-
patsportágakban minden meccsre kü-
lön lehet belépőt foglalni, személyen-
ként négy darabot.

Ezután a Győri Balett táncosai az
EYOF formaruháit mutatták be a szín-
padon. Tánczos Anita divattervező
munkáit láthattuk: a férfi elegáns öltö-
zék a modern szabású, „viharos tenger-

Indul a jegyértékesítés!

A Gyôri Balett mutatta be 
az EYOF formaruháit

EYOF  RUHABEMUTATÓ
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A GYŐRI EURÓPAI IFJÚSÁGI
OLIMPIAI FESZTIVÁL SZPONZORAI:

Gyémánt fokozatú támogatók:
• Audi Hungaria Zrt. 
• Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft. 
• Győr Projekt Kft. 
• Győr-Szol Zrt. 

Arany fokozatú támogatók:
• Agrofeed Kft. 
• FrieslandCampina Hungária Zrt.
• Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt.
• Ricoh Hungary Kft. 
• ViDaNet Zrt. 

Ezüst fokozatú támogatók:
• CO-OP Hungary Zrt. 
• N. Rinaldi Kft.
• Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft.

Bronz fokozatú támogatók: 
• Ceres Zrt.
• Csipet Land Kft.
• Édes Napok Kft.
• Eudent – Implant & Surgery Kft.
• LBT Kft., a Bauerfeind rögzítők és talpbetétek

hivatalos forgalmazója
• McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
• Palatia Nyomda és Korlátolt Felelősségű Társaság
• Vill-Korr Hungária Kft.

SZPONZOROK EYOF
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Hajrá előtti egyeztetés. Dr.
Seszták Miklós, nemzeti fej-
lesztési miniszter Győrben
járt, hogy Borkai Zsolttal, Győr
polgármesterével, a MOB el-
nökével megbeszéljék a leg-
fontosabb tennivalókat és
megnézzék az EYOF központi
helyszínét. Az Olimpiai Sport-
parkban öt sportág fiatal te-
hetségei mérik össze tudá -
sukat júliusban.

Július 23-án, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál nyitóünnepsé-
gén – Magyarország történetében
először – fellobban az európai olim-
piai láng. Borkai Zsolt polgármes-
ter, a MOB elnökének meghívására
Győrben járt dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter, aki
kormánybiztosként az EYOF-hoz
kapcsolódó összkormányzati fel-
adatok koordinációját is ellátja. A
hajrá előtti tennivalókat beszélték
át, majd a versenyhelyszíneket is
megnézték. Az Olimpiai Sportpark
6,6 milliárd forintból valósul meg a
magyar kormány támogatásával. A
sportkomplexum magába foglal
egy multifunkcionális csarnokot, 9
kemény borítású teniszpályából ál-
ló teniszcentrumot, egy atlétikai
versenypályát bemelegítő pályával,
egy egyedülálló futófolyosót, torna-
csarnokot, judocsarnokot és közös-
ségi helyiségeket is. A közvetlenül
mellé épített vizes központtal, az
50 méteres versenymedencét és
33 méteres bemelegítő medencét
magába foglaló Aqua Sportköz-
ponttal hazánk legmodernebb fel-
készülési központjaként funkcio-
nálhat a két létesítmény a jövőben.
Az EYOF alatt az úszás, a torna, a
judo, a tenisz, és az atlétika költözik
majd be a 8 hektáron elterülő, több
mint 35.000 m2-es létesítmény-
együttesbe. 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter elmondta: „Fan-
tasztikus létesítmények épültek
meg Győrben, és már nagyon vá-
rom, hogy birtokba vegyék az 50 or-
szágból érkező fiatal sportolók. Re-
méljük, hogy itt is sok magyar érem-
nek örülhetünk majd. Biztos vagyok
benne, hogy Győr kiváló házigazdája
lesz az eseménynek, amire garanci-
át jelent, hogy a város polgármeste-
re egyben a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnöke is.”

Miniszteri látogatás
az EYOF
központi helyszínén

kék” színű öltöny.  A zakó és a nadrág
karcsúsított, úgynevezett slim és super
slim vonalvezetésű. A casuel öltözék ca-
mel színű sportzakó, amely könnyű,
nyárias szövésű gyapjú textíliából ké-
szült. A női elegáns öltözéket „tiszta ég-
bolt kék”, ujjatlan blézer és nadrág al-
kotja rugalmas, kevert szálas anyagból,
laza, könnyed, nőies vonalvezetéssel. A
díjátadó ruha vonalvezetését „Győr, a
folyók városa” inspirációja adja, amely
teljesen új, innovatív szabászati techno-
lógiával készült, hogy a víz hullámait kel-
lőképpen illusztrálja. A mély királykék
szín a víz és az esemény előkelőségét
hivatott hangsúlyozni. A résztvevők a
sportos viselet és az önkéntes öltözet
megálmodott terveinek várható megje-
lenését is láthatták, emellett pedig be-
mutatták az elegáns formaruhához tar-
tozó egyedi cipőket, melyeket a nem-
zetközileg ismert divatmárka, a Can-
go&Rinaldi tervezett.

Az elkövetkező időszak további jelen-
tős állomásokat tartogat a felkészülés-
ben, április 25-én városunkban kezdő-
dik a csapatvezetői értekezlet, amelyen
az ötven résztvevő ország képviselői is-
merkednek a helyszínnel, a lebonyolítás
részleteivel. Május 23-án Rómában fel-
lobban az európai olimpiai láng, 24-én
pedig a lángfogadó ceremónia kereté-
ben érkezik meg Győrbe, hogy aztán el-
indulhasson az országos lángfutás.
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Megkezdődött a Tihanyi Árpád úti rendelő felújítá-
sa, mely várhatóan októberben fejeződik be. 

A rendelőt teljesen felújítják, átalakítják. A föld-
szinten lévő gyermekorvosi rendelőt akadálymen-
tes mosdót is tartalmazó vizesblokkal, elkülönítővel
egészítik ki. Az emelet északi oldalán lévő orvosi
rendelőkhöz külön bejáratú vizsgálóhelyiségeket
alakítanak ki. Felújítják a fogorvosi rendelőket és a
fogászati röntgent is. Új vizesblokkokat hoznak létre,
lesz akadálymentes mosdó, orvosi pihenő, s tároló
a veszélyes hulladéknak.

Teljesen megújul a gépészet és a villamos háló-
zat, s új szellőztető rendszer készül. A teljes épületet
akadálymentesítik. A lapos tetőn elhelyezett napele-
mekkel hasznosítják a megújuló energiát. 

Az építkezés idején változik a rendelések egy ré-
sze, az alábbiak szerint: 

A felnőtt háziorvosok – dr. Hermann Mátyás, dr.
Merczel Ágnes, dr. Patyi Olga, dr. Pápai Péter, dr.
Páros Veronika és dr. Zselló Ferenc – a rendelő fel-
újításának ideje alatt továbbra is a Zrínyi út 13. szám
alatti, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, volt tü-
dőgondozó épületének földszintjén rendelnek.

A Tihanyi út 51. szám alatti fogorvosok (fogszabá-
lyozás is) – dr. Fónad Andrea, dr. Németh Zsolt, dr.
Prohászka Imre, dr. Sayour Rim és dr. Oross Ákos
(fogszabályozás) – a rendelő felújításának időszaká-
ban az épület emeletén, a jelenlegi rendelőjükben,
változatlan rendelési idővel fogadják betegeiket.

A fogászati röntgenellátás a Tihanyi út 51. szám
alatti rendelő felújításának teljes időtartama alatt
szünetel, helyette a szolgáltatás továbbra is a Mécs
L. út 2. szám alatti orvosi rendelő I. emeletén műkö-
dő röntgenhelyiségben vehető igénybe.

A házi gyermekorvosok: dr. Jancsó Zsuzsanna
és dr. Juhász Éva április 19-től, dr. Török Violetta áp-
rilis 20-tól a rendelő felújításának ideje alatt – vár-
hatóan 4 hónap időtartamban, a Tihanyi úti épület
emeletén kialakított ideiglenes rendelőkben érhe-
tőek el, ezt követően veszik birtokba a már felújított,
jelenlegi rendelőiket.

Felújítják a Tihanyi úti rendelôt,
változnak a rendelések

A Tihanyi út 51. szám alatti védőnők – Zsámboki
Eszter, Lehner Orsolya, Kőháziné Ludman Dóra és
Dívós Lívia – továbbra is, a felújítás teljes ideje alatt
a Sport út 9. szám alatti rendelőben nyújtják a szol-
gáltatást.

A felújítás időszakában lezárják az épület vala-
mennyi vizesblokkját. A rendelő épülete mellett elhe-
lyezett szaniter konténer – női, férfi WC-kkel – a be-
tegek rendelkezésére áll a felújítás teljes időszakában.
A szaniter konténer kulcsa az orvosi rendelőkben kér-
hető el, kizárólag a rendelésekre érkezők részére.

Fontos tudnivaló, hogy az emeleti rendelőket
a felvonón keresztül lehet megközelíteni. A lift
meghibásodása esetén, a lépcsőn lehet feljutni
az emeletre.

A rendelési időkről és a lakosságot érintő informá-
ciókról folyamatosan lehet tájékozódni a
www.eeszi.hu weboldalon, a lakossági tájékoztató
menüpont alatt, valamint a Tihanyi és Zrínyi utcai ren-
delőkben kihelyezett tájékoztató anyagokból.

Az első, ipartörténeti emlékhe-
lyet jelölő táblát avatta fel szer-
dán az Ipartörténeti Alapítvány a
Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.
Budai utcai telephelyén. Az ün-
nepségen Miklósy Lajos, az ala-
pítvány elnöke és Kolos Gábor, a
szeszgyár vezérigazgatója leplez-
te le a QR kóddal is ellátott em-
léktáblát, ami rozsdamentes
acéllemezből készült. A táblán kí-
vül egy, a járdafelületbe ágyazott
bronzöntvény is helyet kapott.

„Szeretnénk megemlékezni
azokról a gyárakról, akik sokat
tettek Győrért, s azokról az iparo-

Ipartörténeti emlékhelyet jelöl a tábla
sokról, akik megteremtették a vá-
ros mai iparának alapjait. Körül-
belül harminc ilyen gyár van,
amik nyomot hagytak Győr törté-
netében” – mondta el Miklósy
Lajos. A Győri Ipartörténeti Ala-
pítvány a táblakihelyezésekkel
amellett, hogy a város ipari múlt-
ja előtt tiszteleg, értékes, temati-
kus városnéző programmal is
gazdagítani szeretné városunk
turisztikai kínálatát. Ugyanis a
szeszgyári volt az első, de nem az
utolsó tábla, amely ipartörténeti
jelentőséggel bíró győri emléket
jelöl majd. 

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Könyvelői Klub
április 25., kedd 9 órától
Témák: • Az éves beszámoló kötelező mellékle-
te a cash-flow-kimutatás gyakorlati példával. •
Támogatások számvitele • A bizonylati elv és a
bizonylati fegyelem. A rendezvény részvételi díja
kamarai tagoknak kedvezményes. A részvételi
szándékot a jelentkezési lap visszaküldésével le-
het jelezni a csorna@gymskik.hu e-mail címen.

Vegyen részt 
a kamarai konjunktúra-

felmérésben!
Az MKIK GVI 2017. áprilisi online konjunktúra
kérdőívének kitöltése pár percet vesz igénybe.

Fontos az Önök véleménye is!
Elérhető a www.gymskik.hu oldalról.

Informatikai Klub
április 25.
Az IT területén működő cégek képviselőit 
és az IT szakembereit is várják.

Kedvező finanszírozás – 
Széchenyi Kártya Hitel Program

Tanácsadás és ügyintézés
a kamarában +36-96/520-226, 

ordoggyorgy@gymskik.hu 
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VERSENY HIRDETÉS.

szerző: papp zsolt

„Virágos Városunk Győr” 2017 –
Új néven, de a már megszokott
nagy érdeklődésre számítva
hirdeti meg a győri önkormány-
zat a helyi környezetszépítő
versenyét családi ház, társas-
ház, erkély és üzletek teraszai
kategóriában.

„Az önkormányzat és a Győr-Szol Zrt.
mindent megtesz a város virágosítá-
sáért, tisztán tartásáért, tavaly közel
százezer palántát ültettünk el, idén en-

Virágos városunkért versenyezhetnek
nél is többet. A munkának meg is lett
az elismerése, mivel a Virágos Ma-
gyarországért országos környezetszé-
pítő versenyen Orbán Viktor minisz-
terelnöki különdíját nyerte el Győr. Az
idén is részt veszünk a versenyben, s
megköszönjük a lakosságnak, ha a
környezet szépítésével maga is hozzá-
járul ehhez a munkához” – mondta el
lapunknak Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester, aki ki-
emelte, a pályázat megújult arculata
jobban illik a virágos városhoz. Az idei
évtől a „Virágos Városunk Győr ” nevet
viselő pályázat, továbbra is a környe-

zet- és természetvédelmi szemlélet-
formálás egyik eszköze, amely a kör-
nyezetünk tisztán tartására, a szelek-
tív hulladékgyűjtésre, közvetlen kör-
nyezetünk széppé varázsolására moti-
válja a lakosságot.

A versenybe magánszemélyek, la-
kóközösségek és üzletek jelentkezé-
sét várják, Családi ház, Társasház / La-
kásszövetkezeti lakótömb, Erkély és
Üzletek teraszai és/vagy környezete
kategóriában. A társasházak, lakás-
szövetkezeti lakótömbök esetében
egy háztömb vagy legalább két lép-
csőház lakóinak összefogása szüksé-
ges a jelentkezéshez. A versenybe ne-
vezni április 20-tól május 20-ig lehet,
nevezési lap kivágható lapunkból, kér-
hető a Városháza portáján és letölthe-
tő az onkormanyzat. gyor.hu honlap-
ról. A nevezést a Polgármesteri Hiva-
tal Településfejlesztési Főosztályára
(II. em. 237.) kell eljuttatni, illetve meg-
küldeni: 9021 Győr, Városház tér 1.
címre. A borítékon fel kell tüntetni: „Vi-
rágos Városunk Győr ” verseny.

A szakemberekből álló szemlebi-
zottság a nyári hónapokban helyszíni
bejáráson értékeli a pályázók által gon-
dozott területeket. A kategóriák első
három helyezettje vásárlási utalvány-
ban és oklevélben részesül, valamint a
„Virágos Városunk Győr” 2017 tábla ki-
helyezésére lesz jogosult. A vásárlási
utalványok értékét az idén ismét meg-
emelték annak érdekében, hogy a kö-
zösségek még többet tudjanak környe-
zetük szépítésére fordítani. Családi ház
kategóriában az első 150 ezer, a máso-
dik 125 ezer, míg a harmadik helyezett
100 ezer forintos utalványt vehet át. A
társasházak, illetve az üzletek teraszai
kategóriákban a nyeremény 300 ezer,
250 ezer és 200 ezer forint, míg az er-
kélyek esetében az utalványok értéke
75 ezer, 50 ezer és 25 ezer forint. A dí-
jazottak a vásárlási utalványokat kerté-
szeti eszközök, anyagok, növények be-
szerzésére fordíthatják.

„Virágos Városunk Győr” 2017
Helyi környezetszépítő verseny

NEVEZÉSI LAP
Kategória (kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!):

• Családi ház
• Társasházi/Lakásszövetkezeti lakótömb
• Erkély
• Üzletek teraszai és/vagy környezete

Név: .............................................................................................................................

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök: .....................................................................

Kapcsolattartó személy neve: .......................................................................................

Cím (irányítószám, utca, házszám): .............................................................................

....................................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................

Dátum: Győr, 2017. ..........................hó ..........nap

............................................

aláírás

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök

Borkai Zsolt polgármester mond kö-
szöntőt, majd a fővédnök Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés elnöke nyitja meg
pénteken a Kazinczyról elnevezett
Szép magyar beszéd verseny 52. Kár-
pát-medencei döntőjét Győrött.

Pénteken a Kazinczy-szobrot ko-
szorúzzák meg a versenyző diákok és
felkészítő tanáraik. Az ünnepélyes
megnyitót háromnegyed kilenckor a
Városháza dísztermében tartják, ahol
a beszédek után megkezdődik a sza-
badon választott szövegek felolvasá-
sa. Délután a Beszélni nehéz! felada-
tokat oldják meg a gimnazisták és a
szakképző iskolák tanulói.

Másnap a helyben kapott kötelező
szövegeket olvassák fel a bírálóbizott-
ság tagjai előtt, délután pedig a ren-
dezvény egyik leghasznosabb, legér-
dekesebb eseményeként, a tapaszta-
latokat beszélik meg a szakemberek a
versenyzőkkel és a tanárokkal. 

Eredményt vasárnap délelőtt hirdet-
nek a Városházán, s a Kazinczy-érmek,
valamint a Kazinczy-díjak mellett itt ad-
ják majd át a Péchy Blanka-díjakat is.

Németh Tibor, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium igazgatója érdeklődé-
sünkre elmondta: Magyarországról
120 diák érkezik a versenyre, a hatá-
ron túlról pedig harmincan jönnek. Ők
a beregszászi, a kolozsvári, a kassai és
a topolyai döntők győztesei. 

Az identitástudat és az anyanyelv-
hez való kötődés erősítésének igénye
hozta létre, tartja fenn, teszi népszerű-
vé és fontossá ezt a versenyt – fogal-
mazott Németh Tibor. 

A rendezvényen két kiadványt is
bemutatnak: Dr. Kovács Dániel: Anya-
nyelv, emberség, beszédmód című
könyvét csütörtökön 19 órakor, a győ-
ri származású Wacha Imre: A beszéd
és hangzása címmel publikált kötetét
pedig szombaton 16 órakor ismerhe-
tik meg az érdeklődők.

Szépen beszélô 
diákok a Kazinczy-
versenyen 



A BMW G 310 R-t egy vízhűtéses, egy-
hengeres, 34 lóerős és 28 newtonmé-
ter nyomatékú motorral látták el. A mo-
dell merev acél csővázat, fordított első
és hosszú hátsó lengővillát kapott, me-
lyek biztosítják a pontos és sportos irá-
nyíthatóságot.

Minőségi fékrendszerrel és alapfelsze-
relésként kínált blokkolásgátlóval, vala-
mint multifunkciós műszeregységgel
felvértezett.

Megérkezett Gyôrbe is
a BMW Motorrad család
legújabb tagja!

Várjuk régi és új ügyfeleinket
márkakereskedésünkben

hétöznaponként 8–17 óráig 
és szombat délelőtt 9–12 óráig.

Alacsony, akár a hölgyek számára is ideá-
lis 785 milliméteres ülésmagasság, vala-
mint dinamikus roadster-dizájn jellemzi a
BMW S 1000 R modellre utaló részletek-
kel ellátott belépő modellt, ami már
1 600 000 forintért elérhető a Leier Autó
BMW Motorrad Márkakereskedésben.

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

Részvételi díj: 139.400 Ft

Regensburgba, tûzijáték a Dunán

GYÔRI INDULÁS!
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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.
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A Mosoni-Dunán pontonhídon kelnek
át júliusban a Saber Guardian 2017
nemzetközi gyakorlat katonái. A na-
pokban a művelet magyarországi
helyszíneinek feltérképezése miatt re-
pültek katonai helikopterek Győr lég-
terében. 

A honvedelem.hu szerint a 2013
óta megrendezett gyakorlatot eddig
hagyományosan Romániában, Bulgá-
riában és Ukrajnában tartották, de
idén a méretek és a nagyságrend mi-
att Magyarországot is bevonták a
szervezők.

A Magyar Honvédség hét-nyolc-
száz katonája vesz majd részt a gya-
korlaton. „Ezáltal is növeljük a Magyar

A Mosoni-Dunán kelnek át 
a nemzetközi haderôk

Honvédség együttműködési és harci
képességeit, így különböző helyzetek-
ben sikeresen és eredményesen tu-
dunk majd együttműködni a szövetsé-
gesekkel és a régióban lévő országok
haderőivel" – olvasható a portálon. 

A harcászati gyakorlatokat Romániá -
ban tartják, a törzset Bulgáriából irá-
nyítják. Ennek keretében az amerikai
erők július 6–12. között Magyarorszá-
gon keresztül átcsoportosítást hajta-
nak végre a Fekete-tengeri régióba. Az
országba való belépés után a Szentesi
Fokos 2017 gyakorlat keretében ké-
szülnek majd fel a nappali és éjszakai
vízi átkelésekre, majd átkelnek a Moso-
ni-Dunán létesített pontonhídon.

CÉGAUTÓBÉRLET

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

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

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

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

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember



A világ minden országában, így az öreg kontinen-
sen, Európában is eddig nem látott változások
zajlanak. A nyugdíjazás fogalma átalakulóban
van. A gyors demográfiai változások el-
kerülhetetlenné teszik, hogy az ál-
lam fokozatosan kihátráljon a tár-
sadalombiztosítás rendszeré-
ből, így egyre kevésbé tudja
biztosítani a nyugdíja-
soknak azt a védőhálót,
amit a korábbi generáci-
ók élveztek. Ebben a rend-
szerben egyre nagyobb az
egyén felelőssége, az öngondos-
kodás szerepe felértékelődik. Azon-
ban még mindig kevesen vannak azok,
akik megfelelően takarékoskodnak, és tervezik
meg időskori, aktív éveiket. A pénzügyi tanács -
adás mindenképpen helyes utat jelölhet ki a fel-
készülésben. Biztosítási rovatunkban olvasóink-
nak ebben próbálunk meg segíteni hétről hétre.
Az Aegon Biztosító megyei igazgatója, Zsidi Má-
ria felhívja a figyelmet arra, hogy a nyugdíjrend-
szerek mindenhol a világon hatalmas nyomás
alatt állnak, hiszen Európa társadalma elörege-
dőben. A munkaképes lakosság száma a nyug-
díjasokéhoz képest csökken, ugyanakkor a pénz-
ügyi és befektetési kockázatokkal tarkított gaz-
dasági helyzet továbbra is erősen ingadozó ké-
pet mutat. Az állam és a munkáltatók ugyan min-
denhol olyan intézkedéseket hoznak, amelyekkel
igyekeznek hosszú távon is fenntarthatóvá tenni
a nyugdíjrendszereket, ám a finanszírozásukat
érintő kockázatok és kiadások nagy része az
egyénekre tevődik át, akik egyelőre még nincse-
nek felvértezve azzal, hogy megbirkózzanak az
új helyzettel – magyarázza Zsidi Mária. 

Az Aegon tavalyi, immár ötödik nyugdíj-fel-
készültségi kutatása minden évben megvizs-
gálja a világ különböző országaiban élő munka-
vállalók és szépkorúak nyugdíjra való felkészült-
ségét. Az elmúlt évek tendenciái azt jelzik, so-
kan nem tervezik meg kellő biztonsággal ké-
sőbbi éveiket. Ugyan van némi javulás 2012
óta, ám ez túl lassú ahhoz, hogy megteremtsék
az anyagi biztonságnak azt a szintjét, amelyre
nyugdíjas, aktív éveikben is szükségük lenne.

A jövő szépkorúinak biztonságát a közös álla-
mi szerepvállalás, az iránymutató munkaadói in-
tézkedések és az egyén öngondoskodása adhat-
ja. A siker kulcsa a rendszeres megtakarítás, ami
ma már elérhető a piacon számos nyugdíjbizto-
sítási termékben. (x)

Érdemes felkészülni
a nyugdíjas évekre

SZERELEM PR-CIKK
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szerző: szarka zsófia
fotó: marcali gábor

...volt egyszer egy üzletember, aki Pécsett kirándult,
meglátott egy lakatfalat tele szerelmes fémtömeg-
gel. Mivel szakmájából adódóan – hiszen épp laka-
tos – ismerte a nyugatról jött szerelemkultuszt,
Hauk János arra gondolt, a Győrben nyíló boltja
mellett épít ő is egy lakatfalat. Nem is akármilyen
született, egy szív alakú fémkeret, ami 40 méterre
húzódik befelé az épület falába, hogy ne legyen az
a szerelmes zár, amit már ne bírna el.

Az első lakat gyermeke születése után nem sok-
kal került fel, aminek ma már 17 éve. A szerelmes-
párok nem sokat haboztak, sorra pecsételték meg
itt, akár bimbózó szerelmüket, akár hosszú házas-
ságukat – a szívfal tulajdonosa pedig csak bentről
figyelte mindezt. Mivel naponta örült ő maga is an-
nak, ha egy pár a boltja mellett vall örök szerelmet
egymásnak, úgy döntött, aki felfedezi a falat és
megemlíti a boltjában bejövetelkor, kap egy aján-
dék lakatot. A fal csak telt, telt, így már nem volt ne-
héz észrevenni. 

A lakatok boltja mellett egy fehérneműbolt is
üzemelt, ahová a szerelmespárok hölgytagjai talán
gyakrabban jártak meglepetésajándékért, akár sa-
ját, akár párjuk részére. 

Éppen ezért a felajánlás még színesebbé vált, a
tulajdonos, amint felszereltek egy lakatot, egy fehér-
neműt ajánlott fel érte. Ma körülbelül 6500 darab
lakat számlálható itt és még mindig van hely, ha pe-

Szerelmes város: 
Egyszer volt, hol nem volt...

dig elfogy, bővítik a lakatoló lehetőséget. „Bizony az
első lakat azért az enyém volt, a mai napig fenn van,
a feleségem is őrzi a kulcsát a brifkójában, én pedig
egy széfben” – árulja el.

A 3-400 kilogrammos erődítmény szívmelenge-
tő még az ötletgazda számára is. Nyitáskor naponta
olvasgathat új monogramokat és a sok-sok, „Sze-
retlek”, „Imádlak” gravírt. Természetesen a több
száz kilogrammnál súlyosabb ennek az eszmei ér-
téke. A párok visszatérnek sok év után, s keresgélik
a sajátjukat, de a szerelem gyakran mulandó, ezt is
tudjuk. „Vannak azonban, akik egyedül jönnek, és

leszedik a lakatjukat. Náluk van a kulcs, sokáig ke-
resgélik, de megtalálják és el is viszik magukkal. Pi-
cit szomorú a jelenet, de ez is hozzá tartozik egy sze-
relemfalhoz.”

A hevesebb természetűeknek viszont erre már
nincs lehetőségük, hiszen a lakat felszerelésénél a
mellette lévő csatornába dobják a kulcsot. Talán ez
jelenti a legnagyobb bizonyosságot a szerelmük-
ben, esélyt sem hagynak arra, hogy valaha ez meg-
változzon. „Rengeteg kulcs van már abban a csator-
nában, talán nem is szabadna ezt, de mit csináljak
velük, hisz’ szerelmesek.” 

Tiltott helyen jelentek meg
új szerelemlakatok
Néhány hónapja került az első lakat a Kossuth
hídra, s az első tilosban járó szerelmespárt az -
óta többen is követték. Máthé-Tóth Péter, a vá-
rosi Útkezelő Szervezet szóvivője kérdésünkre
elmondta: senki nem kért engedélyt tőlük, ha-
bár kellene, hiszen statikailag, illetve a korrózió
miatt nem veszélytelen az egyébként kedves
kezdeményezés. A jelenségről tőlünk értesül-
tek, így a közeljövőben vizsgálják meg, mi le-
gyen a kitett lakatok sorsa.
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szerző: farkas mónika
fotó: marcali gábor 

A Győri Nemzeti Színház magán-
énekesét, színészét, örökös tag-
ját Bede-Fazekas Csabát szere-
tik, tisztelik kollégái, barátai. Er-
re a Kossuth-díjas művész rá is
szolgál, hiszen több évtizede mű-
vészetével, emberségével példát
mutat pályatársainak. A kiváló
énekes nemrégiben köszönt el az
operaszerepektől Győrött, pró-
zai darabokban azonban tovább-
ra is láthatja őt a nagyérdemű. A
Vill-Korr sulibérletben, Kszel At-
tila Arany című ősbemutatójá-
ban a költő édesapját játssza, te-
le érzelemmel. 

Találtam egy rövid videót az interne-
ten Izzás és méltóság címmel, mely-
ben többek között pályatársai is val-
lottak önről. Ebben méltatják művé-
szetét, kiemelik példaértékű ember-
ségét és tisztességét. Örülök, hogy
mindez az Arany színmű kapcsán
kerül elő, mert a kettő bizony több
ponton kapcsolódik.

Jólesnek az ilyen dicsérő és elismerő
szavak, de én így élek, nekem ez a termé-
szetes. Igyekszem nem sodródni bizo-
nyos negatív áramlatokkal, követem a
meggyőződésemet. Érdekből, előnyszer-
zésből nem változtatok a véleményemen,
ha egyszer Á-t mondok, akkor abból ne-
hezen lesz B. A tisztesség mellett van
bennem egy jó adag büszkeség is, hogy
soha nem adom föl. Nem fogok mást
mondani, mint amit gondolok, nem fo-
gok másképp cselekedni, mint ahogy azt
elterveztem. Azt hiszem, jó úton járok,
mert a visszajelzések is ezt igazolják.

Nagyon jó a fogadtatása Kszel
Attila ősbemutatójának. A színmű-

Interjú a Kossuth-díjas Bede-Fazekas Csabával 

Tisztesség egy életen át
ben elhangzik egy kulcsmondat, mi-
szerint Petőfi a forradalom, Arany a
középút. A nagyszalontai költő mot-
tója lehetne akár az öné is. 

Igen, ezt az előadást mindenki szere-
ti. Nem akarom fényezni a szerző-ren-
dező Kszel Attilát, de minden darabja
egy gyöngyszem. Örülök neki, hogy ra-
gaszkodik hozzám, szinte minden da-
rabjában játszom, és ez a következő

évadban is folytatódik. Attila sulibérle-
tes előadásai nemcsak a diákokhoz
szólnak, hanem a szülőkhöz, pedagó-
gusokhoz is. Nem is értem, hogy orszá-
gosan miért nincs nagyobb érdeklődés
irántuk, hiszen kevés az ifjúsági előadás.
Mindegyik nevelő hatású, pozitív, humo-
ros, szellemes, erkölcsi üzenettel bír és
hazaszeretetre nevel. 

Arany János élete tele volt tragédiá -
val. A színmű írója, Kszel Attila na-
gyon finoman egyensúlyoz a drámai-
ság és a humor mezsgyéjén, emellett

tele érzelemmel mutatja be az apa és
fia kapcsolatát. Négygyermekes
édesapaként, milyen pluszokat tett
hozzá Arany György szerepéhez? 

A színmű nagyon emberi lett. Tíz gye-
rekéből kettő maradt életben, így érthe-
tő, hogy nagyon erősen ragaszkodott az
apa a kis Jánoshoz, amit mi megmuta-
tunk ebben az előadásban. Arany János
kései gyerek volt, csak úgy, mint az én

negyedik szülöttem, úgyhogy ezek a
csemeték nagyon értékesek, tehetsége-
sek. Az apa-fiú kapcsolatot nagyon mé-
lyen átérzem, a legkisebbik most 25
éves, akár a nagyapja is lehetnék. Úgy
érzem, nagy ajándék újra apának lenni,
és gyermeket adni a hazának. 

Az opera világától Győrött, Ger-
mont György szerepével köszönt el,
miért döntött úgy, hogy abbahagyja
az éneklést?

Nézze, ebben az évben nagyon
kedvező volt a csillagok állása. Két

olyan operaszerep is előkerült, ami je-
lentős, de nem túlságosan megterhe-
lő, amit én még tisztességgel meg tu-
dok csinálni. A győri közönségtől a
Traviatával, a budapesti közönségtől
májusban Tiborc szerepével köszö-
nök el. Ez két nagyon szép feladat, hi-
szen korábban Verdi összes nagy ba-
riton szerepét elénekeltem. Ebben a
korban már mindenki, de még nálam
nyolc-tíz évvel fiatalabbak is rég abba-
hagyták az éneklést. Nem akarom
magamat fényezni, de nyolcvannégy
évesen ebből a szempontból minden-
képpen kuriózumnak számítok. A győ-
ri Traviata előadás után egy dicsérőm
azt mondta: „nem érződik a hangszí-
nen, hogy egy idős ember áll mögötte,
nem fakó, nem levegős a hang”. Ez
egy adottság, de ki tudja, hogy ezt
meddig tudnám még így csinálni.

A Győri Nemzeti Színház zene-
igazgatója, Silló István úgy fogalma-
zott, ön az ország Germont Györgye.
Egyetért? 

Ezt még így nem hallottam, de na-
gyon jólesik a zeneigazgató úrtól, hogy
ezt mondja rólam. Az biztos, hogy jól áll
nekem ez a szerep, megjelenésben,
hangszínben is. Ugyanezt mondták
már rólam, Bánk bán Tiborca kapcsán.
Van ilyen, hogy egy énekeshez hozzánő
a szerepe. Olyat sikerült alakítanom Er-
kel Ferenc operájában, ami hosszú évti-
zedig emlékezetes maradt. Ezt egy kri-
tikában meg is fogalmazták: „azt hittem
Bede-Fazekas Csaba nagyot fog alakí-
tani, mint Tiborc, illetve tudtam, hogy
nem fog csinálni semmit, bejön és ő
maga Tiborc”.  A sorok íróját bár szemé-
lyesen nem ismerem, mégis sok min-
denben adta vissza a hitemet. De még
Fáy Miklóstól is csak jó kritikát kaptam,
akiről köztudott, hogy írásaiban nem kí-
méli az énekeseket.

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
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Lapzártánk után tartotta évadismertető sajtótájé-
koztatóját a Győri Nemzeti Színház. Előzetesen
megtudtuk, „örökzöld évad” mottóval állította össze
a teátrum vezetése a 2017/18-as évad műsorter-
vét. Elsőként Gorkij: Éjjeli menedék című drámáját
mutatja be a társulat, a Kossuth-díjas Valló Péter
rendezésében, akit már számos előadás kapcsán
megismerhetett a győri a közönség. A következő
évadban a nézők Shakespeare-darabot is láthatnak
újra, ezúttal a Makrancos Kata című vígjátékot tűzi
műsorra a teátrum októberben. Az évad harmadik
premier előadása a Győri Balett produkciója lesz,
Nathaniel Hawthorne klasszikus regényét, A skarlát
betűt viszik színpadra. A nagyszínpadi bemutatók
sorában a balettelőadást Szabó Magda és Pozsgai
Zsolt: Abigél című műve követi Forgács Péter igaz-
gató rendezésében. A darabban egy Győrben új
művésznő is bemutatkozik a színpadon, Dunai
Csenge. 2018-ban elsőként Rossini: A sevillai bor-
bély című vígoperát láthatja a közönség Kerényi

Örökzöldek a jövô évad mûsortervén:
lesz István, a király és A padlás is

Miklós Gábor rendezésében. A zenés művet márci-
usban egy vígjáték követi, Georges Feydeau-tól a
Bolha a fülbe, a darabot Szűcs Gábor viszi színre.
Nem telhet el évad a színházban zenés szuperpro-
dukció nélkül, ezúttal, áprilisban az István, a király
című rockoperát mutatják be a Szörényi–Bródy
szerzőpárostól, a rendező pedig Forgács Péter lesz.

A Kisfaludy Teremben is számos darab műsor-
ra kerül: elsőként, szeptemberben Presser–Szte-
vanovity–Horváth: A padlás című, félig mese, félig
musical, Háda János rendezővel. Ezt egy krimi kö-
veti, méghozzá Agatha Christie-től A vád tanúját
viszi színpadra Simon Kornél. Az évek óta nagy si-
kerrel futó Vill-Korr Sulibérlet keretében Kszel At-
tila tollából és rendezésében a Szemben a nap-
palt, majd egy gyermekoperát, Ránki György: Po-
mádé király új ruháját láthatja a legfiatalabb kö-
zönség Gábor Sylvie rendezésében, a sort pedig
szintén Kszel Attila zárja egy pesti mesével, a Kol-
dus és királylánnyal.

Műsoron marad a Beatles.hu, a Doktor Zsivágó,
a Bál a Savoyban, a Csoportterápia, a Primadon-
nák, a Semmi pánik! és A Pál utcai fiúk.

A hagyományos nyílt napját szeptember 2-án
rendezi a társulat, ezúttal Best of Kisfaludy Terem
mottóval. Három sikerdarabot – Primadonnák, Cso-
portterápia, Semmi pánik! – láthatják az érdeklődők
a nagyszínpadon, melyekre jegyet április 21-től vá-
sárolhatnak. A kulisszajárásokra regisztrálni au-
gusztus 23-án 9 órától lehet.

Aki pedig szeretné megtartani kedvenc ülőhe-
lyét, a teátrum vezetése kéri, vásárolja meg bérletét,
vagy jelezze igényét május 3. és 31. között, a szer-
vezési osztályon. Az új bérletvásárlókat június 2-től
június 30-ig várják, majd augusztus 22-től nyit újra
a szervezési osztály, a nyári szünetet követően.

szerző: z. a.
fotó: orosz sándor

Az egyik leghíresebb magyar
operettet tűzi műsorára szom-
baton a Győri Nemzeti Színház.
A Bál a Savoyban az évad utolsó
premier előadása, melyet So-
mogyi Szilárd rendezésében és
Barta Viktória újszerű koreog-
ráfiájával láthat a közönség.

A történet Nizzában játszódik, egy
nászútról hazaérkező szerelmespár
boldogságát a férj viharos múltja za-

Hip-hopot táncolnak a Savoy Hotelben
varja meg, ugyanis Henri egy éjszakai
együttlétről szóló, bármikor beváltha-
tó váltót adott egy brazil táncosnőnek,
La Tangolitának. A tartozást a mű-
vésznő a Savoy Hotel nagyszabású
bálján óhajtja behajtani, ahova a gya-
nakvó feleség is betoppan.

Az operett 1932-es magyarorszá-
gi bemutatóját sikeres európai premi-
erhullám előzte meg, sőt, Ábrahám
Pál operettje Amerikába és Japánba
is eljutott, s a szerző az öreg konti-
nens egyik legismertebb jazz-zene-
szerzőjévé vált. A Bál a Savoyban is
keveredik a hagyományos operett-

hangzásvilág a jazz-es elemekkel, iz-
galmas, dallamos muzsikákat ered-
ményezve, olyan örökzöld dalbetéte-
ket, mint például a Toujours, l’amour;
Kicsike vigyázzon, egyszer nagyma-
ma lesz; My golden baby és Az én ne-
vem La Bella Tangolita.

A rendező, Somogyi Szilárd a Bu-
dapesti Operettszínházból érkezett a
győri társulathoz. Koncepciója szerint
a férfi és nő kapcsolatának örök érvé-
nyű kérdéseiről mesél a győri bemuta-
tó, s a könnyed operettnek tétet ad,
hogy a történet groteszkségével és a
felfokozott látványvilággal görbe tük-

röt tartanak a mai korszellem sajátos-
ságai elé. Az operettet kirobbanó si-
kerrel játszották az ország szinte ösz-
szes színházában, az elmúlt években
azonban nem volt jellemző a reperto-
árokon. „Időszerűvé vált a felfrissítése,
újragondolása. Mai módon játsszuk,
de közben megtartottuk az operett
hagyományait. A zenéje a musical és
az operett határán mozog, s abszolút
alkalmas arra, hogy a fiatalok is felfe-
dezzék a műfaj szépségeit” – hangsú-
lyozta a rendező, aki az újszerű stílusá-
ról ismert Barta Viktória koreográfus-
sal álmodta a győri színpadra az is-
mert történetet. Olyan fúziót hozott
létre a győri tánckarral, melyben jól
megfér egymással a charleston a hip-
hopos elemekkel. „A hip-hop kultúrán
belül található streetdance táncstílu-
sokat hoztuk be a színpadra, melyek a
'70-es években születtek újjá, s a kö-
zösségi táncokból indultak ki. Nagyon
pozitívak, jó hangulatúak, mint egy
operett, feltöltik azokat is, akik táncol-
ják, s azokat is, akik nézik” – árulta el
a koreográfiáról Barta Viktória.

A darab főszerepeit Járai Máté és
Mózes Anita, valamint Mahó Andrea
és Nagy Balázs játsszák. Utóbbiak jól
összeszokott párosként állnak újra a
közönség elé, hiszen számos darab-
ban alakítottak már szerelmeseket.
Örülnek, hogy újra egymásra találhat-
nak a színpadon, a műről pedig azt
mondták: érzelmes, humoros, s az al-
kotópáros által egy igazán különleges
és szórakoztató darab született.

Mózes Anita, Nagy Balázs
Mahó Andrea és Járai Máté

gondoskodnak a jókedvről
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Tanz in den Mai für die Familie:
am 30. April und am 1. Mai auf
der Kiskútliget, beim Tiergarten.
Sonntag 15.30 Uhr startet ein
Fahrradumzug, dann um 17.30
Uhr Konzert der Crezy Monday,
ab 19:00 Uhr gibt es dann die
Hoppáré Band zu hören.

„Rosamunde und der Drachen” – ein Konzert
des Győrer Philharmonie-Orchesters am 23.
April ab 16 Uhr in der ehemaligen Synagoge
(Kossuth u. 5.).  Auf dem Programm: F. Schu-
bert: Streicherquartett in A-Moll “Rosamun-
de”, sowie  Ránki Gy.: Die Serenade des sie-
benköpfigen Drachens - Blechblasseptett.
Musikalische Leitung:Berkes Kálmán

Musikalische Besonderheit: Győr wird besucht vom ge-
orgischen Iberi Chor unter der Leitung von Buba Murghu-
lia. Im Rückblick auf eine anderthalbtausendjährige Ver-
gangenheit werden einzigartiger georgischer Männerge-
sang und die herausragenden Werke kirchlicher Tradition
in Begleitung traditioneller Instrumente in der Evangeli -
schen Kirche präsentiert (Petőfi tér 2.): am 23. April um 19
Uhr. Das organisierende Fünf-Kirchen-Festival spendet die
gesamten Einnahmen des Konzerts den Opfern der in Tan-
ta und Alexandria ausgeführten Terrorangriffe und der kop-
tisch-christlichen Gemeinschaft.

Montag ab 8.30 Kochwettbewerb, ab 9:00 Uhr be-
ginnt der Hindernislaufwettbewerb. Um 10:00 musi -
ziert die Alma-Band für die Kinder, ab 12.30 Uhr berei-
chern Sportpräsentationen und Musikprogramme die
Maifeier. Um 16.30 Rock&Roll-Show mit Nagy Balázs,
um 17.30 Uhr spielt die Happygang, um 19 Uhr Kon-
zert von TNT mit Dobrády Ákos. 

Konzert der Győrer Friend Big
Band am 24. April ab 18 Uhr im
József Attila Bildungshaus (Mó-
ra Ferenc tér 1.) Es dirigiert:
Csorba János.

Synagogenjazz. Konzert des Tá-
las Áron Trios am 22, April um 19
Uhr in der ehemaligen Synagoge
(Kossuth L. u. 5.). Die Mitglieder
des Trios:Tálos Áron am Klavier,
Barcza Horváth József am Kont-
rabass, Gyárfás Attila Percussion.
Gastmusikerin: die Sängerin Po-
csai Krisztina.
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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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Egészség-Piac aktuális programok. Idén tavasszal is 12 he-
lyen várják az érdeklődőket a városban ingyenes szűrővizsgálatokkal,
életmód-tanácsadással, bemutatókkal és kóstolókkal! Aktu-

ális programok: Április 21-én pénteken a József Attila Művelődési Házban
(Móra Ferenc tér 1.), 15 órától ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt
az érdeklődők. Korunk népbetegsége: a depresszió címmel tart elő-
adást dr. Varga Gábor pszichiáter. Április 22-én szombaton a Móra
Ferenc Általános és Szakközépiskolában (Kodály Zoltán út 20–
24.) 9 órától kaphatnak teljes képet egészségi állapotukról az
egészségtudatos lakosok. Részletes program és további infor-
mációk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.

Az Újvárosi esték programsoro-
zat következő előadása: Ács Ta-
más színművész – És messziről,
lassan, dübörög a föld című Jó-
zsef Attila-estje, a Forrás Színház
előadásában, április 29-én 18
órakor, az Újvárosi Művelődési
Házban (Liget u. 55.).

Az Egyszer egy királyfi című táncos-zenés meseelőadást
tekinthetik meg az érdeklődők a Kuttyomfitty Társulat elő-
adásában a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtárának klubhelyiségében (Herman Ottó
u. 22.), április 28-án 17 órakor.

A Bob és Bobek című mese április 30-án, va-
sárnap 11 órától látható a Vaskakas Bábszín-
házban (Czuszor Gergely u. 17.) Játssza: Szú-
kenyik Tamás.

Németh Edvárd és Kocsis Dóra mesél úti él-
ményeiről, tapasztalatairól a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtárának klubhelyiségében (Herman Ottó
u. 22.) április 27-én 17 órakor. A házaspár
2014-ben 346 nap alatt kerülte meg a Földet.

Szent László koponyaereklyéje – a legújabb kutatások fé-
nyében címmel tart előadást a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége április 25-én 18 órakor a Széchenyi István Egyetem Apá -
czai Csere János Kar, Dr. Barsi Ernő-díszteremben. Az előadó dr.
Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora lesz.

„10 nap alatt gyalog a Ba-
laton körül” címmel Sche-
rer Anna, Budavári Dóra és
Rákász-Losonczy Judit
tart élménybeszámolót a
Bezerédj-kastélyban (Győ-
ri út) április 24-én 18 órától
a „Miénk a világ” előadás-
sorozatban.

Szeretnék május éjszaká-
kon címmel Szalay László nó-
taénekes tiszteletére rendez
nótadélutánt a győri Nóta
Egyesület április 23-án 15
órától, a PÁGISZ-ban (Ikva u.
70.). Közreműködnek az egye-
sület énekesei, kísér Németh
Rudolf és cigányzenekara. 

„Régi főút, új élmények” címmel
indul séta április 23-án 15 órakor
az Eötvös-parkból, a Petőfi-szo-
bortól. A Szent István út épülete-
inek, parkjainak, emlékműveinek
bemutatása mellett a résztvevők
látogatást tesznek a Városháza
felújított dísztermében és tornyá-
ba is. A programra bejelentkezés
szükséges: Jelentkezés: idegen-
vezetes.gyor@gmail.com; 06-
30/294-9174.

A győri Friends Big
Band ad koncertet ápri-
lis 24-én 18 órától a Jó-
zsef Attila Művelődési
Házban (Móra Ferenc tér
1.) Zenekarvezető: Csor-
ba János. A műsorban a
big band műfajára jel-
lemző közkedvelt, híres
slágerek hangzanak el a
zenekar két énekesének
közreműködésével.

Rosamunde és a sárkány
címmel ad koncertet a
Győri Filharmonikus Zene-
kar április 23-án 16 órától
a zsinagógában (Kossuth
u. 5.). Műsoron: F. Schu-
bert: a-moll vonósnégyes
„Rosamunde”, és  Ránki
Gy.: A hétfejű sárkány sze-
renádja – rézfúvós szep-
tett. Művészeti vezető:
Berkes Kálmán.
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Az Öt Templom Fesztivált szervező
Karzat Színház Nonprofit Kft.-t az el-
múlt években egyre gyakrabban ke-
resték meg olyan kiváló értékű prog-
ramokkal, melyek a fesztivál temati-
kus körébe tartoznak, azonban a ren-
dezvény hagyományos időpontjaival
nem összeegyeztethetőek.

Ezek a kivételes koncertek talán meg-
valósulhatnak az „Öt Templom Fesztivál
bemutatja" szlogennel, mert ez az elő-
cím pontosítja az adott program helyét
Győr kulturális és művészeti palettáján.
Ennek a sorozatnak az első darabja az
Iberi kórus fellépése május 23-án 19 óra-
kor az evangélikus Öregtemplomban. A
Buba Murghulia vezette kórus a másfél
ezer éves múltra visszatekintő, UNES-
CO-oltalommal védett, egyedülálló grúz
férfikari éneklés utazó nagykövetei.

Lenyűgöző zenei invázió, pompá-
san gazdag, változó improvizációs
blokkok, vad szólók, dübörgő basszus
és szárnyaló tenor. Ezeréves hagyo-
mány és friss lüktetés. Intenzív színpa-
di jelenlétben kibontakozó grúz törté-
nelem: munkadalok, énekek, himnu-
szok, szerelmes dalok, történelmi bal-

Lenyûgözô
zenei invázió

ladák, 12–13. századi dicsőítő dalok
és énekek a kereszténység előtti kor-
ból – ez a grúz Iberi Choir.

A világszerte ismert, számos nemzet-
közi díjjal elismert kórus tagjai a termé-
szetes többszólamú grúz éneklés ha-
gyományának ápolása és népszerűsíté-
se mellett fontosnak tartják az improvi-
zációt, mint a grúz népi énekhagyomány
jelentős elemét. A kórus sikerének alap-
ja a vidám, nyitott szívű színpadi jelenlét.

A szervezők az egyiptomi Tantában
és Alexandriában végrehajtott terror-
támadások áldozatainak, a kopt ke-
resztény közösségnek ajánlják fel a
koncert teljes bevételét.

„Az Iberi egy egészen különleges mi-
nőség, ahol fényes, új dimenziójú, drá-
mai és intenzív előadásmódban egye-
sül a tisztelet, a kórushagyomány az in-
novációval és a merész improvizáció-
val.” Ben Mandelson (WOMEX)

Albumban mutatják be 
Cziráki életmûvét
szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A Cziráki Lajos festményeiből és gra-
fikáiból rendezett nagyszabású kiállí-
tás záró rendezvényén mutatták be a
művész századik születésnapja alkal-
mából kiadott életmű-katalógust az
Esterházy-palotában, kedden.

A győri alkotó emlékkiállításán a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um a saját gyűjteményében őrzött, vala-
mint győri és más magyar magángyűj-
tők képeiből összeállított műveket mutat-
tak be. Az érdeklődés óriási volt, a tárla-
tot március óta több mint kétezren látták
– árulta el Grászli Bernadett, a múzeum
igazgatója, és hangsúlyozta: jelen kötet
egy olyan kuriózum, mely az eddig meg-
jelent legteljesebb és legszebben kivite-
lezett monográfia Cziráki műveiből. Az al-
kotások mellett a festő özvegye, Cziráki
Lajosné személyes emlékeivel az életük-
be is bepillantást enged. Az album be-
mutatóján elárulta, ír a negyven évig tar-
tó házasságukról is. „Két alappilléren
nyugodott a mi szövetségünk: házassá-
gunk előtt tanított engem, s a tanár, a
művész iránti tisztelet soha nem szűnt

meg bennem.” A köztük lévő 23 év kor-
különbségről is szót ejt, s úgy fogalma-
zott: adakozó szeretettel látták egymást.
Cziráki utolsó tíz évéről, melyet betegen,
a lakás falai között töltött. Fájdalmai elle-

nére minden nap ugyanúgy dolgozott,
mint előtte: korán kelt, imádkozott, majd
olvasott s – bár ekkor már rosszul látott,
a keze is remegett – festett, a halála előtti
utolsó pillanatig. Visszahúzódó, a háttér-
ben alkotó ember volt, vallotta, a képei
beszélnek helyette.

A kötet kiadása Paár Attila műgyűj-
tő támogatásával valósult meg.
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könnyen alkalmazkodik új helyze-
tekhez, mint környezetváltozás,

eseteges gazdaváltás. Köny-
nyen tanítható, amit egyszer
megtanult, azt többet nem fe-
lejti el. Elsősorban olyan em-
bereknek ajánlom, akiknek
már volt kutyájuk, megfelelő-
en következetesek tudnak
lenni egy könyörgő tekintettel
szemben, mivel nagyon oko-

san kihasználnak minden kis-
kaput. A felelős tenyésztőknek

köszönhetően, egy viszonylag
egészséges fajtának mondható.

Kölyök vásárlásakor ügyeljünk arra,
hogy tiszta, rendezett kennelből vá-

lasszunk, leinformálható tenyésztőtől. Ha
lehetőség van rá, többször nézzük meg a

kiskutyákat. Ne válasszunk félénk, visszahúzó-
dó, de ugyanakkor túl élénk, esetlegesen kötekedő

természetű kölyköt se. Legyen a szőrzete szép, csillo-
gó, teste jól táplált, élénk és tekintete érdeklődő!

SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szerző: szakács rita, kutyakozmetikus
fotó: nagy ferenc

Örökös farokcsóválás, fáradhatatlan munkakedv,
elragadó tekintet: ez az angol cocker spániel.

Az angol cocker spániel egy ősi angol vadászkutyafajta,
amelyet elsősorban apró vadak vadászatára, kajtatás-
ra, elhozásra, csapázásra  és vízi munkára tenyésztet-
tek ki.  A kontinentális vizslák azonban csakhamar át-
vették munkakörét, így egyre inkább kedvtelésből tar-
tott kutyák körébe került. Hosszú, lógó fülei, állandó
szeretetre éhes tekintete, vidám természete csakha-
mar meghódította a világot. Ízig-vérig munkakutyáról
van szó, így magas mozgásigényéről és munkavágyá-
ról nem szabad megfeledkeznünk. Közepes testű, ro-
busztus, erős, kompakt testfelépítésű, vidám ter-
mészetű fajta, melyet állandó farokcsóválásá-
val tesz még szembetűnőbbé.  Nagyon
sokféle színben létezik, a legismerteb-
bek az arany, fekete, fekete-fehér, tar-
ka, csokoládébarna és ezek külön-
böző keverékei. Szőrzete rendsze-
res ápolást igényel, ami leg-
alább heti egy  fésülés/kefélés
mellett másfél-kéthavonta
egy alapos trimmelést, azaz
az elhalt szőrszálak eltávolí-
tását, illetve egészségügyi
nyírást jelent. Ezáltal jelentő-
sen csökkenthető a szőrhul-
lás, amely egész évben jel-
lemző, valamint a fül tövéről
kinyírt szőr jelentősen csök-
kentheti a fajtánál elég gyak-
ran előforduló fülgyulladást. Az
ivartalanítás jelentősen befolyá-
solja a szőr minőségét, így ezeket
az egyedeket legtöbbször csak nyírni
lehet, de a megfelelő szakember így is
meg tudja őrizni a fajta jellegzetességét a
„szoknyás”, zászlós fazont. Gyermekszerető,
de leginkább akkor, ha a kiskutya gyermek mellett
nő fel. Elhízásra hajlamos, így nagyon oda kell figyelni
a táplálásra, különösen, ha ivartalanított. Nagyon

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

Lógó fülû vadász: Angol cocker spániel
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szerző: ujhelyy károly
fotó: nagy ferenc, ujhelyy károly

A tavasz első teendője, hogy átgondoljuk, milyen
kertet szeretnénk. A kiskert a munka és a feltöl-
tődés helye is egyben, ahol akkor érezzük jól ma-
gunkat, ha nem csak a munkára és a termés elő-
állítására koncentrálunk, hanem helyet biztosí-
tunk a pihenésnek is. Például egy kis kerti tóval.

A tó közelségét, kellemes hatását csak akkor tudjuk
igazán élvezni, ha a vize tiszta, nem büdös vagy
állott. Ezért élővé kell tenni, halakkal, növé-
nyekkel. A túlmelegedés elkerülésére a víz-
felület legalább felét takarni, árnyékolni
szükséges. Az algásodás ellen ne hasz-
náljunk úszómedencébe való klóros
vegyületeket, mert a halak elpusztul-
nak. Ha kisgyermek van a közelben,
akkor a folyamatos felügyeletet kell
biztosítani, mert a félméteres mély-
ség is veszélyes számukra.

Egy kis árnyékos pihenősarok bizto-
sítja az ebéd utáni beszélgetéshez, fel-
töltődéshez a megfelelő környezetet. Ho-
va is helyezzük el? Mielőtt meghatároznánk
a helyét, járjuk be a kertet. Pihenjünk meg egy-
egy helyen, és ahol a legjobban érezzük magunkat,
ott építsük ki a pihenősarkot. Mindig legyen a kert
különböző csendes pihenőrészén egy-két szá-
munkra kedves kis tárgy, szobor, amin megpihen
a szemünk, elcsendesül az elménk.

A virágok is mindenkire jó hatással vannak.
Pláne, ha azok egy szabadtéri sütögetést,
ebédelést koronáznak. Ha szeretnénk, hogy
mindig gyönyörű, szépen virágzó növények
vegyenek körül bennünket, akkor mindig
az aktuálisan legszebben virágzókat he-
lyezzük el a látványos helyekre. Majd virág-
zási időszakonként cserélgessük azokat,
úgy, hogy mindig a legszebben virágzókat
tegyük előtérbe. A konyhakert is szép lát-
ványt nyújt, ha azt virágok szegélyezik. A
fák, díszbokrok, örökzöldek, virágok, a
gondozott üde gyepszőnyeg, a látványtár-
gyak és nem utolsósorban a szép, egészsé-
ges termések együttesen biztosítják a kert
szép látványát, ahol jól érzi magát az ember,
állat és növény. Ez az igazi harmónia.

A kertészkedés öröme mellett nem elhanya-
golandó a saját előállítású zöldség és gyümölcs
milyensége. Szép, mutatós gyümölcsöket a szuper-
marketekben is lehet kapni. De mi lehet az előnye
az általunk termesztett zöldségeknek, gyümölcsök-
nek? Természetesen a beltartalmi értéke. A nagy -
ipari termelés érdeke a mennyiség, a méret növelé-
se, a gazdaságosság. Ezt az N, P, K műtrágyák meg-
felelő adagolásával érik el. Az ásványi anyag hiány-
zik ezekből a gyümölcsökből, amelynek pótlása az
emberi szervezet számára egyre fontosabb. Erre va-

ZOOO+ ÁPRILIS

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

Tavasz a kertben: A változatoss
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ló a kiskerti növénytermesztés, hogy megfelelően
pótolni tudjuk a talaj ásványianyag-tartalmát, és ez-
által a termesztett növényekét is. A növények is tár-
saságban érzik jól magukat. Az egymást segítő nö-
vényeket ültessük társítva, illetve azokat a növénye-
ket, amelyek növekedésben, terménybetakarítás-
ban kiegészítik egymást. Mire az első növényt le-
szedjük, addigra a köztes növény már félig kifejlő-
dik, így javítjuk a hely kihasználtságát is. Azért

ügyelni kell arra is, hogy az egymás melletti növé-
nyek azonos tápanyag- és vízigényűek legye-

nek. A talajművelésnél forgatás nélküli eszkö-
zöket érdemes használni. Kiskertben pél-

dául ásóvillát. Tehát ha nem okszerű a for-
gatás, ne alkalmazzunk ásást, mert min-
den talajrétegnek megvan a saját mikro-
organizmusa. A talaj levegőztetéséhez
és a gyökerek erőteljes fejlődéséhez
elég a talajlazítás is. Minél jobban meg-
ismerjük a növények élettani tulajdonsá-

gait, annál céltudatosabban tudjuk alkal-
mazni a növényvédő szereket, és csak ak-

kor, ha már a természetes védekezés nem
elegendő. Ha azt szeretnénk, hogy a levéltet-

veket ne vegyszeres kezeléssel kelljen irtani, ül-
tessünk például facéliát, melynek dús mézelő virág-
zata nemcsak a katicabogarak kedvence, de a por-
zást segítő méheket is vonzza. A tarka pillangókban
pedig örömünket leljük. Ha mégis permetezéssel
kell felvenni a harcot a levéltetvek ellen, akkor hasz-
náljunk inkább (festékboltban kapható) kenőszap-
pant, mely nem mérgező. Persze azért a tavaszi le-

mosó permetezésről ne mondjunk le. Gyümölcsö-
sünkben az alacsony koronájú gyümölcsfáknak

sok előnyük van. Könnyebben elérjük a koronát,
amikor metszünk és szüretelünk. De a mechani-
kai növényvédelem, a zöld metszés is kényel-
mesebb. Alatta a füves terület szép látványt
nyújt. A fák csurgójáig terjedő földtányér a jó
talajlevegőztetést, a tápanyag és víz befogadá-
sát szolgálják. A veteményes részt is kellemes
pihenőkertté lehet alakítani. Például az ágyá-
sok közti füves úttal, és virágokkal.

Kertünk attól válik harmonikussá, ha követjük
a természet bölcsességét. A változatosság gyö-

nyörködtet! Ez a kert elrendezésére még inkább
érvényes. Bár a díszkert, a pihenőrész és a konyha-

kert funkciói szétválasztják a kert területét, azonban
a harmónia csak akkor jön létre, ha az átmenet észre-
vétlen az egyes területek között. Sőt, a konyhakert nem
is működik megfelelően, ha köztes növényként nem ül-
tetünk például bársonyvirágot (melynek gyökere fonál-
féregűző), körömvirágot, sarkantyúkát.

Legyen örömünk a kerti munkában, mert az
örömmel végzett munka által létrehozott termés el-
fogyasztása ad igazi élvezetet!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!

ág gyönyörködtet!
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a
www.gyor.hu/Innováció/Rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások és Partnerségi egyez-
tetés címszavak alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását és egyez-
tetését, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel! 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági fó-
rum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott
rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2016-013 Győr-Gyirmót, lakóterület kijelölése (sportpályától  nyugatra)
SZTM 2016-020 Győr-Adyváros, Szauter utca Plaza melletti (nyugat) övezet Kbe területből lakóba sorolása
SZTM 2016-037 Győr-Pinnyéd, Új sor út 02454, 02341, 02361, 04150 sz. övezetek beépítési jelleg módosítása
SZTM 2016-039 Győr-Marcalváros intézményterületek felhasználásának összevonása
SZTM 2016-053 Győr-Gyirmót, Szt. László utcai telek falusias lakóterületbe sorolása
SZTM 2017-004 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély környezetének építési övezet határ rendezése
SZTM 2017-006 Győr, Bercsényi liget–Radnóti u. sarok  8240 hrsz.-ú telek szabályozási korrekció
SZTM 2017-007 Győr-Gyirmót, 01955 sz. övezet egyedi előírásai
SZTM 2017-008 Győr-Gyárváros, Kravtex-telephely övezeti paramétersor módosítása
SZTM 2017-009 Győrszentiván, Páskom és Pósa utca közötti területen lakóterületbe sorolás
SZTM 2017-009 Győr-Ménfőcsanak volt Bricostore terület hasznosítása (Kbe-ből Gksz-be)

településrendezési eszköztervezeteit,

A lakossági fórum időpontja: 2017. április 24. 10 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem, valamint

TSZTM 2017-002 Győr Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedő
településszerkezeti tervi felülvizsgálat – előzetes tájékoztatás
Településképi arculati kézikönyv – előzetes tájékoztatás

A lakossági fórum időpontja: 2017. május 4. 16 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a www.gyor.hu/innováció/ren-
dezési terv/partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglal-
takat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. április 12-tŐl 2017. május 2-ig a város internetes oldalán: a
www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, ész-
revételek írásban tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu, szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címeken vagy személyesen a
lakossági fórum keretében.
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Csúcstechnológia a karcsúsításban és feszesítésben: 
Gyôrben is elérhetô a Mary Cohr testkezelés
Francia fejlesztésű csúcstechnológiás keze-
léseket alkalmaz a Színvonal Szépségtano-
da, „hogy a nő még szebb legyen”: a Mary
Cohr arc- és testkezeléssel garantálják, a
feszesebb, narancsbőr nélküli test nem
álom többé!

Országszerte ritkaságnak számító szolgáltatással vár-
ják a szépülni vágyó vendégeket a Nagy Imre úti koz-
metikai szalonban.  A problémás bőr kezelését több
irányból közelítik meg a Színvonal Szépségtanoda
szakemberei: a vákuummasszázs, a testtekercselés
és az innovatív termékek hatását ötvözik a luxus kate-
góriás kezelésekben. Csiba Katalin mesterkozmeti-
kus, a szalon vezetője elmondta, egy világszerte mű-
ködő rendszerrel veszik fel a harcot a narancsbőrrel,
s nyújtanak segítséget a bőrfeszesítésben, illetve arc-
ápolásban. A vákuummasszázzsal feltörik a bőr alatti
makacs cellulitot, a nyirokrendszeren keresztül kive-
zetik a salakanyagot, ezáltal kisimul a bőrfelület. Eköz-
ben stimulálják az izmokat, mely elősegíti a zsírége-
tést és a szövetek feszesítését. A kezelés alatt ionizá-
ciós hatóanyag-bevitel is történik, mely az ún. terhes-
ségi csíkok halványításában is segít. Egy átlagos ke-
zelés után 1,5 centiméteres csökkenés várható a de-
rék, 0,6 centiméteres pedig a combok körül. A keze-
lést állapotfelmérés előzi meg, a vendégeknek sze-
mélyre szabottan segítenek a céljuk elérésében, akár
egy adott területre fókuszálva. Csiba Katalin kifejtette,

a bőrön vákuumot képező masszírozó fej segítségé-
vel feszesíteni is tudják a bőrt, nagymértékű fogyás
után is. Kiszámítható metodika szerint dolgoznak, így
a vendégek a diagnosztika után pontosan tudják, mi-
lyen jellegű és gyakoriságú kezelésre
van szükségük. A több éve Magyaror-

szágon is elérhető vákuumos kezelésekkel ellentét-
ben, a Mary Cohr által kifejlesztett gép nem okoz fáj-
dalmat, és óvja az érfalakat is. A „könnyű láb” kezelés-
sel az igénybe vett, elnehezült lábakon is segítenek,
szintén a nyirokrendszer stimulálásával.

A gépi kezelés hatását fokozza a francia cég leg -
újabb testkezelési innovációja is, a manuális testteker-

cselő rendszer. Karcsúsítás és feszesítés esetében is
speciális masszázzsal kezdődik a kezelés, a célnak
megfelelő szérummal, amit bandázsolás követ, amely
során a hatóanyagok tökéletesen kifejtik hatásukat.

Már az első kezelés
eredménye is hetekig
érezhető: a bőr bárso-
nyosabb, feszesebb
lesz, s akár 1,5 centi-
métert is csökken a
combok körfogata.

A kezelések során használt termékek a termé-
szet laboratóriumában készültek, a cég nagy
hangsúlyt fektet a készítmények tisztaságára. A
Mary Cohr az illóolajokat is a bőrápolás szolgá-
latába állította: egy szabadalmaztatott eljárás-
nak, a hidrogél formulának köszönhetően, forra-
dalmasították az esszenciális olajok alkalmazá-
sát. A hatóanyagok között megtalálható például
a méregtelenítő koffein és az érfalerősítő gesz-
tenye is.

A kezelések személyre szabott, kúraszerű al-
kalmazásával óriási változások érhetőek el a
problémás testrészeken, mely most, a bikinisze-
zon előtt különösen aktuális. A Színvonal Szép-
ségtanoda szalonjában dolgozó szakemberek
speciális, Mary Cohr-tanfolyamon vettek részt,
hogy a legmagasabb tudással várják a változásra
vágyó vendégeket. (x)

Színvonal Szépségtanoda
Győr, Nagy Imre út 41.
(a Nimród Étteremmel szemben)
Bejelentkezés: 20/997-4090
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Április 30., vasárnap
10:00 Nemak focikupa

15:30 Vidám hangulatú
kerékpáros felvonulás
a Hoppáré zenekarral!
Gyujtés a Magyar Gyermekmento
Alapítvány javára! Táv: 10 km.
Minden regisztrált résztvevo ajándék 

kerékpáros pólót kap!
Regisztráció: facebook.com/

gyor.kerekparosklub
Fovédnök: Radnóti Ákos alpolgármester

17:30 Crazy Monday koncert
19:00 Hoppáré koncert 

Május 1.,
hétfo
08:30 Fozo-
verseny
09:00 Gyorhajrá

Akadályfutás, profi futam
10:00 Alma Zenekar koncert
11:15 Gyorhajrá Akadályfutás, gyermekfutam
12:15 Gyorhajrá Akadályfutás, családi futam
16:30 Rock&Roll Show a Gyori Nemzeti

Színház muvészeivel
17:30 Happy Gang koncert
19:00 TNT koncert

Kiskút liget

Kerékpáros
majális

Április 30. 
Május 1.

´́ ´́

´́

´́´́
´́

´́

´́
´́

´́
´́

´́
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ÁPRILIS 22., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:00 Tények Este 02:40 Teleshop
03:05 A férjem védelmében  03:50
Bukott angyalok  04:30 Sherlock és
Watson  05:15 A szépség és a ször-
nyeteg  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:30 Maci Laci  08:45
Tom és Jerry gyerekshow  09:15
Popeye, a tengerész  09:30 Trend-
mánia  10:00 Babavilág  10:35
Ízes élet  11:05 Otthontérkép 
11:40 Poggyász  12:10 SzÉpítők 
12:45 Monk – Flúgos nyomozó 
13:45 Doktor House  14:45 Bilko fő-
törzs  16:45 Megtört szívek 
18:00 Tények 18:55 Transformers: A
kihalás kora  22:30 Viharsziget

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:25
Sporthírek 08:30 Creative chef 09:00
Híradó 09:25 Sporthírek 09:30 Vény
nélkül  10:00 Képújság 18:00 Vény
nélkül  18:30 Credo 19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Hello Győr!
20:30 Zooo+ 21:00 Creative chef
21:30 Kulisszák mögött 22:00 Győ-
ri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 23., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Csapdába csalva  05:15 A
szépség és a szörnyeteg  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 08:00 Ma-
ci Laci  08:15 Tom és Jerry gyerek -
show  08:45 Popeye, a tengerész 
08:55 Popeye, a tengerész  09:10
Az Év Pasija  09:45 Tűsarok 
10:15 Stahl konyhája  10:50 Több
mint TestŐr  11:20 SpeedZone 
11:55 Super Car  12:25 Egészség
Klinika  13:00 Monk – Flúgos nyo-
mozó  14:00 Doktor House  15:05
Házibuli  17:25 Ripost  18:00 Té-
nyek 18:50 A Nagy Duett  21:25 Po-
fa be!  23:20 Az Igazság mecénása
– A feloldozás

07:00 Civil kurázsi 07:30 Creative
chef 08:00 Credo 08:30 Vény nélkül
 09:00 Gázfröccs 09:30 Kulisszák
mögött 10:00 Civil kurázsi 10:30 Ké-
pújság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét
19:00 Hello Győr! 19:30 Vény nélkül
 20:00 Gázfröccs 20:30 Építech
21:00 Nyugdíjas Egyetem 22:00
Győri7 22:45 Konkrét

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 24., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:25 Hazudj, ha tudsz!  02:15 Ha-
zudj, ha tudsz!  03:00 A túlélés ára
 03:50 Végzetes bizonyíték  04:35
A Miller család  05:05 Csapdába
csalva  05:30 A férjem védelmében
 06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Sherlock és Watson  13:35 Walker,
a texasi kopó  14:40 Gyilkos sorok
 15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Extrém
Activity  20:50 Annyit ésszel, mint
erővel!  22:10 Apa ég! 

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 08:45 Konkrét
09:00 Hello Győr! 09:30 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Üzleti ne-
gyed 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Made in Hun-
gary 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 25., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:30 Bűnös Chicago  01:40 Té-
nyek Este 02:20 Teleshop 02:45 Mo-
toGP Összefoglaló  03:15 Hősök:
Újjászületés  04:00 Whitney élete 
04:20 Zsaruvér  05:05 Csapdába
csalva  05:30 A férjem védelmében
 06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Sherlock és Watson  13:35 Walker,
a texasi kopó  14:40 Gyilkos sorok
 15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Extrém
Activity  20:50 Annyit ésszel, mint
erővel!  22:10 Született szobalá-
nyok  23:10 Propaganda

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

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 26., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:15 Az indíték  01:20 Tények Este
02:00 Teleshop 02:25 Para  03:55
Zsaruvér  04:35 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 
20:50 Vigyázat, gyerekkel vagyok! 
22:20 Magic Mike

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Üzleti ne-
gyed 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 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 Hello Győr! 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:10 Magyarul Balóval 00:50 Auto -
gram  01:25 Fitt Mánia  02:00 Dr.
Csont  03:00 Odaát  04:00 Bará-
tok közt  04:30 Magyarul Balóval
05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok!  07:15 Reggeli 
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós
vásárlás 12:10 BabaKalauz  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  23:35 RTL Klub Híradó 

00:55 Az én '56-om  01:05 Egyedül
utazom  02:25 Hazajáró 02:55 A vi-
lágörökség kincsei Antillák 03:10 Ha-
gyaték  03:40 Noé barátai 04:10 Ri-
dikül  05:00 Élő egyház 05:25 Élet-
kor 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Rome Reports –
Vatikáni híradó  06:25 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 Popeye 10:35 A világörökség
kincsei 11:00 Noé barátai 11:30 Tér-
kép 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Kelet-Európa vadonjai
13:40 Szerelmes földrajz 14:10 Ma-
gyar Krónika 14:45 Hattyúdal 
16:30 Tóth János  17:00 Gasztroan-
gyal  18:00 Híradó 18:35 Szeren-
cseSzombat  19:30 Rex, a kölyökfel-
ügyelő  21:10 Világok harca 
23:00 Kenó  23:10 Ragyogás

00:40 Magyarul Balóval 01:20 Édes
otthon  01:50 Spirit  02:25 Grace-
land – Ügynökjátszma  03:25 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 10:25 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 Konyhafő-
nök VIP  20:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:55 Barátok közt  22:35
Szulejmán  23:45 RTL Klub Híradó 

00:45 Portré  01:20 A nemzet
aranya – Titkok könyve  04:00 Bará-
tok közt  04:30 Magyarul Balóval
05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok!  07:15 Reggeli 
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós
vásárlás 12:10 Autogram  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
Dr. Csont  23:40 RTL Klub Híradó 

07:35 Jóbarátok  08:00 Jóbarátok
 08:25 Szívek szállodája  09:20
Szívek szállodája  10:20 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 10:50 Amerikai
mesterszakács junior  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 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  21:10 Két
pasi – meg egy kicsi  21:35 Exek az
édenben 22:45 Flash – A Villám 
23:40 Exek az édenben

08:00 Jóbarátok  08:25 Szívek szál-
lodája  09:25 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
10:50 Amerikai mesterszakács junior
 11:50 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS: Los Angeles  14:45
NCIS: Los Angeles  15:40 Castle
Vámpírok alkonya  16:40 Castle
Árulkodó szavak  17:35 Amerikai
mesterszakács junior  18:40 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 19:05 Az élet
csajos oldala  19:35 Az élet csajos
oldala  20:05 Míg a halál el nem vá-
laszt  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:10 Két pasi – meg egy kicsi
 21:35 Exek az édenben 22:45 Idő-
utazók  23:40 Exek az édenben

07:05 Will és Grace 07:35 Jóbarátok
08:00 Jóbarátok 08:25 Szívek szál-
lodája  09:25 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
10:50 Amerikai mesterszakács junior
 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 Vámpírok alkonya 
17:35 Amerikai 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 22:40
Az utolsó szamuráj 

03:30 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  04:10 Winnetou – Apacsok
földjén  05:50 Fókusz Plusz 
06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Kö-
lyökklub  09:30 BabaKalauz 
10:05 Teleshop 11:00 Spirit  11:30
EgészségKalauz  12:00 StílusKala-
uz  12:35 Édes otthon  13:05 Profi
a konyhámban  13:40 XXI. század –
a legendák velünk élnek  14:10 Há-
zon kívül  14:45 Érintés  15:45
Extralarge: Ágyúgolyó  Közben:
16:05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 
19:55 A nemzet aranya – Titkok köny-
ve  22:35 Az utolsó vérig 

02:55 A célszemély  03:40 A célsze-
mély  05:00 Televíziós vásárlás
05:30 Trendközelben 05:55 Will és
Grace  06:20 Will és Grace  06:40
Jóbarátok  07:05 Jóbarátok 
07:35 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
08:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
08:35 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
09:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
09:35 Monk – Flúgos nyomozó 
10:30 Monk – Flúgos nyomozó 
11:30 NCIS: Los Angeles  12:30
NCIS: Los Angeles  13:25 Castle 
14:20 Castle  15:15 Időutazók 
16:15 Időutazók  17:10 Rólunk szól
 18:10 Lesz ez még így se!  21:00
Csak egy kis pánik  23:00 Exek az
édenben 

00:25 Exek az édenben 01:35 Időuta-
zók  02:15 Amerikai mesterszakács
 05:10 Televíziós vásárlás 05:40
Will és Grace  06:05 Will és Grace
 06:30 Will és Grace 06:55 Jóba-
rátok  07:25 Jóbarátok  07:50 La-
kástalkshow 08:50 Amerikai mester-
szakács  09:45 Amerikai mester-
szakács  10:40 Trendközelben
11:10 NCIS: Los Angeles  12:10
NCIS: Los Angeles  13:05 Rólunk
szól  14:00 A pofátlan  15:55 Lesz
ez még így se!  18:50 Tűzfal 
21:00 Még egy kis pánik  23:00
Exek az édenben 

02:40 Hazajáró 03:10 Hagyaték 
03:35 Noé barátai 04:05 Ízőrzők: Gör-
geteg 04:40 Akadálytalanul 05:05 Ko-
sár 05:25 Itthon vagy! 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:50 Domovina 08:20 Lola  09:10
Végtelen szerelem  10:00 Váratlan
utazás  10:50 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Jamie 30 perces kajái 13:10 A világ -
örökség kincsei 13:30 Zorro  14:20
Erdészház Falkenauban  15:10 A
múlt árnyékában  16:10 Don Mat-
teo  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem 19:25 Ma-
radj talpon! 20:25 Kékfény 21:25
Hawaii Five-0  22:05 Kenó  22:15
SOKO – Alpesi nyomozók  23:00
Flashdance

03:10 Hagyaték  03:40 Noé barátai
04:10 Ridikül  05:00 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 nostru 08:20 Lola 
09:05 Végtelen szerelem  09:55 Vá-
ratlan utazás  10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie vidéki konyhája  13:10
A világörökség kincsei 13:30 Zorro 
14:20 Erdészház Falkenauban 
15:05 A múlt árnyékában  16:05
Don Matteo  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:25 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:35 Zsaruvér
 21:20 A fátyolos hölgy  22:10 Ke-
nó  22:20 A rejtélyes XX. század 
22:50 Működik a kémia

04:45 Győzike  05:25 Győzike 
06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Kö-
lyökklub  09:35 Teleshop 10:30
Anyám borogass (A semmi köze-
pén/Családom és egyéb emberfaj-
ták)  11:00 Anyám borogass (A
semmi közepén/Családom és egyéb
emberfajták)  11:25 Brandmánia 
11:55 Bringasáv  12:25 Fitt Mánia
 13:00 Autogram  13:30 Randi Ta-
xi  14:05 Őszinte Ingatlanos 
14:35 Hazudj, ha tudsz!  15:45 Zöld
Lámpás  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:20 Winne-
tou – Apacsok földjén  21:25 Nagy-
fater elszabadul  23:35 Az elnök
zsoldosa 

05:05 Profit7 05:25 Iskolapad 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:53 Reformáció hétről hétre 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó 
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Útmuta-
tó  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:55 Isten kezé-
ben  09:25 Kereszt-Tények 09:35
Katolikus krónika  10:00 Új nemze-
dék  10:30 Reformáció hétről hétre
10:35 Evangélikus magazin 11:05 Az
utódok reménysége  11:30 Önkén-
tesek  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Rúzs és selyem 13:20
Agatha Christie: Randevú a halállal 
15:05 Az aranyfej  17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:35 Miss Fi -
sher rejtélyes esetei  19:30 Magyar-
ország, szeretlek! 21:05 Kártyavár 
22:00 Kenó  22:05 Vadászat a Vö-
rös Októberre

03:45 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:00 Minden tudás 05:25 Summa
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
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 vidéki
konyhája 13:10 Világörökség Portu-
gáliában 13:35 Zorro  14:20 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
talpon!  20:25 Önök kérték! 
21:25 Velvet Divatház  22:10 Kenó
 22:15 Cédrusliget  23:05 Nagyok
23:30 Reformáció hétről hétre 23:40
Kékfény
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ÁPRILIS 28., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20 Spíler TV bemutatja: Premier
League – Összefoglaló  00:50 Té-
nyek Este 01:40 Teleshop 02:05 Vad-
állatok  04:15 Gyilkos sorok 
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 
20:50 Tények Top Sztori  21:00
Csatahajó  Csatahajó 23:40 Hello
Hollywood – Návai Anikóval

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:40 Hűtlen vágyak  01:45 Tények
Este 02:25 Teleshop 02:50 Élve elte-
metve  03:55 Bukott angyalok 
04:40 Balfékek  05:05 Csapdába
csalva  05:30 A férjem védelmében
 06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Sherlock és Watson  13:35 Walker,
a texasi kopó  14:40 Gyilkos sorok
 15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Extrém
Activity  20:50 Annyit ésszel, mint
erővel!  22:10 A szultána  23:20
1/1 Azurák Csabával 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Hello Győr! 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Építech
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Credo 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:15 Házon kívül  00:50 Magyarul
Balóval 01:30 Randi Taxi  02:05
Bringasáv  02:35 Revolution 
04:00 Barátok közt  04:30 Magya-
rul Balóval 05:05 Televíziós vásárlás
05:30 Jó reggelt, skacok!  07:15
Reggeli  09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:10 Fitt Mánia
 12:50 Fókusz  13:20 A kis meny-
asszony  13:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:15 A Konyhafőnök VIP 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök VIP  20:35 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:55 Barátok közt  22:35
Halálos fegyver  23:40 RTL Klub
Híradó 

07:05 Will és Grace  07:30 Jóbará-
tok 07:55 Jóbarátok 08:25 Szívek
szállodája 09:20 Szívek szállodája 
10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
10:50 Amerikai mesterszakács junior
 11:50 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS: Los Angeles  14:45
NCIS: Los Angeles  15:40 Castle A
rossz hír hozója  16:40 Castle 
17:35 Amerikai 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 22:40
Penge 2. 

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Will és Grace  07:35
Jóbarátok  08:00 Jóbarátok 
08:25 Szívek szállodája  09:25 Szí-
vek szállodája  10:20 Stíluspárbaj
Lakatos Márkkal 10:50 Amerikai
mesterszakács junior  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 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 A
sziget  23:55 Penge 2. 

01:10 A magas szőke + két szőke 
02:30 Hazajáró 03:00 Fantastic Pla-
ces 03:15 Hagyaték  03:40 Noé ba-
rátai 04:10 Ridikül  05:00 Magyar
gazda (ism.) 05:25 Kék bolygó 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 A múlt árnyékában  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:20 P'amen-
de 07:50 Öt kontinens 08:20 Lola 
09:05 Végtelen szerelem  10:00 Vá-
ratlan utazás  10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie vidéki konyhája 13:10 A
világörökség kincsei 13:25 Zorro 
14:15 Erdészház Falkenauban 
15:05 A múlt árnyékában  16:05
Don Matteo  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:30 Virtuózok 2017 21:10 Agatha
Raisin  22:00 Krumplirózsa  23:55
Kenó

00:10 Magyarul Balóval 00:55 Brand-
mánia  01:25 A kartell  03:25
Anyám borogass (A semmi kö ze -
pén/Családom és egyéb emberfajták)
 04:00 Barátok közt  04:30 Magya-
rul Balóval 05:05 Televíziós vásárlás
05:30 Jó reggelt, skacok! 07:15 Reg-
geli 09:20 Asztro Show 10:25 Televí-
ziós vásárlás 12:10 EgészségKalauz 
12:50 Fókusz  13:20 A kis menyasz-
szony 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 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 Credo 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Gázfröccs
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 Gáz-
fröccs 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 
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00:35 Temetés Berlinben  02:15
Szellem a palackból... 02:45 Hazajáró
03:15 Hagyaték  03:40 Noé barátai
 04:10 Ridikül  05:00 Kárpát Exp-
ressz 05:25 Médiaklikk 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
A múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Rondó 07:50
Kvartett 08:20 Lola  09:05 Végtelen
szerelem  09:55 Váratlan utazás 
10:50 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Zorro 14:05 Erdész-
ház Falkenauban  14:55 A múlt ár-
nyékában  15:55 Don Matteo 
16:50 Szerencse Híradó  17:10 Ridi-
kül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:25 Maradj talpon! 
20:30 Tóth János  21:00 Fábry 
22:15 Kenó  22:20 A magas szőke +
két szőke  23:45 Fényes szelek

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Bár a mostani időjárásunkon nem igazán lát-
szik, de tavasz van, s a márciusi napfény me-
lege megtette a hatását a gyűrűsfarkú ma-
kik kifutójában is. Nagy boldogságunkra,
egyhetes eltéréssel, két ikerpárunk is szüle-
tett. A dupla öröm most igazán elmondható,
amikor négy apró borostyán szempár figyel
minket az anyukájuk óvó öleléséből és nyolc
apró karocska kapaszkodik szorosan a ma-
mába. Ráadásul még négy vékony csíkos
farkacska is előtűnik néha, ha szerencsések
vagyunk. Koboldszerű arcocskájukkal tün-
déri látványt nyújtanak a kifutóban, így ha-
mar látogatóink kedvenceivé váltak.

A kölykök életük első heteiben még anyjuk
hasán kapaszkodtak, így nem volt könnyű
megpillantani őket. Mostanra azonban már
felkapaszkodtak anyjuk hátára, és onnan te-
kingetnek a nagyvilágra. Sőt, időnként már le
is másznak anyjukról, hogy megtapasztalják,
milyen is az, amikor saját lábukon járnak. A ve-

„Cukiságdömping”: baby boom
a gyûrûsfarkú makiknál

lük való ismerkedést az is megkönnyíti, hogy
állatkertünkben a látogatóink is bemehetnek
a katták közé. Így sokkal közvetlenebb, varázs-
latosabb a találkozás, mivel nincs rács az ál-
latok és az emberek között. Persze, etetni és
simogatni őket így sem szabad, viszont ők
bármikor hozzánk érhetnek.

A csoport minden nőstény tagja részt
vesz a kicsik nevelésében, sőt az anyák
egymás között is cserélgetik a kölyköket. A
katták általában egyetlen utódot hoznak vi-
lágra, de az ikerszülés sem ritkaság, ná-
lunk ez most duplán lett igaz! Győrben
igen szépen gyarapodik a makicsoport, az
elmúlt években, tavasszal mindig születtek
apróságok. A faj szaporítása természetvé-
delmi szempontból is fontos, hiszen a gyű-
rűsfarkú maki őshazájában, Madagaszkár
szigetén veszélyeztetettnek számít, az eu-
rópai állatkertekben pedig regionális törzs-
könyvet vezetnek róla.

Jöjjenek el és nézzék meg gyarapodó kis
családunkat a győri állatkertben!

A távhőszolgáltatás napján, április 12-én a
Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
sága nyílt napot tartott, melyen az érdeklő-
dők megismerkedhettek ezzel a korszerű,
biztonságos és egyre „zöldülő” fűtési rend-
szerrel. Az idei nyílt nap rendhagyó módon
a PannErgy NyRT. Győri Geotermikus Pro-
jektjének, a bőnyi hőközpontnak a megláto-
gatásával kezdődött, ahol a vendégek átfo-
gó képet kaptak a geotermikus energia ki-
nyerésének és felhasználásának környezet-
barát technológiájáról. A program a Győr-
Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóságá-
nak Rozgonyi úti telephelyén, a geotermikus
hő fogadására létesített állomás megtekin-
tésével folytatódott, majd a szolgáltató tevé-
kenységének áttekintésével zárult. A rendez-

Sok érdeklôdô a nyílt napon

vényen diákok, fiatalok, felnőttek és idősek
egyaránt szívesen vettek részt, mintegy száz
látogatót fogadtak a szakemberek.
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Targoncavezetôket és Vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes meg-
fejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hegedûs Péter—Szabó Zoltán:
Vaskakas is talál szelet, Gyôr históriája címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk
szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A múlt heti szerencsés nyertes: Varga Zoltánné.
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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 21—27.

Csikós kolbász csípôs,
csemege 1 kg

999 Ft/kg

Farmer tejföl 20%-os
330 g, 572,73 Ft/kg

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött grillkolbász

1 kg

Sertészsír 1 kg

189 Ft/db

Steffl dobozos sör 0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár:

159 Ft/db

1099 Ft/kg

179 Ft/db

299 Ft/kg

1599 Ft/kg

Márka üdítô
málna, szôlô
2 l, 89,50 Ft/l

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.

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.

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

AUTÓMOSÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidô Feltétel: 8 általános
jó állóképesség • szabadban végzett munka speciális körülmé-
nyeinek tûrése

BÁLÁZÓ GÉPKEZELÔ
Feltétel: targoncavezetôi jogosítvány • 3 mûszakos munkarend
vállalása

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: min. 8 általános • nehézgépkezelôi és/vagy földmunka-,
rakodó- és szállítógép-kezelô OKJ-s bizonyítvány • gépkezelôi
jogosítvány 4511-es gépcsoport Elônyt jelent: gyôri lakhely 

UDVARI VÁLOGATÓ
Feltétel: min. 8 általános Elônyt jelent: nem dohányzó

Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés 
során adunk tájékoztatást

Önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyhg.hu. A borítékra kér-
jük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.
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Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu
e-mail címen lehet.

CNC gépkezelőket, forgácsoló-
kat, darusokat (felülről vezérelt
darura), CO2-hegesztőket, tar-
goncásokat, villamosmérnökö-
ket, kovácsüzembe fémipari
szakmunkásokat, repedésvizs-
gálókat és géplakatosokat kere-
sünk. Kiemelt órabér! Tel.: 06-
70/245-3955, e-mail: majsa-
munka@indamail.hu

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

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

TÁRSKERESÉS

39/170/78 egyetemet végzett nő
élete párját keresi! 06-20/375-1422

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást vállalok
Győrben és környékén igény sze-
rint. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-
30/212-4830.

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

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

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok, robogók,

autók kárpitjavítása, 
áthúzása, anyagválasztási lehetőség. 

Ingyenes felmérés vidéken is.
Szolid árak. 

06-70/884-6838

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

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

Mindennemű kárpito-
zást, 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,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

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

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

Saját részre vásárolok régi
pénzérméket, schillinget, márkát,
dollárt, régi órákat, hagyatékot. 06-
20/805-7539

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 emele-
ti panellakás eladó. 16,5 M Ft.
Érd.: 06-30/218-7371.

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Érd.: 06-20/481-9986; mari5663@
gmail.com

Győr, Horgas utca, 640 nm-
es, lakóövezeti panorámás telek el-
adó.  Ár: 15,9 M Ft, 52.000 €. +36-
20/950-3185, www.ingatlan.com/
23041650

Győrújbarát, Villabaráth körút
23.; 2.000 nm-es, lakóövezeti pano-
rámás telek eladó. Ár: 18,9 M Ft.
+36-20/950-3185, www.ingatlan.
com/22207687

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 szerző-
déses lakást cserélne 55 nm-es, 2 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű, Ná-
dorváros, Marcalváros I–II városrészben
levő bérleményre. (Hirdetésszám: 606.)

Belvárosi, 2 szobás, 51 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 80 nm-es,
2-3 szobás, tárolóval rendelkező, ha-
tározott-határozatlan idejű, belvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 607.)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55 nm-es, 1-2 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Újváros városrész és Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 608.)

Adyvárosi,1+fél szobás, 49 nm-es,
távfűtéses, igényesen felújított, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 36 nm-es, határozatlan bérleti szer-
ződéses, nádorvárosi vagy adyvárosi la-
kásra. (Hirdetésszám: 313.)

ÉPÍTŐANYAG
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Május 12., péntek 18 óra
Bertalan Péter előadóművész, szintetizátor, harmonika

Belépő ára vacsorával együtt: 2000 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

Május 13., szombat 18 óra Fellép a Loyd zenekar
Bogdán Eszter, Somogyi Ferenc, Babos István, Németh Ottó

Belépő ára vacsorával együtt: 2400 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő

Május 19., péntek 18 óra Cseh György gitár, ének • Scharek Béla harmonika
Belépő ára vacsorával együtt: 2400 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő

Május 26., péntek 18 óra Szórádi Árpád szintetizátor
Belépő ára vacsorával együtt: 2000 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

A belépő ára tartalmazza a vacsorát is, mely a helyszínen választható ki az 5 féle menüből!

MÁJUSI ZENÉS ESTEK!

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

A Híd a jövőbe értelmi sérülteket segítő alapítvány közhasznú
szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúlon.
Az intézmény fenntartása évről-évre óriási feladat az alapít-
vány számára. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával járul-
jon hozzá Ön is a Márton Lakóotthon fenntartásához!

Adója 1%-ával támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élő fiataljait!

„HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 
Bankszámlaszám: 10918001-00000018-64380000

9082 Nyúl, Táncsics u. 174. • 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
www.martonlakootthon.hu

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Nézőként akart ott lenni a 2014-
es brazíliai foci-világbajnoksá-
gon, de számolgatott, és rájött,
hogy ez borzalmasan drága mu-
latság. Önkéntesnek állt, és az -
óta bejárta a fél világot, segítette
a magyar sportolókat hazai ren-
dezvényeken, kézilabda Final4-
on, ifjúsági olimpián, EYOF-on, és
tavaly nyáron a riói ötkarikás já-
tékokon is. Ágyat szerzett Pars
Krisztiánnak, epret Hosszú Katin-
kának, bejuttatta úszóinkat a ví-
zilabda-válogatott meccsére, és
együtt ünnepelte az aranyérmet
Kozák Danutával. Pásztor Rudolf
rengeteg élménnyel és tapaszta-
lattal a háta mögött lett a győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál önkénteseinek koordinátora.

„A brazil vb-vel óriási szerencsém volt.
Jelentkeztem, és éppen Porto Alegre
városába kerültem. Kiderült, hogy egy
volt Erasmus-os csoporttársam ott él,
és felajánlotta, hogy lakhatok nála egy
hónapon keresztül. Ha ő nincs, nem biz-
tos, hogy be tudom vállalni az utazást,
hiszen szállást nem biztosítottak a szer-
vezők, csak formaruhát és étkezést. Itt
indult a történet, ami aztán a mai napig
tart” – mesél a kezdetekről Pásztor Ru-
dolf. Szóba kerülnek a világbajnokság

A nagy kaland: az EYOF-on hasznosítja tapasztalatait
meccsei, a sztárok és élmények, vala-
mint egy cetli, ami nemrég újra előke-
rült. „Nagyon élveztem az önkénteske-
dést, és amikor pár napig beteg voltam
a vb ideje alatt, jutott időm arra, hogy ke-
resgéljek olyan sporteseményeket, ahol
lehetőség van hasonló munkára. Ez a
kis papírdarab most előkerült, én pedig
szépen kipipáltam a sorokat. Ott voltam
a grúziai EYOF-on, Norvégiában az Ifjú-
sági Olimpián és Rióban is.” A magyar
küldöttség akár a teljes káoszba is ér-
kezhetett volna az olimpia helyszínére.
Hogy mégsem így lett, abban annak a
kis csapatnak is szerepe volt, amiben
Pásztor Rudolf is dolgozott. „Több mint
egy héttel a kezdés előtt már Rióban vol-
tunk, de láttuk rögtön, hogy a szervezők
nincsenek a helyzet magaslatán. Óriási
sprint kezdődött, hogy minden rendben
legyen, mire a magyar sportolók átve-
szik kulcsukat a szobájukhoz az olimpiai
faluban. Az ágy például hiánycikk
volt, így mindig kipakoltuk azo-
kat az apartmanokat, ahol ép-
pen nem laktak, és minden
berendezési tárgyat oda vit-
tünk, ahova beköltözött va-
laki. Pars Krisztián egy nor-
mál méretű ágyat kapott,
esélytelen volt, hogy kényel-
mesen elférjen rajta. Sze-
reztünk egy nagyobbat,
egy éjjeliszekrényért
cserébe. Hosszú
Katinkának pe-

dig, ha úgy adódott volna, a világ végé -
ről is szerzünk friss epret, szerencsére
nem kellett messzire menni érte.” Ru-
dolf azt mondja, rendkívül jólesett neki
és társainak, amikor az olimpikonok
megköszönték a munkájukat, ilyenkor
azt érezték, hogy egy kicsit ők is része-
sei a sikernek. Sok ismerőse lett a sport-
vezetők, olimpikonok között. Elismerték
talpraesettségét, elhivatottságát, ezért
is számítottak rá a győri EYOF koordiná-
toraként rögtön a tbiliszi fesztivál után.
Pásztor Rudolfnak Rióban is volt több
önkéntes társa, akit szívesen látna Győr-
ben is, júliusban. „Sokan hivatásként
fogták fel, amit vállaltak. Ők voltak azok,
akikkel félálomban együtt ültünk a reg-
gelinél, majd késő este közösen indul-
tunk a szállásunkra az olimpiai faluból,
és tudtuk, hogy alig pár óra alvás után
újra találkozunk. Nicky volt a legrutino-
sabb, és a sportolóink körében legnép-

szerűbb társam. A hatvanas
éveiben járó úriember

már az 1984-es Los
Angeles-i olimpián is
ott volt, majd azóta
mindegyiken. A leg-
kaotikusabb helyze-
tekben is nyugodt

tudott maradni, ren-
geteget tanultunk tő-

le. Volt egy olasz
lány, aki név

szerint is-
merte a ma-

gyar úszókat, mert korábban ő is spor-
tolt. Hatalmas élmény lehetett számára,
hogy kedvencének, Hosszú Katinkának
segíthetett.” A fiatal önkéntes számára
örök emlék marad Brazíliából, hogy élő-
ben szurkolhatott Imre Gézának, ott le-
hetett Kozák Danuta aranyérmes dön-
tőjén, láthatta az amerikai kosárlabda-
válogatottat, és Usain Boltot, miközben
feltalálta magát váratlan szituációkban
is, ezzel pedig örömet szerzett a sporto-
lóknak. „ A magyar vízilabda-válogatott
játszott és az úszók akkreditációja már
nem volt érvényes erre a meccsre. Ek-
kor mi bementünk a lelátóra, a szurko-
lóktól összeszedtük a jegyeket, kivittük
a mieinknek, akik a hátsó kapun így be-
jutottak, és szurkolhattak a csapatnak.”

Az EYOF önkénteseinek vezetője
tudja, hogy Győrben is fontos szerep
vár azokra, akik az ő példáját követik.
„Most éppen az uszodában vagyunk,
itt például a versenyzők mellett is lesz-
nek kísérők, amikor kivonulnak a rajt-
hoz. Lesznek önkéntesek a versenyiro-
dában, a különböző nézői zónákban,
és az információs pultoknál is. Ponto-
san tudjuk, hogy melyik területen, há-
nyan teljesítenek feladatot. Külföldről
sok tapasztalt önkéntes érkezik, ők is
segítik azokat, akik először vesznek
részt ilyen eseményen. Biztos vagyok
benne, hogy Győrnél jobb házigazdá-
ja nem lehetne ennek az eseménynek,
a sikeres rendezéshez pedig mi is hoz-
zátesszük majd a magunk részét.”
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri  telephelyére több mû-
szakos munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel. Ha szeretnél
INGYENESEN OKJ-s targoncavezetôi 
jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakör betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány

• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô 
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!
Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 

Harmadik alkalommal rendezik
meg a 2015-ben elindított Pan-
nonhalma Prológ amatőr kerék-
páros időfutam versenyt és a ta-
valyi évet követően ismét a város-
ban lesz a befutója a nemzetközi
V4 kerékpárversenynek.

Az amatőr futamokat a szerve-
ző Pannonhalmi Kerékpáros
Sport Klub országúti és mountain
bike kategóriákban hirdette meg
nemenkénti és korcsoportonkénti
beosztásban. Az országúti bringá-
soknak 15, a hegyi kerékpárosok-
nak 16 kilométert kell tekerniük. A

A montenegrói Buducnost Podgorica csapatával
játszik a Győri Audi ETO KC a női kézilabda Bajno-
kok Ligája elődöntőjében. A budapesti Final4-ba
ugyanaz a négy csapat került, mint tavaly, a másik
ágon a macedón Vardar Szkopje és a címvédő ro-
mán CSM Bucuresti találkozik, vagyis megismét-
lődnek az egy évvel ezelőtti párharcok.

„Nem tervezgettünk a sorsolás előtt, és mivel
meg szeretnénk nyerni a négyes döntőt, mindenkit
le kell győznünk, akivel találkozunk. Talán még ke-
ményebb mérkőzésekre számítok, mint tavaly, de
bízom saját magunkban, és abban, hogy a szurko-
lóink segítségével megnyerjük a BL-t" – nyilatkozta
a sorsolás után Görbicz Anita, az előző idényben
BL-ezüstérmes győriek csapatkapitánya.

A Győr tavaly 21–20-ra legyőzte a Buducnost
együttesét az elődöntőben, majd hosszabbítást kö-
vetően hétméteresekkel elveszítette a finálét a buka-
restiekkel szemben. A magyar és a montenegrói csa-
pat eddig 16 alkalommal találkozott egymással, négy
döntetlen mellett kilencszer a Győr, háromszor a Bu-
ducnost győzött. A 2014-es döntőben a Győr 27–21-

Final4: Buducnost—Audi ETO 
az elôdöntôben

re diadalmaskodott. A győriek 2007 óta csak egyszer,
tavalyelőtt nem szerepeltek a négy között, ahol idén
tizedik alkalommal lesznek érdekeltek. Pálinger Kata-
lin, a magyar szövetség alelnökeként örömét fejezte
ki, amiért a szerződéshosszabbításnak köszönhető-
en, idén is – immár sorozatban negyedszer – a ma-
gyar főváros láthatja vendégül a kontinens legjobb

csapatait. Hozzátette, még a tavalyinál is látványo-
sabb kísérőprogramokkal készülnek, hogy hasonlóan
remek hangulatot biztosítsanak a mérkőzések előtt
és között is a szurkolók számára, a Papp László Bu-
dapest Sportarénában. David Szlezak, az EHF Mar-
keting ügyvezető igazgatója azt mondta, színvonalas
meccsekre számíthatunk, hiszen a Vardar és a Győr
a mostani idényben szinte végig kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtott, a Buducnost és a CSM Bucuresti
produkciója pedig jelentősen javult az elmúlt hetek-
ben, ezért rendkívül szoros meccsek várhatók. 

A Final4-ban szombaton rendezik az elődöntőket.
Az Audi ETO 15.15-kor játszik a Podgoricával, a CSM
pedig 17.45-kor kezd a Vardar ellen. A bronzmérkőzés
vasárnap 15.15-kor, a döntő 17.45-kor lesz.

Bringások Pannonhalmán:
hatalmas mezônnyel jön a V4

mezőny 9.30 és 12.40 között raj-
tol, percenként indul egy-egy ver-
senyző, a start és a cél is a város
központi terén lesz. Nevezni még
a helyszínen is lehet. A napot meg-
koronázó fő esemény ismét a Vi-
segrád4 Országúti Kerékpárver-
seny pannonhalmi befutója lesz,
ahol a viadal történetének legna-
gyobb létszámú mezőnye, nagyjá-
ból 160 kerekes halad majd át a
célvonalon. A bringások négyszer
kerülik meg az apátságot a város-
központ hangulatos kis utcáin ke-
resztül. A befutónál ott lesz az el-

múlt évtizedek legeredménye-
sebb magyar országúti kerékpáro-
sa, Bodrogi László, valamint Nico
Mattan is. Az egykori legendás
belga sportoló tavaly is a helyszí-
nen szurkolt a versenyzőknek. „A
2016-os befutó nagyon tetszett,
főleg a remek helyszín miatt. A cél-
hely, az apátság, a macskaköves
tér, tökéletesen visszaadja szá-
momra egy klasszikus belga via-
dal hangulatát. A V4 magyarorszá-
gi befutója olyan, mintha a fland-
riai körversenyen járnánk. Izgal-
mas hajrát várok idén is.”
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Tisztelt Támogatóink, kedves szülôk!

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

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

Támogatásáért elôre is köszönetet mondunk.

www.vidrauszoiskola.hu

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

Az ELSŐ
alkalom

mindenkinek
INGYENES!

SOHA NEM KÉSÔ!

Felnőtt úszásoktatás 

Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:
• 100% garanciával, szeretettel, kedvességgel folyik az oktatás, edzés
• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn, szerdán, pénteken 19 órakor

a győri Sátoros Fedett Uszodában, kedden, csütörtökön
19 órakor az Aqua Uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában életük minősége pozitívan megváltozik
• Negyed évszázados tapasztalatok birtokában

módszereink mindig hatásosak!
• Más oktatási módszereket használunk a Vidra

Úszóiskolában, EZ a siker egyik tényezője!
• A régi rossz élményekből fakadó

félelmek 2-3 alkalommal elmúlnak.
• Több edző foglalkozik a felnőttekkel,

egyéni oktatásra is van mód!
• Minden orvos  minden

panaszra úszást javasol!

Szeretettel várunk minden jelentkezőt, csoportban is!

VÁGJON BELE, NYÁRON ÚSZNI FOG!

Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19–20, Aqua Uszoda: kedd, csütörtök 19–20.

Felkészítünk

felnőtteket

Öböl-átúszásra,

triatlon versenyekre, 

amatőr úszó-

versenyekre!

Világszínvonalú kosárlabdapálya Adyvárosban
Összesen 35 millió forintból, világszín-
vonalú szabadtéri kosárlabdapályát és
streetball-pályákat építenek a Kodály
Zoltán utca mögötti területen. Ezt Rad-
nóti Ákos és Gancz Tamás, a körzet két
önkormányzati képviselője jelentette
be a helyszínen. A munkák már el is kez-
dődtek, a tervezett befejezési határidő
pedig legkésőbb június eleje. A sportos
beruházás TAO-s pénzekből és önkor-
mányzati forrásból készül.

„A városrészben a sportolási lehető-
séget biztosító területek is folyamatosan
fejlődnek. Jó példa erre a közelmúltból
a Barátság Parkban található, ingyene-
sen használható fitneszpark megépíté-
se. Az új kosárlabdapályának nagy hasz-
nát veszik majd a közelben lévő intézmé-
nyek, a Móra- és a Fekete-iskola diákjai,
illetve a két óvoda gyermekei, valamint
a környéken lakók is. Egy korábban
sportolásra szánt, de időközben elha-
nyagolt, balesetveszélyes területet alakí-
tunk át és szépítünk meg ezzel a beruhá-
zással, amely egy normál méretű, kor-
szerű borítással ellátott kosárlabda- és
négy streetball-pályát foglal magában”
– mondta Radnóti Ákos alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselője.

Ezen a területen korábban is sport-
pályák voltak, de több mint 40 éve épül-

tek és mostanra elavultak. Adta magát,
hogy miként hasznosítsák a placcot úgy,
hogy azt minél többen tudják használni.

„Azt a funkcióját a pálya már nem tud-
ta betölteni, amire annak idején épült. Az
itt lakók is jelezték, hogy örülnének, ha fej-
lesztés történne. A pályát használók biz-
tonságának érdekében kamerák is figye-
lik majd ezt a területet” – mondta Gancz
Tamás önkormányzati képviselő. A fej-

lesztés döntő része TAO-s forrásból való-
sul meg, a szükséges plusz munkákat pe-
dig a város finanszírozza. A mini sportpar-
kot este is használhatják, hiszen megvilá-
gítást is kap az új kosárlabdapálya. 

„A Kosárlabdázók Országos Szövet-
sége TAO-s támogatással elindított
egy olyan programot, aminek köszön-
hetően szabadtéri pályák épülhetnek
az olyan városokban, ahol élvonalbeli
kosárlabdacsapat van. Az itt található
két iskola partnere a Széchenyi Kosár-
labda Akadémiának, így remélem, a jö-
vő bajnokai közül sokaknak indul majd
innen a pályafutása” – mondta Fűzy

András, a CMB Cargo-UNI Győr női ko-
sárlabdacsapatának társadalmi elnöke.
A képviselők türelmet kértek a környé-
ken élőktől, a munkák ugyanis több hé-
ten át tartanak.

Tovább tart a Grundfos-Tatabánya KC
menetelése a férfi kézilabda EHF-kupá-
ban. A csapat a negyeddöntőben a ta-
valyelőtti győztessel, a német Füchse
Berlinnel csap össze, a tét a Final Four-
ba kerülés. A Matics-csapat kezdi „ha-
zai pályán”, a győri Audi Arénában a
párharcot, április 22-én 15 órakor.

„A legnehezebb ellenfelet kaptuk.
Egy olyan topcsapatot, amely ellen a to-
vábbjutási esélyeinket 30 százalékosnak
ítélem meg. Ám azért vagyunk igazi
sportemberek, hogy mindent elköves-
sünk a siker érdekében. De valójában
minden a német riválisunk mellett szól”
– értékelte a sorsolást a Tatabánya elnö-
ke, Marosi László. A német együttes el-
lenfeleit a 9000 férőhelyes Max Schme-
ling Halléban fogadja. Itt rendezik majd
április 29-én 15 órától a negyeddöntő
visszavágóját is. A Győri Audi ETO KC
női kézilabdacsapatának meccseire ér-
vényes bérlettel rendelkező szurkolók in-
gyenesen tekinthetik meg a szombati
mérkőzést, az LJ és YB szektorok közöt-
ti, azaz a csarnok felső szektoraiban ta-
lálható szabad ülőhelyekről.

EHF Kupa
negyeddöntô
Gyôrben
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A szövetségi kapitány a nehéz sorsolás
ellenére is szeretne csapatával meccse-
ket nyerni az U19-es férfi röplabda Eu-
rópa-bajnokságon, amely szombaton

kezdődik Győrben és a szlovákiai Puhó-
ban. „Erős csoport a miénk, de nem fo-
gunk kifogásokat keresni: meccseket
akarunk nyerni az Egyetemi Csarnok-
ban annak ellenére, hogy a címvédő len-
gyelek mellett az olasz, a bolgár, a belga
és az orosz együttes is velünk egy cso-
portban szerepel. Egy-két sérüléstől el-
tekintve, jó ütemben haladunk a Belgi-
um elleni Eb-rajt felé, amit már nagyon
várunk” – fogalmazott Tomanóczy Tibor.

Immár huszadik alkalommal
rendezik meg a Vadvirág Ku-
pa Tehetségkutató Lovasver-
senyt, egyben a Némethy Ta-
más-emlékversenyt, a Veres
Péter-iskola Régi Veszprémi
úti lovaspályáin.

A jubileumi program ápri-
lis 29-én 8:30-kor kezdődik, a
lovasok hét kategóriában áll-
nak rajthoz. A versenynapon
Győr lovas sportjának három
emlékezetes állomását ün-
neplik a résztvevők, hiszen
hatvan évvel ezelőtt alakult
meg a mostani megyei lovas
szövetség elődje, ötven évvel
ezelőtt győztek Salzburgban
az Európa-bajnokságon Né-
methy Tamás tanítványai, és
húsz évvel ezelőtt kezdődött a
Veres-iskolában a lovas szak-
képzés, ekkor rendezték az el-
ső Vadvirág Kupát is. Az ese-
mény fővédnöke Borkai Zsolt
polgármester.

Vadvirág Kupa
huszadszor

Európa-bajnoksággal készülnek az EYOF-ra
„A sportág európai krémjének utánpót-
lása lesz itt ezen a rendezvényen, a szö-
vetség felkészülten várja a tornát. Győr-
rel gyümölcsöző az együttműködésünk,

hiszen tavaly az U19-es női Eb-t is itt
rendezhette Magyarország, ugyancsak
Szlovákiával közösen” – mondta a konti-
nenstornáról Ludvig Zsolt, a Magyar
Röplabda Szövetség főtitkára, aki azt is
kiemelte, hogy ez a csapat vesz majd
részt a nyári EYOF-on is.

A csapat egyik meghatározó tagja
győri kötődésű, a városban él gyerekko-
ra óta, és jelenleg a szlovákiai Spartak
Komárno játékosa. Flachner Dániel a

csapategységben bízik a legjobban.
„Ha össze tudunk fogni, akkor csodákra
vagyunk képesek. Ezt már bizonyítot-
tuk a decemberi győri MEVZA-tornán
is. Most sem akarjuk a nyolc közé kerü-
lésnél alább adni, ez a nagy célunk.”

Dr. Somogyi Tivadar, Győr alpol-
gármestere az Eb sajtótájékoztatóján
azt mondta, kevés olyan vidéki város
van Magyarországon, ahol annyi
sporteseményt rendeznek, mint Győ-
rött. Az Európa-bajnokság nemcsak a
résztvevőknek, hanem a győri rende-
zőknek is remek felkészülés, egyben
tesztverseny a júliusi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra.

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális
és Sport Főosztály vezetője megígérte
a sajtótájékoztatón megjelent magyar
válogatottnak, hogy mindent megtesz-
nek azért, hogy színvonalas versenyfel-
tételeket teremtsenek az Európa-baj-
nokságra. A korosztályos Eb-t április 22.
és 30. között rendezik Győrben és Puhó-
ban. A szlovákiai csoportba a társházi -
gazdák mellett Románia, Törökország,
Finnország, Franciaország és Csehor-
szág került. A csoportokból az első két-
két helyezett folytatja majd a győri elő-
döntőben, míg a 3–4. helyezettek az
5–8. helyekért küzdenek.
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