
VII. évfolyam 17. szám  /  2017. április 28., péntek  /  Megjelenik 61.450 példányban

EYOF-tól az olimpiai aranyig
A holland úszólegenda Gyôrben járt 

Cikkünk a 36. oldalon

KOMPLETT
riasztórendszer

Távfelügyelet
már 2500 Ft

nettó
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családi ház
társas-

és panellakás
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felmérés
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új ügyfélnek. 
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A legjobb 
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a Patenttól

AKCIÓ
BIZTONSÁG 0Ft!

3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál! se
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HIRDETÉS  MOZAIK

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 Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a
96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári na-
pon 0–24 órában hívható. A Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái május
1-jén egységesen zárva lesznek, a telefonos ügyfél-
szolgálat nem működik. Győrben a felszíni fizető-
parkoló-hálózat beállói aznap díjfizetés nélkül vehe-
tőek igénybe. A Vásárcsarnok zárva lesz, a Magyar
Vilmos Uszoda és a Barátság Sportpark viszont a
rendes nyitvatartás szerint üzemel. A Győr-Szol Zrt.
üzemeltetésében lévő szabadhegyi, nádorvárosi,
révfalui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomso-
ri és a Koroncói úti köztemetők május 1-jén egysé-
gesen 7 és 20 óra között lesznek nyitva. A GYHG
Nonprofit Kft. hulladékszállítási működési területén
a lakossági hulladékszállítás változatlanul, a Hulla-
déknaptárban meghirdetett módon működik. A
GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulla-
dékudvarok az ünnepnapon zárva lesznek. 

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és nyit-
vatartásairól a www.gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit
Kft. tevékenységével kapcsolatban pedig a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható információ.

Ünnepi tudnivalók

JOGSEGÉLY. Május 3-án, szerdán 17 órától
ingyenes jogsegélyszolgálat lesz a Herman Ot-
tó u. 22. szám alatti MSZP Székházban, amely-
re minden érdeklődőt várnak a szervezők.

A győri Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat április 28-án 19 órai
kezdettel tartja meg a genocídi-
um 102. évfordulója alkalmából
rendezendő programokat az ön-
kormányzat székhelyén (Győr,
Liszt  Ferenc u. 1.). A rendezvény
az 1915–1917 között az örmény-
séget ért tragédiára, a népirtás
során elpusztítottaknak és szülő-

Az Arrabona Évszázadai elnevezé-
sű népszerű vetélkedőre a győri ál-
talános iskolákból idén száz diák
adta le jelentkezését. A negyedik
alkalommal útjára indított városis-
mereti verseny elődöntőjét múlt
pénteken rendezték. A bázis a Ba-
ross úti Látogatóközpontban volt,
innen indultak és ide érkeztek a di-
ákok. Menetlevél segítségével bel-
városi helyszíneket, intézménye-

ÁLLJON MEG A MENET! Első helyezést ért el Álljon meg a menet! című dokumentumfilmjével
Molnár G. Tamás győri operatőr, a IV. Savaria Filmszemlén. A film a hazánkban történt migrációs nyo-
más eseményeit dolgozza fel, három év képanyagát felhasználva. Molnár G. Tamás kamerájával az
„első sorból” követte végig a történéseket, így filmje elejétől a végéig a nyers valóságot mutatja be. 

A Magyar Kosárlabda Szövetség a Kodály Zoltán utca
mögött kosárlabdapályát és streetball-pályákat épít,
amely betonozása – az időjárás függvényében – május
2-án történik. A technológia miatt a pálya felületének
csiszolása ugyanazon a napon történik és akár éjfélig
is eltarthat. A zajt egy aggregátor és két csiszológép ad-
ja. A kivitelező a lakók megértését és türelmét kéri.

Megemlékezés az örmény
genocídium 102. évfordulójára

földjükről elűzötteknek állít emlé-
ket, mint eddig minden évben. A
rendezvényen az örmény genocí-
dium képeit állítják ki, valamint a
résztvevők kóstolással egybekö-
tött ízelítőt kaphatnak az örmény
gasztronómia ízeiből is. A rendez-
vény ingyenes, melyre az Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat sze-
retettel várja az érdeklődőket!

Betonozzák és csiszolják
a kosárlabdapályát

Elôdöntôhöz érkezett 
az Arrabona Évszázadai

ket, emlékműveket, köztéri szobro-
kat, emléktáblákat kerestek fel,
ahol játékos, szórakoztató, ugyan-
akkor figyelmet igénylő feladato-
kat kellett megoldaniuk. 

A hetilapunk hasábjain megje-
lent feladatsorok pontjait és az
elődöntőn szerzett pontokat ösz-
szesítve, a legügyesebb 10 csa-
pat kerül a döntőbe, melynek a
Molnár Vid Bertalan Művelődési

Központ ad otthont május 25-én. 
A rendezvény célja, hogy a diá-

kok megismerjék, felfedezzék, sze-
ressék és óvják a városukat, ahol
élnek, s az évek során lokálpatrió-
tává váljanak. S mivel a különböző
témákat érintő tesztfeladatok la-
punkban jelennek meg, így olvasó-
ink is részesei lehetnek évről évre
a játéknak, és számos érdekes in-
formációval gazdagodhatnak.



Tudja valaki a WiFi-kódot?
Hányszor, de hányszor el-
hangzott ez a kérdés az el-
múlt években, amikor újság -
írók társaságában külföldre
utazhattam. Szállodában, re-
pülőtéren, eseményhelyszí-
nen az első és legfontosabb
teendő az volt, hogy kiderít-
sük, hogyan tudunk a világ-
hálóra feljutni, interneten te-
lefonálni, leveleket olvasni és
küldeni, családtagjainkkal tu-
datni, hogy szerencsésen meg -
érkeztünk. 
Mert hiába volt itthoni előfi-
zetésünk, a külföldi adatfor-
galom tetemes összegbe ke-
rült, s aki véletlenül elfelejtet-
te kikapcsolni a roaming kap-
csolatot, a következő hónap-
ban alaposan elcsodálkozott,
amikor megkapta a mobil te-
lefonjának a számláját.
A külföldre utazók június 15-
től megkönnyebbülhetnek.
Végre-valahára bekövetkezik
az, amiről hosszú évek óta be-
széltek, a megoldás azonban
csigalassúsággal haladt a ma-
ga útján. A csiga azonban vég-
re célba ért, június 15-től meg-
szűnnek a mobilszolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó extra ba-
rangolási vagy roamingkölt-
ségek az Európai Unión belül.
Mindez azt jelenti, hogy a tag-
államok előfizetői, így mi ma-
gyarok is az otthon megszo-
kott árakon tudunk e-mailez-
ni, üzenetet küldeni, képeket
feltölteni, telefonálni akkor
is, ha átmenetileg egy másik
tagállamban tartózkodunk.
Az internet életünk elválaszt-
hatatlan részévé vált. Külföldön
azonban kínos volt az állandó
WiFi-keresgélés, ha éppen nem
volt, szabadságunk erősen kor-
látozott állapotba került. 
Az én generációmnak nagy
élménye volt, amikor a hatá-
rok leomlottak és megállás
nélkül mehettünk Ausztriába
vagy éppen Szlovákiába
szomszédolni. Most egy
újabb határnyitás részesei le-
hetünk, ezúttal az adatforga-
lom soromopói omlanak le.
Ideje volt. 

Koloszár Tamás

WiFi-keresés

tet. A fővárosban heten, Hajdú-Bihar-
ban és Hevesben hatan, Győr-Moson-
Sopron megyében négyen, míg Komá-
rom-Esztergomban és Békésben sen-
ki. Nálunk két baleset vezetett csonko-
láshoz, ezekben a számokban terüle-
tenként nincs szignifikáns eltérés.

A feldolgozott jegyzőkönyvek össze-
sítésében érdekes számot találtunk. A
kiemelkedően legtöbb munkabaleset
(8198) azoknál a cégeknél következett
be, melyeknek a dolgozói létszáma 50
és 249 között mozgott. A tíznél több,
de ötvennél kevesebb munkatárssal
dolgozó cégeknél is sokan (6321) szen-
vedtek balesetet. A legalább 500 főt
foglalkoztató társaságoknál ez a szám
3477. Okkal valószínűsíthető, hogy a
nagyobb társaságok több figyelmet
fordítanak az előírások betartatására s
a munkavédelemre.

Tanulságokkal szolgál, ha azt meg-
nézzük, hogy melyik korosztály a leg-
veszélyeztetettebb. A 35 és 44 év kö-
zöttieket érte 2016-ban a legtöbb
munkahelyi baleset. A halálos kime-
netelű balesetek viszont jellemzően az
55 évnél korosabb, de legfeljebb 64
éves munkavállalókat sújtották.

A minisztérium nemzetgazdasági
ágazatonként is csoportosította a bal-
eseteket. Nincs meglepő abban, hogy
a legtöbbet a gépiparban, a feldolgo-
zóiparban, s a szállításban, raktáro-

zásban regisztrálták. A legkevesebb
pedig a háztartásban és a bányászat-
ban fordult elő.

A gazdasági formák szerinti bon-
tásban nyilvánvalóan a gazdasági tár-
saságok vezetnek, de meglepően sok
a baleset a központi költségvetési
szerveknél, s valószínűleg azt is keve-
sen gondolták volna, hogy tavaly az
egyházi szervezeteknél is 222 munka-
baleset történt.

A beszámoló nemcsak a balesete-
ket részletezi, de foglalkozik a munka-
ügyekkel, és a munkabérrel kapcsola-
tos szabálytalanságokról is ír. Példái
között szerepel egy Győr-Moson-Sop-
ron megyei eset. Egy bolti eladót írás-
ba foglalt szerződéssel foglalkoztat-
tak, ám nem jelentették be az adóha-
tóságnak. Az ellenőrzésnek köszönhe-
tően a munkáltató legalizálta ezt a jog-

viszonyt, így a nyugdíj és
egészségbiztosítás szem-
pontjából nem esett ki két
éve a munkavállalónak. 

Kedvező Győr-Moson-
Sopron megyei példát is ta-
láltunk a beszámolóban.
Cukrászdai alkalmazottak
jogállását vizsgálták, s kide-
rült, hogy a havonta 4–11
naptári napon egyszerűsí-

tett foglalkozás keretében dolgozók
rendes és rendkívüli munkaidejéről
naprakész munkaidő-nyilvántartást
vezettek. Ez a gyakorlat nem jellemző
a vendéglátásban.

A munkabalesetek statisztikáinak
tükrében megfogalmazható: az a mun-
kavállaló a legveszélyeztetettebb a halá-
los baleset szempontjából, aki 55 évnél
idősebb, 64 évnél fiatalabb, a gépipar-
ban keresi a kenyerét, mégpedig olyan
társaságnál, ahol legalább 50-en, de
legfeljebb 249-en dolgoznak.

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

A munkabalesetekben elhunyt,
valamint megrokkant munkavál-
lalók emléknapját április 28-án
rendezik meg országszerte. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Győri Járási Hivata-
la pénteken nyílt szakmai ren-
dezvényén foglalkozik – többek
között – a munkabalesetek vesz-
teségeivel, s személyes konzul-
tációt is tart. Egy országos jelen-
tés alapján a balesetek alakulá-
sát követtük figyelemmel. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium
közzétette a tavaly egész évben tör-
tént munkabalesetek alakulását be-
mutató statisztikáit, tapasztalatait. Az
összehasonlító számadatok szerint a
munkabalesetek száma folyamatosan
nőtt. 2012-ben 17 ezer 25 ilyen bal-
eset történt, 2014-ben 19 ezer 661,
tavaly pedig már 23 ezer 27. Négy éve
62 ember halt meg ezek következté-
ben, 2015-ben 84, szerencsére tavaly
néggyel kevesebb. 

Területi bontásban is megnéztük a
tendenciákat. Győr-Moson-Sopron
megyében 2016-ban 1429 baleset tör-
tént. Nálunk csak Budapesten, s Pest
megyében szenvedtek többen munka-
balesetet a tavalyi esztendőben. A terü-
leti eltérések jól mutatják, hogy az ipa-
rosított térségekben lényegesen maga-
sabb ez a szám, míg Nógrádban példá-
ul 464, Somogyban 703, addig  Borsod-
Abaúj-Zemplénben csupán nyolccal ke-
vesebb, mint Győr-Moson-Sopronban. 

A nyilvános statisztikákból kiolvas-
ható az is, hogy melyik megyében há-
nyan haltak meg vagy szenvedtek sú-
lyos csonkolásos munkahelyi balese-

A munkabalesetek halottjaira
és rokkantjaira emlékeznek

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Gyôr-Moson-Sopron
megyében tavaly
négyen haltak meg
munkabalesetben
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Széchenyi Kártya Program
• akár 3 hét alatt
• alacsony kamattal 
• állami kamattámogatással
• állami kezességi díjtámogatással
• akár ingatlanfedezet nélkül
• gyors és egyszerűsített hitelbírálattal

lehet hitelhez jutni
Keresse a kamara ügyfélszolgálatát az ugyfelszol-
galat@gymskik.hu címen, vagy a +36-96/520-226-
os telefonszámon.

„Kamara által AJÁNLOTT 
vállalkozás 2018” –
pályázati felhívás!

• hitelesség
• szakmaiság
• minőség
• biztonság

A kamara önkéntes tagjai május 31-ig csatlakoz-
hatnak a védjegyet használó cégekhez.

INGYENES jogi tanácsadás 
a kamarában
Gyôrben szerdán 11–12 óráig. Információ és idő-
pont-egyeztetés ugyfelszolgalat@gymskik.hu, +36-
96/520-202. 

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A győri önkormányzat sikeres pályázata ré-
vén a Báthory utcai bölcsőde komplex fel-
újításon esett át, és elkészült a Türr István
úti bölcsőde és a Család- és Gyermekjóléti
Központ Lajta úti telephelye is.

„Olyan komplex felújítás történt az intézményben,
amely jelentősen növeli a bölcsődei ellátás színvo-
nalát Révfaluban” – fogalmazott az átadás alkalmá-
val Radnóti Ákos alpolgármester, aki köszönetet
mondott Borkai Zsolt polgármesternek, hogy az
óvodák és bölcsődék felújítása ilyen kiemelt figyel-

met kap a városban, és hasonlóképp megköszönte
dr. Somogyi Tivadarnak, a területért felelős alpol-
gármesternek, valamint a városrész önkormányzati
képviselőjének a sorozatos fejlesztéseket.

Páternoszter Piroska, a győri Polgármesteri Hi-
vatal Humánpolitikai Főosztályának vezetője hozzá-
tette, a szakmai fejlesztések mellett kiemelt cél,
hogy az egyes városrészek arányosan részesüljenek
a különböző felújításokból. „Az önkormányzat saját
forrásból és pályázati lehetőségeket kihasználva,

Megújult a Báthory utcai bölcsôde
újítja fel egészségügyi, szociális és a gyermekeink
neveléséért felelős intézményeit. A közelmúltban a
Báthory utcai bölcsőde mellett is több fontos felújí-
tás történt. Ilyen a Türr István utcai bölcsőde, amely
közel ötvenmillió forintból újulhatott meg, s ahol a
gazdaságos üzemeltetést napelemes rendszer is
segíti.” A főosztályvezető emlékeztetett, ugyancsak
elkészült a Család- és Gyermekjóléti Központ Lajta
úti irodája 75 millió forintos beruházás révén, emel-
lett az intézmény két új gépjárművel is bővült.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram támogatásával elkészült fejlesztés során az in-
tézmény mintegy 545 négyzetmétere újult meg,
míg 298 négyzetméternyi területet alakítottak át. Az
épület homlokzata, s a lapos tető is új szigetelést
kapott, és a nyílászárókat is kicserélték. A belső át-
alakítások az épület három csoportegységének vi-
zesblokkját érintették, amelynek során a meglévő-
höz hasonló, még egy egység épült két-két gyerek-
WC-vel és gyerekmosdóval. Ez a rész két új pelen-
kázóval, zuhanyzóval, valamint felnőtt mosdóval is
bővült. Az A és a D épület közötti épületrészen aka-
dálymentes bejáratot alakítottak ki. A D épületben
akadálymentes vizes blokkot és szintén akadály-
mentes szülői tárgyalót hoztak létre. A dolgozói vi-
zesblokk és öltöző is megváltozott, s két új raktárt
is kialakítottak.

Kicserélték a belső nyílászárókat, a padlóburko-
latokat, megújultak a falfelületek, és új beépített
szekrények készültek, akadálymentes parkolót is ki-
alakítottak. A projekt keretein belül eszközbeszer-
zésre is sor került. Ezek között különféle játékfor-
mák mozgásos, értelmi és kreativitást fejlesztő esz-
közökkel, valamint udvari játékokkal is gazdagodott
az intézmény. A bölcsőde helyiségeinek hiányos be-
rendezéseit is fejlesztették, új bútorok, tárolók, füg-
gönyök, különböző informatikai eszközök kerültek
a bölcsődébe, valamint fedett kerékpártárolót, pá-
rakaput is beszereztek. 

A Báthory utcai bölcsőde komplex felújítása című
projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Ma-
gyarország költségvetésének társfinanszírozásában
valósult meg több mint 238 millió forintból.

Önként jelentkezők közül válasz-
tották ki azt a hat fogvatartottat,
akik az évek óta működő „Meg-
bántam, jóvátenném” elnevezé-
sű program keretében dolgoz-
hattak a Győr-Moson-Sopron
Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet falain kívül a napokban. A
cél ismét a segítségadás volt, az
Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény Kálóczy téri te-
lephelyének kerítését festették
le a rabok. „Olyan fogvatartotta-
kat engedünk ki az ilyen alkal-
makkor, akik magaviseletük és
munkavégzésük alapján megér-
demlik, s példát mutatnak a töb-
bi fogvatartottnak” – mondta el

Megbánták, jóvátennék
a helyszínen Mihály Attila bör-
tönparancsnok. 

A Belügyminisztérium pályá-
zatán az önkormányzat 16 millió
forintot nyert az idősek otthona
udvarának felújításához, saját for-
rásból pedig ugyanennyit bizto-
sít a munka befejezéséhez, az ud-
var elkészültéhez járultak tehát
hozzá munkájukkal a rabok, akik-
nek reintegrációjáért a falakon
belül is számos programmal já-
rulnak hozzá a szakemberek. A
társadalomba visszailleszkedés
a bűnök megbánásával kezdődik,
ehhez pedig a nyilvánosság be-
vált eszköz a büntetés-végrehaj-
tásban.
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szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Az Audi Hungaria ismét kitárta
kapuit a nyilvánosság előtt. Ezút-
tal az RS sportautók titkaiba
avatta be az újságírókat Juhász
László, a járműszerelde vezetője.

„Jelenleg két műszakban gyártunk au-
tókat, műszakonként 450 munkatár-
sunk 460 autót szerel készre, felváltva
négyféle típust, az A3 limuzint, az A3
kabriót, a TT Coupét és a TT Roadstert,
illetve ezek RS változatait” – avat be a
részletekbe a járműszerelde vezetője.

Nemrégiben indult az RS3 gyártá-
sa, amely nem csak szépségével, bru-
tális erejével is felhívja magára a figyel-
met. Négyszáz lóerős motorja négy
másodperc alatt éri el a százas tem-
pót. Öthengeres turbó motorja ugyan-
csak Győrben készül. Tizennyolc co-
los kerekekkel, kerámiafékekkel a
szépséget és a biztonságot ötvözi.

Elindulunk a szereldében. Szala-
gon érkeznek a karosszériák, változa-
tos színekben. A csoda a szemünk
előtt játszódik le. A karosszéria, ami
még nem autó, fokozatosan kapja
meg azokat a darabokat, amelyek kez-
denek hasonlítani az igazi járműre.

A járműszerelde vezetőjének ked-
venc munkafolyamata a házasítás. Ezt
robotok végzik, lényege pedig az, hogy
a hajtáslánc egyesül a karosszériával. 

A szereldében szinte csak fiatalok-
kal találkozunk. Az átlagéletkor 36 év,
s átlagosan hat éve dolgoznak a győri
Audiban. Munkahelyük kétségkívül
att raktív, kezük nyomán vadonatúj au-
tók születnek.

Nem csak a típusok változnak a
szalagon, hanem a felszereltség is

Így készülnek az RS sportautók a gyôri Audiban

Kínába erôsebb duda, 
Japánba fáklyatartó

ezerféle variáns. „A Kínába gyártott tí-
pusokba sokkal erősebb kürt kerül,
mert a kínaiak tízszer annyit dudálnak,
mint az európaiak” – említ egy konk-
rét példát Juhász László, és sorolja az
újabbakat. „Japánban nem elakadás-
jelzőt használnak az autósok, ha mű-
szaki hiba miatt várakozniuk kell, ha-
nem fáklyát. Így a felkelő nap országá-
ba exportált autók fáklyatartót is kap-
nak” – hallgatjuk csodálkozva az
újabb példát, az Oroszországba kerü-
lő autók pedig vészhívóval szereltek.

De vajon honnan tudja a műszakon-
ként dolgozó 450 Audi-munkatárs,
hogy éppen melyik autó hová készül, s
mik az adott ország vagy éppen vásárló
igényei a Győrben készülő autókkal? Há-
romféle tájékoztatási rendszer is él egy-
más mellett. Az egyik esetben a nyitott
motorháztetőn egy papír jelzi az autó
specifikumait. Más esetben – s ez a sok-
kal gyakoribb – a számítógép monitor-
ján jelenik meg az adott munkaállomá-
son beépítendő feladat. „A legfejlettebb,
s büszkék vagyunk rá, hogy munkatár-
saink fejlesztették ki, az úgynevezett irá-
nyított hangszóró” – fogalmaz Juhász
László. Mi magunk is kipróbálhatjuk, mit
takar ez. Egyszerűen bemondja és fi-
gyelmezteti az adott munkaállomáson
dolgozót, hogy milyen feladatot kell elvé-

gezni. A rendszer magyarul beszél, s
csak abban a bizonyos szögben hallha-
tó, így másik állomáson nem zavar be. 

Régi ismerősként üdvözöljük Ádá-
mot és Évát, ők robotok, az Audi mun-
katársaival tökéletes összhangban
mérik a fugákat. 

Megérkezünk a fényalagútba. Itt in-
dítják be először az autót, amely „saját
lábon” jut el a vizsgálóba. Minden egyes
autót minden részletre kiterjedve ellen-
őriznek. Az állomáson sok hölgyet lá-
tunk, fejlettebb szépérzékük segít ab-
ban, hogy minden rejtett hibára fény de-
rüljön, s azt akár utólag is korrigálják.

A szereldében több helyen is találkoz-
tunk a Q3 felirattal. Ezek jelzik, hogy jö-
vőre egy újabb autótípus, az Audi Q3
gyártása kezdődik meg Győrben. 

A szakmai nap a próbapályán zárul.
Szabó József és munkatársai két gyorsító
és két rázó szakaszon minden egyes
Győrben gyártott autót letesztelnek, hogy
kizárólag százszázalékos állapotban szál-
lítsák ki az ügyfeleknek az autókat.

Tizennégyféle rázóeffekten mi is vé-
gigautózunk, ha lenne vesekövünk, itt
biztosan eltávozott volna. A cél persze
az, hogy a rejtett, legkisebb berezonálá-
sokat is kiszűrjék, mert az Auditól csak
hibátlan autó kerülhet a leenedő, min-
den bizonnyal boldog vásárlóhoz.
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szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

Dr. Pintér Sándor, Magyarország bel-
ügyminisztere kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréséül a Tűzol-
tóság Napja alkalmából az „Év tűzol-
tója” miniszteri díjat adományozta
egy dunaújvárosi és egy tatabányai
tűzoltó mellett Kőváry Adrián tűzoltó
törzszászlósnak, a Győri Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság szerpa-
rancsnokának.

Nem tervezte, hogy tűzoltónak áll,
ám az élet mégis úgy hozta, hogy a
sorkatonai szolgálat lejárta után,
1998-ban magára öltötte a hivatásos
tűzoltók egyenruháját. Abban a pilla-
natban végleg eldőlt a sorsa. – Köny-
nyen beilleszkedtem, a kollégák is be-
fogadtak, tetszett a munka és az,
hogy csapatban dolgozunk. Egyértel-
művé vált, hogy ezen az irányon tanu-
lok tovább – mesélte Adrián, akiről így
az is kiderült, hogy végigjárta a szak-
mai szamárlétrát. Diplomájához már
csak a nyelvvizsga hiányzik, elsődle-
ges célja most annak megszerzése. 

A Rendőrség Napját minden évben
április 24-én, védőszentjük napján
tartják. Az ünnepi állománygyűlést
idén a zsinagógába hívták össze, ahol
a megyei rendőrfőkapitány elismeré-
seket adott át.  

A város büszke a rendőrökre és az
általuk végzett munkára – kezdte Rad-
nóti Ákos alpolgármester köszöntőjé-
ben. – A nemrég megtartott közgyűlé-
sen a rendőrkapitány beszámolóját
teljes egyetértésben fogadtuk el. Az
önkormányzat értékeli a rendőrök tel-
jesítményét. Idén is nagy hangsúlyt
fektetünk a közbiztonság segítésére.
Hamarosan kezdődik az EYOF, ahol
szintén számítunk az egyenruhások
együttműködésére – mondta.

Az ünnepségen Csizmadia Gábor
rendőr dandártábornok eredményes
szakmai munkáért adott át elismeré-
seket, mi most a városunkhoz kötődő
dicséreteket emeljük ki: az Év Rendé-
szeti Szakembere elismerésben Szal-
ma László c. rendőr zászlóst, a Győri
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály körzeti megbízottját részesí-
tette. A megyei rendőrfőkapitány
ezenkívül egy személyt soron kívül

„Tûzoltó leszek, míg élek!”
— gyôri lett az Év tûzoltója

Jelenleg szerparancsnoki beosz-
tásban dolgozik, amely igencsak ösz-
szetett feladat. Bajtársai hallgatnak rá,
elismerik szakmai tudását és tapasz-
talatát. Elöljárói szerint is kimagasló
munkát végez, mindig lelkiismerete-
sen dolgozik, fegyelmezettségével
példát állít minden kollégája elé. – A
tűzoltósport különleges és hasznos:
szakmai tudás és fizikai erőnlét is kell
hozzá, ami a riasztásokkor sem mellé-
kes. A sikerek még jobban összeková-
csoltak minket az évek során. Már
nem versenyzek, egy ideje az edzői fel-
adatokat látom el. Jó érzés, hogy a tár-
saim itt is hallgatnak a szavamra. A ki-
váló eredmények, az első helyezések,
a sok-sok érem és kupa pedig a bizo-
nyíték, hogy tényleg jól működik
együtt a győri hivatásosak csapata.

Adrián nem csak a laktanya falai kö-
zött tűzoltó, hanem másodállásban is
Szent Flórián örökségét őrzi: a péri re-
pülőteret biztosító tűzoltók parancsno-
ka, összesen 13 társával biztosítják a
helyet. – Másodállásban dolgozom a
péri reptéren, szeretem ezt a munká-
mat is. Segítségével megismerkedhet-

tem a repterek és a repülőgépek speci-
ális szaktudást igénylő beavatkozásá-
val. Ezeket az ismereteket bárhol kama-
toztathatom, ha arra kerül a sor. A sok
munka mellett szabadidőm nagy részét
igyekszem a családommal tölteni.

Két gyermek édesapja ugyanis az
Év tűzoltója, aki családi házukban sze-
ret a kertben tenni-venni, van két befo-
gadott kutyusuk, halastavuk és egy ten-
gerimalac is a gyermekek örömét szol-
gálja. Felesége mindenben támogatja
férjét, a Tűzoltóság Napja alkalmából
tartott budapesti díszünnepségre is el-

kísérte. – Hihetetlenül megtisztelő ér-
zés, hogy két másik bajtársam mellett
engem is érdemesnek találtak az „Év
tűzoltója” díjra. Olyan megerősítés ez,
amelyet nem mindenki kap meg a
munkája során. Semmivel nem össze-
hasonlítható, nem fejezhető ki pénzben
sem. Azért azt nem győzöm hangsú-
lyozni, hogy ebben a díjban a bajtársak
munkája is benne van, nélkülük nem le-
hetnének sem szakmai, sem pedig
sportsikerek. Ezúton is köszönöm ne-
kik és mindenkinek, aki hozzásegített
ehhez az elismeréshez.

Szent György-napi ünnepséget 
tartottak a rendôrök

előresorolt és 59 munkatársát tárgy-
jutalomban részesítette.

A dandártábornok a 2016. évben
tanúsított együttműködő és segítő
tevékenységéért az ünnepségen
Szent György-emlékplakett elisme-
résben részesítette többek között
Radnóti Ákos alpolgármestert és

Szalóki Géza győrújbaráti alpolgár-
mestert, továbbá Csaplár Zoltánt, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Polgár -
őr Szövetség elnökét.

Szalma László lett az Év 
Rendészeti Szakembere
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ADYVÁROS PR-CIKK

Mindenkinek érdemes előrelátóan felkészülni
nyugdíjas éveire. A siker kulcsa a megfelelő meg-
takarítási szokások kialakítása, és a hosz-
szú időn át történő rendszeres takaré-
koskodás. Az öngondoskodás sze-
repe tehát felértékelődik napja-
inkban. Vajon a magyarorszá-
gi példa mit mutat? A tel-
jes körű tájékoztatás
igénye nélkül, néhány
ügyfél példáján keresztül
kaphatunk valós képet arról,
hogyan látják a nyugdíjra felké-
szülés fontosságát a különböző ge-
nerációk itthon. 
Rovatunk állandó szakértője Zsidi Mária, az
Aegon Biztosító megyei igazgatója a témával
kapcsolatban elöljáróban elmondta, sokan szá-
mítanak arra, hogy akár húsz évet is eltöltenek
majd nyugdíjasként, és ezt életük aktív időszaká-
nak látják: szeretnének utazni, új hobbikat kipró-
bálni, és több időt tölteni a barátaikkal, családjuk-
kal. Ennek záloga természetesen az egészség és
az anyagi biztonság. Zsidi Mária valós példái az
öngondoskodás két hazai fázisát mutatják be. 
Nézzük először a középkorú házaspár, András
(53) és Julianna (50) megtakarítását. Mindketten
jövedelmükből havonta 12 ezer forintot fordíta-
nak nyugdíj céllal öngondoskodásra. (Azt tudni
kell, hívja fel a figyelmet Zsidi Mária, hogy csak
650 ezer forintos éves díjnál lehet a maximális
adókedvezményt igénybe venni.) A példa alapján
a kalkulált nyugdíj-kiegészítésük 1 százalékos ga-
rantált hozammal, 5 millió 259 ezer forint körüli
összeg lesz. De 3 százalékos becsült hozammal
már 5 millió 914 ezer forinttal számolhatnak. Néz-
zünk egy másik példát! Zoltán (38) sikeres vállal-
kozó. Ő korábban ismerte fel az öngondoskodás
szerepét, így havi 15 ezer forintot szán a nyugodt
jövőjére. Az ő esetében 1 százalékos garantált ho-
zamnál a kifizetés becsült összege 8 millió 735
ezer forint lesz. Ha azonban 3 százalékos becsült
hozammal számolunk, akkor Zoltán közel 11 mil-
lió forintra számíthat.   
Az Aegon Biztosító valós példái azt mutatják, a
rendszeres megtakarítást nem lehet elég korán
kezdeni. A leendő ügyfeleket tehát abban kell se-
gíteni, hogy minél több lehetőségük legyen meg-
takarítani, könnyebben hozzájussanak a megfe-
lelő tanácsokhoz, a tervezéshez szükséges esz-
közökhöz, és képesek legyenek meg-
hosszabbítani a munkában
töltött éveik számát.
(x)

Az öngondoskodás
szerepe felértékelôdik
napjainkban

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Bak Imre, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas festő, grafikus
Adyvárosban található, Felhő című köztéri alkotásá-

nak restaurációja kezdődött el a napokban – jelen-
tette be Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője.

Sokan nem is tudják, milyen jelentős alkotó mű-
ve látható Adyvárosban, az elmúlt években felújított

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A közelmúltban újabb em-
lék került a Győri Móra Fe-
renc Általános Iskola és
Szakgimnázium aulájának
vitrinjébe: az önkormány-
zat Pro Urbe díjjal ismerte
el az intézmény csaknem 45
éve tartó munkáját. Szer-
dán egykori és mai diákok
ünnepelték az elismerést.

Győr legnagyobb és legmoder-
nebb oktatási intézménye volt a
mai Győri Móra Ferenc Általános
Iskola és Szakgimnázium, amikor
1973-ban megnyitotta kapuit. A
ma mintegy ezer főt számláló
adyvárosi iskola összetett intéz-
mény, hiszen az általános iskola
mellett szakgimnázium és felnőtt-
oktatás is működik itt. Az infra -
struktúra, vagyis a '75-ben épült
tornaterem, majd a '77-ben elké-
szült uszoda is hozzájárult ahhoz,
hogy az ország legjobb sportisko-
láihoz tartozik, számos olimpikon
is kikerült a Móra falai közül. A
Pro Urbe díjjal járó támogatásból
is a sportműhelyt fejlesztik, a

Restaurálják az adyvárosi Felhôt
Szivárvány Óvoda és a Móra Ferenc Általános Isko-
la és Szakgimnázium közötti téren. Bak Imre fest-
ményei eredendően geometrikus szerkezetűek, a
Győrben, 1976-ban készült térplasztikája is festett
mozaikokból kirakva ábrázol felhőket, két oldalán el-
térő színű és különböző mintájú, graffitiszerű képfe-
lülettel.

Radnóti Ákos elmondta, 2014-ben szakmai ösz-
szefogás indult a város közterein található alkotá-
sok és szökőkutak felújítására, ennek keretében res-
taurálták például az I. világháborús hősi emlékmű-
vet, a Vénusz-szobrot, a Cziráky-emlékművet, a Me-
gyeháza téri szökőkutat és a Kuopió park csobogó-
ját. Fontosnak tartják azt is, hogy a meglévő alkotá-
sok mellé újak is kerüljenek ki a győri terekre. „Az
adyvárosi tónál átadtuk az ország első úszószobrát,
a közelmúltban pedig szintén a tóhoz került a Há-
rom folyó című alkotás. Természetesen minden
esetben zsűrizett alkotásokról beszélhetünk” – tette
hozzá az alpolgármester és elárulta, idén is folyta-
tódik a köztéri alkotások felújítása, illetve hamaro-
san egy újat is átadnak Adyvárosban, a műveket pe-
dig kamerákkal is vigyázzák.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatója kifejtette, a Felhő cí-
mű mozaik az amerikai típusú graffitikhez hasonlító,
pop art stílusú alkotás, melynek felújításán az intéz-
mény restaurátor csapata dolgozik, s megtörténik
a tereprendezés is.

Rangos elismerést ünnepeltek a mórások
testnevelési öltözők bútorzatá-
nak cseréje valósulhat meg. El-
hangzott, hagyományai vannak
az iskolában a humánképzésnek
is, nincs is olyan médium a kör-

nyéken, ahol ne dolgozna olyan
újságíró, aki a Mórában tanult.

Csengeri Mária intézményveze-
tő elmondta, a Pro Urbe díjjal a
színvonalas oktató-nevelő munkát,
a tehetséggondozás területén el-
ért eredményeket, valamint érték -
őrző és -teremtő, innovatív peda-
gógiai tevékenységet ismerte el az
önkormányzat. „A díj az összes mó-
rásnak szól: akik ide járnak vagy jár-
tak, a szüleiknek, s természetesen
a pedagógustestületnek és a pe-
dagógiai munkát segítőknek is.”

Radnóti Ákos alpolgármester,
a körzet önkormányzati képvise-
lője elmondta, olyan tradicioná-
lis iskolák sorába lépett a Móra a
díjjal, mint a több mint kétszáz

éves Révai Miklós Gimnázium, a
több mint százéves Kazinczy Fe-
renc Gimnázium és a Győri Ná-
dorvárosi Ének-zenei Általános
Iskola. Emlékeztetett, 2011-ben
komplex energetikai felújítást vé-
geztek az intézményben, köztéri
kamerát szereltek az iskola elé,
rámpát a lépcső mellé. Jövőre
pedig – tette hozzá – egy nagy
álom megvalósulásának kezde-
téhez érünk, a Kuopio parkban
ugyanis elkezdődik a parkolóle-
mez építése.
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szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

A reformáció 500. évfordulójára
emlékezhetünk a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum
legújabb időszaki kiállításán. Az
Ég és föld – Borsos Miklós és a
Biblia című tárlat április 22-én
nyitotta meg kapuit egy ma-
gyar képzőművészek munkáit
bemutató projekt második állo-
másaként.

„Borsos Miklós – akinek állandó kiállí-
tása van a Rómer-múzeumban – szü-
letésének 110. évfordulóját tavaly ün-
nepeltük. Jó apropó volt ez a tematika,
hogy bemutathassuk alkotásait a
megszokottól eltérő helyen és kon-
cepcióban is” – mondta el Grászli Ber-
nadett, a múzeum igazgatója a meg-
nyitón. Azt is kiemelte, hogy az intéz-
mény évek óta nagyon jó kapcsolatot

Ég és föld — Borsos Miklós és a Biblia
ápol a Kovács Gábor Művészeti Ala-
pítvánnyal, akiknek hívására a múze-
um első szóra kapcsolódott ehhez a
kiállítássorozathoz.

A tárlatot Fertőszögi Péter művé-
szettörténész mutatta be a megnyitó

résztvevőinek. Az említett alapítvány ku-
ratóriumi elnöke elmondta, Borsos Mik-
lós a 20. század utolsó reneszánsz szel-
lemiségű művésze volt, akinek az élet-
műve olyan gazdag és sokrétű, hogy
nem volt nehéz egy olyan kiállítást ren-

dezni belőle, amely egységes keretbe
fogja, hogyan gondolkodott a vallásról.
Hozzátette, nem egy bibliai történetet
szeretnének bemutatni, hanem ezen
ünnep kapcsán azt a momentumot
megragadni, hogy a magyarság legje-
lentősebb művészei hogyan gondol-
kodtak a témában. Mert ez útmutató le-
het a ma emberének is. „Úgy gondolom,
hogy ez a képzőművészet szerepe, kö-
zelebb hozni a gondolatot az emberek-
hez, és ennek Borsos nagy mestere
volt” – mondta el Fertőszögi Péter. 

A kiállításhoz kapcsolódva egy ka-
talógus is megjelent, amely a tárlat-
hoz hasonlóan az Ég és föld – Borsos
Miklós és a Biblia címet viseli. Ha ha-
zavinnének egy darabot a győri mű-
vész munkáiból, akkor keressék a ki-
adványt az Esterházy-palota portá-
ján, illetve tekintsék meg az említett
tárlatot, amely június 11-ig, hétfő ki-
vételével mindennap 10 és 18 óra kö-
zött látogatható.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Ahogy előző számunkban beszámol-
tunk róla, csütörtökön, lapzártánk
után tartotta évadismertető sajtótájé-
koztatóját a Győri Nemzeti Színház,
melynek vezetése örökzöld évad mot-

tóval állította össze a 2017/18-as mű-
sortervet. „Mindig izgulok, hogy a kö-
zönség ízlése találkozzon a miénkkel,
és szerencsére az évről évre emelke-
dő bérleteladás azt mutatja, sikerül

Jordán Tamás újra gyôrivé válhat az örökzöld évadban
olyan műsort összeállítani, amiben so-
kan örömüket lelik” – kezdte a színház
igazgatója, Forgács Péter. A mottóvá-
lasztás kapcsán elmondta, az elmúlt
36 év során, amit teátrumokban töl-
tött, többször a képzeletbeli listára írt
egy-egy darabot, melyben szeretett
volna szerepelni vagy megrendezni

azt. Most ezekből az „örökzöldekből"
gyűjtött csokrot a közönségnek.

Radnóti Ákos alpolgármester el-
mondta, a műsorfüzetet átlapozva
szembetűnik, milyen széles műfajkí-

nálat várja a színházkedvelőket Győr-
ben. Hozzátette, az önkormányzat és
az állam összesen több mint egymilli-
árd forinttal támogatja a teátrum mű-
ködését. Hangsúlyozta, külön öröm,
hogy a fiatalok igényeire ennyire fi-
gyelnek a műsorterv összeállításánál,
s a Vill-Korr Sulibérlet keretében,
Gasztonyi László ügyvezető igazgató
támogatásával, azoknak is megnyílik
a teátrum kapuja, azok is megszeretik
a színház világát, akik addig nem jár-
tak az épületben.

Az évad részletes műsortervét
Forgács Péter ismertette. Olyan
klasszikusok kerülnek repertoárra,
mint például a Makrancos Kata, az
Abigél és A padlás, s feltűnik a színé-
szek között Jordán Tamás Kossuth-
és Jászai-díjas színművész is Gorkij:
Éjjeli menedék című drámájában, aki
a sajtótájékoztatón elmesélte, a csa-
ládja győri, ő is itt született, ezután
nem sokkal költöztek el Budapestre,
de a kisalföldi megyeszékhely folya-
matosan a család életének része volt.
Most pedig győriként térhet vissza, s
különösen örül, hogy Valló Péter ren-
dező darabjában szerepelhet és
Csankó Zoltánnal játszhat, aki az
egyik legjobb barátja.

Nem telhet el évad a színházban
zenés szuperprodukció nélkül, ezúttal,
áprilisban az István, a király című rock-
operát mutatják be a Szörényi–Bródy
szerzőpárostól, a rendező pedig For-

gács Péter lesz, aki szabad kezet ka-
pott az alkotóktól. Ezzel kapcsolatban
az igazgató elmondta, éppen jövőre
lesz 35 éve, hogy bemutatták a legen-
dássá vált darabot, így Győrben jubi-
leumi előadás születik majd.

Az évad harmadik premier előadá-
sa a Győri Balett produkciója lesz,
Nathaniel Hawthorne klasszikus regé-
nyét, A skarlát betűt viszi színpadra
Velekei László művészeti vezető.
„Nyolc éve dédelgetem az álmot, hogy
megkoreografálhatom ezt a komor
hangvételű történetet. Előttem nem
tette még meg senki, de azt gondo-
lom, hogy minden adott ahhoz, hogy
novemberben egy izgalmas előadást
mutassunk be” – mutatott rá.

A 2017/18-as évad 
bemutatói
Gorkij: Éjjeli menedék, Shakespeare:
Makrancos Kata, A skarlát betű (Győ-
ri Balett), Szabó Magda: Abigél, Ros-
sini: A sevillai borbély, Georges Fey-
deau: Bolha a fülbe, Szörényi–Bródy:
István, a király, Presser–Sztevano-
vity–Horváth: A padlás, Agatha
Christie: A vád tanúja, Kszel Attila:
Szemben a nappal, Ránki György:
Pomádé király új ruhája, Kszel Attila:
Koldus és királylány.

Dr. Vadász Dániel, a Koopera.hu producere,
Jordán Tamás színművész 

és Radnóti Ákos alpolgármester 
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-,
gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére
kerül. A technika egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia

és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki
izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló
mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyar-
országon 8 Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt  éve  az
AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki-és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszüntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2017. május 6-án (szombaton)

17 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban,
az első emeleti teremben.

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Győr nemcsak Magyarország
egyik legdinamikusabban fejlődő
városa, de a kortárs zene és mű-
vészet tekintetében is megkerül-
hetetlen kulturális fellegvár. En-
nek egyik első számú motorja az
idén ötödik születésnapját ünnep-
lő RómerKvelle, amely április 28-

án, pénteken és 29-én, szomba-
ton hívja össze az ország legme-
nőbb zenekarainak válogatottját.

Ötéves a RómerKvelle —
fergeteges koncertekkel ünnepelnek

Az egyedülálló, európai színvo-
nalú rendezvénysorozat fiatal kö-
zönséget célzó kortárs művészeti
fesztiváljának helyszíne pedig ter-
mészetesen ezúttal is az újult erő-
vel működő Rómer Ház, valamint a
mellette lévő Nefelejcs közben fel-
állított szabadtéri színpad lesz.

A RómerKvelle szervezői belvá-
rosi fesztiválhangulatot ígérnek, a
tér és a ház befogadóképessége

azonban korlátozott, ami azt is je-
lenti, hogy a rómeres bulikhoz ha-
sonlóan – ahol majdhogynem kö-
zösségé kovácsolódik az este so-
rán a koncertek közönsége –, kü-
lönleges atmoszféra várható. A
szabadtéri koncertek 23 óráig tar-
tanak, utána pedig after a Rómer
Házban – természetesen még csa-
ládiasabb létszámú bulizókkal.

Az esemény a győri önkormány-
zat és az NKA Cseh Tamás Prog-
ram támogatásával valósul meg, a
fellépők pedig a következők: pénte-
ken a The Luckies, a Magashegyi
Underground, a Vad Fruttik, majd
Palotai vs. Ludmilla zenélnek,
szombaton, a nagyszínpadon a Jó-
nás Vera Experiment, Diggieman
és a Brains lépnek fel, a házban pe-
dig Random Trip, a Next Level On
Tour és a Dublic X Sammie Beats
formációk zárják a fesztivált.

Jegyek vásárolhatók a kijelölt
helyeken, online és a koncertek
napján a helyszínen. Info: romer.hu,
facebook.com/romerkvelle, face-
book.com/romerhaz

Az előző években is
megtelt a tér



PR-CIKK INTERJÚ

10 / + / 2017. április 28.

szerző: h. f.
fotó: illusztráció

A Templomos lovagok az európai népha-
gyományban címmel írta doktori disszertá-
cióját dr. Vehrer Adél, a Széchenyi István
Egyetem docense. A munka később a Gon-
dolat Könyvkiadó gondozásában könyvben
is megjelent. Legújabb kötete szülőföldjére
visz. A sokorópátkai szájhagyományokban
kereste meg és rajzolta föl az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc helyi eseményeit.
A kötet angolul is megjelent. 

Miért foglalkoztatta ez a téma, s miért éppen
most írt róla könyvet?

A téma a rendszerváltástól kezdődően érdekelt, hi-
szen én még másképp tanultam ezt a történelmi ese-
ményt. Az ezredforduló környékén aztán  kértek tőlem
egy tanulmányt az olaszországi magyarok lapjába, s
akkor egy sokorópátkai bácsival, Dénes Zoltánnal ké-
szítettem interjút a számukra. Az 1956-os emlékév ad-
ta az ötletet, hogy folytassam a történések személyes
hangú felidézését, hiszen egyre kevesebben élnek
már olyanok, akik hiteles tanúi az eseményeknek. 

A szájhagyományok azt jelentik, hogy néprajzi
megközelítéssel tárta fel az érintett családok és
a faluközösség életét?

Igen. Nem szerettem volna csak száraz levéltári
forrásokra hagyatkozó könyvet írni. Egyébként is,

Hogyan ôrzi a szájhagyomány a forradalmat?
egyre szembetűnőbb az a törekvés, hogy a feltáró
tanulmányokat személyes élményekre alapozzák,
vagy azokkal egészítik ki.

A kutatások során találkozott-e újdonsá-
gokkal?

Kiderült, hogy a győri eseményeket követő
napokban beszolgáltatási iratokat égettek el a
tanácsházán. Azokban a napokban Török Ist-
ván is a faluban járt, az ő legjobb barátja ugyan-
is a Sokorópátkán élő Büki Lajos volt, az ő
nagyszüleinél fordult meg a győri forradalmár.
Érdekes volt az is, ahogy az elítélt emberek a
börtönéveikről beszéltek. Ők a börtönben is
dolgozni akartak, s megvetették azokat, akik
csak ültek a cellájukban, s nem éltek a munka-
lehetőséggel. 

Szívesen idézték fel emlékeiket az emberek?
Volt, aki lelkesen beszélt róla, mások csak hosz-

szú rábeszélés után nyíltak meg. Érzékelhető volt,
hogy az egykor meghurcoltakban a mai napig van
némi félelem.

Hogy élnek azok, akiket 1956 után bebörtö-
nöztek?

Visszahúzódóan. A politikától óvakodnak, de a
közösségnek megbecsült tagjai. A könyvbemutató-
ra megtelt a kultúrház, s az emberek hosszan be-
széltek saját és közös élményeikről.

Mi lesz a következő kötete?
A templomos lovagokról szóló mondahagyomá-

nyokból doktoráltam, szeretném ezt a témát folytat-
ni. Másrészt a generációk közötti tudásátadást,
kommunikációt tanítom, most ez foglalkoztat a leg -
élénkebben.

A fenntartható városfejlesztés alapja
az energiahatékonyság, a városi le-
vegő minőségének javítása, a városi
zöldterületek megóvása és kiterjesz-
tése, a zajszennyezés csökkentése
és a fenti szempontok szerinti közle-
kedésfejlesztés. A győri önkormány-
zat mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a kerékpárút-hálózat folya-
matos fejlesztésével a város közleke-
dése fenntartható, a város pedig él-
hető legyen. 

A Településfejlesztési Operatív
Program keretében lehetővé vált Győr
kerékpáros és parkolási infrastruktú-
rájának fejlesztése céljából EU-s for-
rások igénybevétele és a Belváros  te-
rületén kerékpáros fejlesztések, vala-
mint kerékpáros szemléletformáló
kampányok megvalósítása.   

Április 30-án egy nagyszabású
kerékpáros felvonulással kívánják fel-
hívni a szervezők a figyelmet a kerék-

Kerékpáros felvonulás, koncertek
a zöld hajtás jegyében

páros közlekedés fontosságára és a
kerékpáros közlekedésfejlesztés elő-
térbe helyezésének jelentőségére.
Részvételünkkel kifejezhetjük elköte-
lezettségünket a környezetbarát köz-
lekedés és városfejlesztés mellett,
és mindemellett egy jó hangulatú-
nak ígérkező kétnapos rendezvé-
nyen is részt vehetünk,  ahol lesz fő-
zőverseny, zenei programok, sport-
bemutatók, 4,9 km-es akadályfutó
verseny és a Nemak által támogatott
futballtorna. A résztvevők a zenei
programok keretében találkozhat-
nak az Alma Együttessel, a TNT-vel,
Happygang-gel, a Hoppáré és a
Crazy Monday együttessel, valamint
megtekinthetnek egy Rock & Roll
Show-t. Lehetőség nyílik sétahajó-
zásra az Iparcsatornán és a GyőrBike
kerékpárokat is kipróbálhatják az ér-
deklődők. Május 1-jén az Xantus Já-
nos Állatkert kedvezményes belé-

pési lehetőséget biztosít a kerékpá-
ros felvonulás résztvevőinek. A főző-
versenyen, amely a jótékonyság
jegyé ben a Lurkó Alapítvány javára
történik, 100 adagos ételt kell meg-
főzni, amelyből egy adag kerül a zsű-
ri elé, a többit pedig szétosztják.

A kétnapos, április 30-i és május
1-jei kerékpáros majálishoz olyan

győri egyesületek és cégek csatla-
koztak, mint az Audi Hungária Füg-
getlen Szakszervezet, a METRO, Ne-
mak Győr Kft., CIB Bank, OTP La-
kástakarék, The Ground, Plazma
Pont,  Decathlon, ZOO Győr, ETO
FC,  akiknek fontos a környezet vé-
delme és a kerékpáros közlekedés
ügye. (x)
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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.

Regisztráció: facebook.com/gyor.kerekparosklub
Fovédnök: Radnóti Ákos alpolgármester

17:30 Crazy Monday koncert
19:00 Hoppáré koncert 

Kiskút ligetÁprilis 30. Kerékpáros
majális

Május 1.

Május 1.,
hétfo
08:30 Fozoverseny
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 TNT koncert
19:00 Happy Gang koncert

´́ ´́

´́

´́
´́
´́

´́
´́

´́ ´́

´́
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HIRDETÉS KIÁLLÍTÁS

szerző: h. f.
illusztráció: szük norbert

Aki Salvador Dalít választja
példaképének, annak a kü-
löncsége nemcsak elnézen-
dő, hanem egyenesen kívá-
natos. Szük Norbert győri fes-
tő ilyen különc alkotó. Mond-
hatni: képzett provokátor.

Képeinek a jelei, figurái indáznak,
tekeregnek, egymásba fonód-
nak, ki akarnak törni az őket be-
szorító keretből. Színei gátlások
nélkül, kiabálóan harsányak,
még a mély tekintetű arcok sem
hagyják nyugodtan szemlélődni
a nézelődőt, annak meg a neon-
fogai villognak a sötétben. Min-
den, esetenként a méret is tuda-
tosan túlzó a műveiben. Nincs
egyetlen perc nyugalom, minden
izgatott, zaklatott, pulzál, mint a
világ, amiben élünk.

Szük Norbert nemcsak a vász-
nat tekinti egyetlen felületének.
Festett már falakat, óriás vászna-
kat, amelyekkel beborított épüle-
teket, és graffitizett is. Korszak-
váltó csoportjához a legjelentő-
sebb hazai művészeket nyerte
meg alkotótársnak.

A látvány számára minden.
Egyszerre tud lenni szecessziós,
hiperrealista és szürrealista. S eb-

ből a látszólagos stíluszavarból, stí-
luskavalkádból születik meg az,
amit a neve után egy szójátékkal
szükrealizmusnak nevez. „Művé-
szetemre, az amerikai pop-art-on

Burjánzó képein a pulzáló világ
Szük Norbert és barátai a Richter Galériában

kívül, elsőként a japán pop-art, az
anime és manga képek, továbbá a
Távol-Kelet mágikus formái és fi-
gurái (például az indonéz wayang
alakok) vannak jelentős hatással” –
definiálja eligazító pontossággal a
saját művészi világát.

Grafikáin látszik igazán, hogy
a tobzódó látvány mögött gondo-
lat, filozófia, megélt érzelem, küz-
delem van.

Szük Norbi menedzser is. Me-
nedzseli önmagát, felfedezi bará-
tait, szervez, kitalál, ötletel, to-
vább gondol, közönséget, látoga-

tót teremt, megragadja az alkal-
makat, nem arisztokratikusan
finnyás, minden épületben, alag-
sorban, pincében kiállítóhelyet
lát és teremt. Számára az utca

sem csak sétatér, hanem alka-
lom az üzenetre, a meghökken-
tésre vagy a mindennapi hangu-
lat megragadására és ábrázolá-
sára úgy, hogy azt az utca em-
bere is értse. Alkotótáborokat
szervez, a legnagyobb kedvvel
Balin, ahol egy önvesztésre hajla-
mosító magánéleti válság után
önmagára talált. Meg múzsára
és szerelemre. Meg új színekre,
távolságokra és mélységekre,
visszahívó mosolyokra.

De ő is viszonozza a hívásokat.
Mario Blanco, Indonézia leghíre-

sebb képző- és fotóművésze az ő
szervezésében jön Magyaror-
szágra kiállítani balinéz-indonéz
témájú fotóit. A Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi Vármúzeu-
mának Rondella Galériájában
nyílik meg kiállítása május 13-án,
az Eurohíd Alapítvány és a Kalei-
doszkóp Ház szervezésében.

A győri művész világpolgár
lett. Feleségével és kisgyerme -
kével Szentendrén lakik – hol lak-
jon egy festő? –, de mindenhol él.
Győrött most a Richter Terem
Galériájában van egy kiállítása.
Szívvel-lélekkel, ezt a címet adta
neki. Nem sokat gondolkodott
rajta, de csavart egyet a témán. A
szívének legkedvesebb Dezséry
Szük Dorottya fotói mellett  meg-
hívta képeivel dr. Dézsi Csaba
András szívgógyász professzort
is. Dr.  Dézsiné Beöthy Hajnalka –
a professzor édesapjának a fele-
sége – pedig mint vendég, frezot-
tóival szerepel. 

A kiállítás május 12-ig látható.

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 
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fotó: marcali gábor

Izgalmas vállalkozásba fogott a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Általános Is-
kola, Szakgimnázium és Kollégium: az
iskola táncosai és a Győri Balett társu-

lata egy egész estés műsorral szeret-
nék emlékezetessé tenni a Tánc Világ-
napját Győrben. Eddig soha nem lá-
tott műsorral lépnek a nagyközönség
elé április 28-án 18 órakor, a Vaska-
kas Művészeti Központban. 

Az előadás igyekszik betekintést
adni az intézményben folyó sokszínű
táncos képzésbe – tájékoztatott
Derczó Tibor igazgató. Az est három

KULTÚRA   HIRDETÉS

Negyvenöt, izgalmas perspektívákból
készült fotót láthatunk a Győri Nemze-
ti Színházban, a nyolcadik alkalommal
megnyílt Tartalmas Tábor fiatal részt-
vevőinek képeiből összeállított kiállítá-
son. A keddi megnyitón Venczel Ko-
vács Zoltán színész, a tábor művészeti
vezetője elmondta, a tavaly nyáron el-
hunyt Bedi Eszter rendezőasszisztens-
sel nyolc éve álmodták meg a tábort,
hogy tartalmas kikapcsolódást szer-
vezzenek a szünidőző gyerekeknek.
Mellettük Tóth Zoltán operatőr, Ströck
Barbara és Horváth M. Lilla táncpeda-
gógusok sok játékkal és a különböző
művészeti ágak mélyebb megismerte-
tésével várták a gyerekeket. A 8–16
éves korosztály kipróbálhatja magát a
tánc-, szín- és képzőművészetben, a
digitális fotózásban. A program végén
minden évben gálaműsoron mutatják
be a szülőknek a tanultakat. Hagyo-
mány az is, hogy az előző évi táborban

A táncot ünneplik
felvonásból áll, a program a legki-
sebbek néptánc műsorával kezdő-
dik, melyben az elsősök és ötödike-
sek szerepelnek, majd William Fo-
min és Ócsag Anna koreográfiáját,
Don Quijote történetét táncolják el a
végzős növendékek és a középiskola
kiemelkedő táncosai.

A második részben szólók és duók
láthatók majd, klasszika és neoklasszi-
ka szerepel a műsorban. A táncosok
a nemzetközi versenyeken és az orszá-
gos bajnokságokon bemutatott pro-
dukcióikkal lépnek színpadra. 

A harmadik felvonásban pedig a
Győri Balett Belső hangok című da-
rabját láthatja a közönség. Velekei
László, Harangozó-díjas koreográ-
fus egy szimfonikus balettet alkotott
az életünket befolyásoló belső hang-
jainkról. 

Ezen az estén adják át a legtehet-
ségesebb táncosoknak járó díjakat is
– árulta el az igazgató. A Gyimesi Ta-
más által alapított, a legjobb általános
iskolás táncosnak járó elismerést idén
Póda Katica veheti át, míg a középis-
kolások számára odaítélhető Terpszik-
horé díjat megosztva a végzős Kitley
Dalma és Marcello Musini kapja.

Tartalmas fotók
született fotók válogatásából a szín-
házban mutatnak be tárlatot a nagykö-
zönségnek. A kiállítást idén Papp Nor-
bert homokanimátor, festőművész nyi-
totta meg, aki szerint a fotók önmagu-
kért beszélnek. Látható, hogy a gyere-
kek a táborban megtanulják az egyéni
látásmódjuk kialakítását. Más néző-
pontból látják, szemlélik a hétköznapi
tárgyakat, a városunkat, az őket körül-
vevő világot.

Tóth Zoltán operatőr, aki fotózásra
oktatja a gyerekeket, kiemelte, ami
nyáron még játéknak tűnt, az most fi-
gyelmet érdemlő tárlattá változott. Az
idei táborról kiderült, a meghirdetését
követően hamar betelt mindkét tur-
nus. Immár Bedi Eszter nélkül zajlanak
az események, de a színvonalból nem
engednek, s a táborozókat idén is új-
donságok várják – ígérik a szervezők.

A tárlat május 9-ig tekinthető meg
a teátrum csillárszintjén.



HIRDETÉS FIATALOK

14 / + / 2017. április 28.

szerző: földvári gabriella

„Az a lényeg, hogy aki ide bejön,
az boldogan menjen ki” – ez a
célja a Családi Kör Centrumnak,
amely öt éve működik városunk-
ban. Szerdán a programok sorá-
ban egy vadonatúj kezdemé-
nyezést indítottak el.

Az ünnepélyes megnyitón Kovács Gá-
bor, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Egyesület Országos Központjának
foglalkoztatási vezetője kiemelte, a
család, mint intézmény Európa-szerte
krízisben van, ezért is fontos, hogy mi-
nél több programmal segítsék őket. A
győri Családi Kör egyedülálló, többek
között azért is, mert itt nem csak a rá-
szorulókon segítenek, hanem bárki
részt vehet a rendezvényeiken, igény-
be veheti a szolgáltatásaikat.

Takács Tímea önkormányzati kép-
viselő szerint a Családi Kör küldeté-
se aktuálisabb, mint valaha, hiszen a
magyar társadalom legkisebb egy-
sége és egyben legfontosabb értéke
a család. A három pilléren álló prog-
ramok pedig jól tükrözik, hogy szük-
ség van a generációk közötti párbe-
szédre. A képviselő szerint fontos,

szerző: szarka zsófia

A SzínStér és a Generációk Háza ösz-
szefogásával jött létre múlt hét csütör-
tökön első alkalommal a Kamasz Nap,
melynek kiemelkedő támogatója a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a
győri önkormányzat volt. 

A régen Gyermekek Házaként is-
mert helyszín ma már a tinédzsereket is
befogadja, mi több, az őket leginkább
foglalkoztató témákkal hívogatja: intim
kérdések, drogügyek, lányok-fiúk nemi
fejlődése és kezelése. A hangvétel és a
mottó viszont ennél jóval közvetlenebb
és kötetlenebb: Ne szégyellj semmit
megkérdezni, ez csak természetes!”

A szervezők gondosan válogatták
ki a szakembereket, akiknél fontos,
hogy tudásuk mellett kiváló empátiá-
val és pedagógiai érzékkel rendelkez-
zenek. A rendezvény célja ugyanis
nem más, mint hogy megkönnyítsék
a mindenki által legnehezebb időszak-
nak vélt kamaszkort. 

Tóth-Farkas Judit, a program egyik
szervezője mosonmagyaróvári ta-
pasztalatait hozta Győrbe, ahol évről

„Durva dolgot hallottam,
szünetben elmondom!”

évre több fiatalkorúval találkozik eze-
ken a napokon. Elmesélte, hogy itt is
a leggyorsabban betelt programpon-
tok a drogtémák, a szexuális és a pár-
kapcsolati témák voltak. „Nem azért
érdekesek számukra ezek a kérdések,
mert érintettek, hanem mert tabu té-
mák. Beszélgetnek egymás között
ezekről rengeteget, de ők maguk is
tudják, hogy érdemben igazán a ta-
pasztaltak tudnak választ adni” –
mondta el a szervező és hozzátette, a
fiatalok nem félnek kérdezni és be-
kapcsolódni, mivel az órák interaktí-
vak és a szakemberek rutinosak.
Pontosan tudják, hogyan teremtse-
nek olyan közeget, amiben semmiről
sem ciki beszélni.

A diáksereg hömpölygött a folyo-
sókon, hatalmas izgalomban égve,
persze mindezt szinte tökéletesen lep-
lezve. Különböző termekben, nemtől,
kortól, érdeklődéstől függően válogat-
hattak az előadások között. Ők is érez-
ték, miért is vannak itt, ahogy a szer-
vezők is együttesen hangsúlyozták:
„Nehéz pubertásnak lenni, de ezek az
infók segítik túlélni mindezt.”

Coffe To Go a Családi Körben 
hogy a fiatal családok iránymutatást
kapjanak ahhoz, hogy értékrendet
tudjanak maguknak teremteni, a fia-
talok megszólításával az önmegvaló-
sításukat, a világban való eligazodá-
sukat segítik, míg az idősebb gene-
rációk a tudásukat, az élettapaszta-
latukat adhatják át a fiatalabbaknak.
Ezen párbeszédek, programok által
válik példaértékűvé a Családi Kör
projekt. 

Az elmúlt öt évben elsősorban a fi-
atal családoknak, a kisgyermekes szü-
lőknek szerveztek programokat. A Tar-
tópillér – A Fiatalok Közösségi Tere
egy vadonatúj kezdeményezés, a 14–
25 év közötti korosztály számára. A
programba bekapcsolódó fiatalok
egyrészről önkéntes munkájukkal hoz-
záadott értéket teremtenek a szeretet-
szolgálat munkájához, másrészről az
aktív és rendszeres részvételükkel ké-
pesek egy megértő, támogató és sze-
retetteli közegben kibontakoztatni bel-
ső értékeiket. A programok között sze-
repel a Coffe To Go, amely egy inter-
aktív, kötetlen eszmecserére ad lehe-
tőséget meghívott vendégekkel, a fia-
talokat érdeklő témákban.

A programokról a www. csaladikor.
maltai.hu oldalon olvashatnak.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: tóth zoltán

„Három nagy szenvedélyem van: a líra, a rock-
zene és a bábok” – mutat rá Jáger András, a
Győri Nemzeti Színház színésze önálló elő-
adásának esszenciájára, melyet május 13-án
láthat a közönség a Menház Színpadon, az
Öt Templom Fesztivál keretében, 18 órakor
kezdődő, Álmom az Isten című esten versek,
drámarészlet és dalok hallhatóak majd, s Já-
ger András társa csupán egy báb lesz az elő-
adásban. A színen pedig csak egy pad,
egyébként teljesen üres. A pad szimbólum:
„Az emberélet útjának felén…” lévő útszéli pi-
henőhely. Ide érkezik egy vándor, nevezzük
utcazenésznek, és monológjában Ady Endre,
Babits Mihály, Faludy György, József Attila,
Juhász Gyula, Keszei L. András, Pilinszky Já-
nos, Tóth Árpád és Sütő András gondolatai
fonódnak egybe az elmúlt évtizedek ismert
rockdalaival. Egy gitár kíséretében énekel
majd többek között a Quimbytől, a P. Mobil-
tól, Hobótól, Presszer Gábortól, a Tankcsap-
dától, Leonard Cohentől és Máté Pétertől is.
Létezik-e Isten? – erre, életünk talán legfon-
tosabb kérdésére keres választ filozofálva, pö-
rölve, suttogva és énekelve. Az elhangzó ver-

„Az emberélet útjának felén…”
Szenvedélyek összefonódása: monodrámát mutat be Jáger András

sek, szövegek és dalok szerves egésszé áll-
nak össze, így nem előadóest, sokkal inkább
monodráma, ami kikerekedik majd a Menház
Színpad intim terében. Személyes előadásról
van szó, izgul is a művész, hiszen a magában
régen érlelt monodrámát most mutatja meg
először másoknak. Az előadás alatti úton a
fent felsorolt szerzők kísérik, akik között egy
győri újságíró, Keszei L. András nevét is meg-
találjuk. „A verseit olvasva megdöbbentem,
hogy ugyanazok a gondolatok vannak benne
– egyidősek vagyunk egyébként –,  csak ő le
tudja írni ezeket. Én pedig most előadom.”

A játék már akkor elkezdődik, amikor a
vándor megérkezik a padhoz – amit egyéb-
ként Jáger András barkácsolt –, s összesze-
reli a néhány eszközt, amit magával hozott. A
báb, melynek technikáját a Vaskakas Báb-
színházzal közös, sok éve tartó együttműkö-
dés során sajátított el arctalan, így bárki lehet,
a helyzettől függően.

Jáger András tehát mesél, gondolkodik
és kérdéseket tesz fel, a fesztivál pedig ki-
váló közege ennek a személyes hangvételű
előadásnak. Minden irodalmat szeretőnek
ajánlja, s úgy érzi, 13 éves kortól fogyaszt-
ható ez az istenkereső, ám nem klerikális,
humorral átszőtt monodráma.

Csak egy pad,
egy báb, egy gitár

és ő
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

UNTER DEM MOTTO LICHTBRUCH FIN-
DET DIE ERÖFFNUNG DER AUSSTEL-
LUNG DER MITGLIEDER DES GYŐRER FO-
TOKLUBS Bognár Imre, Kanczler István, Sárközi
Zsuzsa und Vehofsics Zsóka am 2. Mai um 17 Uhr
im József Attila Bildungshaus statt (Móra F. tér 1.).
Die Vernisage wird eröffnet durch den Fotografen
Virág Lajos. Unter Mitwirkung von: Baranyai Judit
und ihren Schülern. Die Ausstellung ist bis 26. Mai
immer wochentags von10:00-16:30 geöffnet.

UNTER ORGANISATION DES RUS-
SISCH-UNGARISCHEN VEREINS tritt am
30. April um 19 Uhr in Győr in der Széchenyi
István Egyetem Konzerthalle (Kossuth u. 5.)
das Piano-Csello Paar Duo Fortecello auf. Auf
dem Konzert der Cellistin polnischer Herkunft
und des Pianisten Philippe Argenty mit spa-
nisch-französischen Wurzeln stehen Werke
von Chopin, Bartók, Dvorak und anderer euro-
päischer Komponisten auf dem Programm.

AM 30. APRIL FINDET DIE RIGÓPUSZTA-
ER BAUERNOLYMPIADE in Mecsér-Rigó-
puszta statt. Geplante olympische Disziplinen:
Heuhaufenheben, Leiternlaufen, Düngertragen,
Wassertragen, Ballenrollen, Ballentragen, Sei-
fenkisten-Weiberrally, Holzhacken, Hufeisenwer-
fen, Maisbröseln. Details:  https://www.facebo-
ok.com/events/1914999075399847/.

AM 3. MAI UM 18:30 GIBT ES IM UNIVER-
SITÄTS-KONZERTSAAL (Kossuth u. 5.) ein
Konzert des Chors der Győrer Universität zu hö-
ren. Es dirigiert: Haui Lóránt.

INTERNATIONALES NUMISMATIKER -
TREFFEN am 30. April von 08:00-13:00 Uhr
in der Veres Péter Mezőgazdasági Fachmittel-
und Fachbildungsschule (Régi Veszprémi út
1-3.). Tausch und An/Verkauf von Metall- und
Notengeld, Orden, Münzen und Plaketten, Ab-
zeichen, alter Postkarten, Stempel, Stiche, An-
leihen, Telefonkarten.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ZÁRÓ ELŐADÁSÁHOZ ÉRKEZIK A GYŐ-
RI FILHARMONIKUS ZENEKAR Istvánffy
Benedek hangversenysorozata május 18-án,
csütörtökön 19 órakor, a Richter Teremben. A
hangversenyen a bérletsorozat névadójának,
Istvánffy Benedeknek a születésétől haláláig
tartó időszakban született zeneművek csendül-
nek fel, betekintést adva a kor zenei világába. A
Bach-család kompozíciói a nagy barokkból a
klasszika felé vezető utat tárják elénk, amelyek-
hez Jean-Féry Rebel balettzenéje csatlakozik.
A Győri Filharmonikus Zenekart, a korszak
szak avatott ismerője, Rácz Márton vezényli,
csembalón közreműködik a hangszer nemzet-
közileg elismert művésze, Spányi Miklós.

ÁPRILIS 29-ÉN 10 ÓRÁTÓL PINNYÉDEN, a
Művelődési Házban vehetnek részt az érdek-
lődők egészségőrző programokon.

A gyermekeket játszóházzal, kézműves foglalkozással és rend-
őrségi prevenciós programokkal várják. Részletes program és
további információk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a face-
book.com/ egészsegpiacgyor címen.

NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ
TALÁLKOZÓT rendeznek április
30-án 8-tól 13 óráig a Veres Péter
Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakképző Iskolában (Régi Veszp-
rémi út 1–3.). Fém- és papírpén-
zek, kitüntetések, érmék és plaket-
tek, jelvények, régi képeslapok, bé-
lyegek, metszetek, részvények, te-
lefonkártyák, egyéb régiségek cse-
réjére, adásvételére lesz lehetőség.

AZ OROSZ–MAGYAR EGYESÜLET szervezésében lép
fel Győrben a Duo Fortecello zongora–cselló páros április
30-án 19 órakor, a Széchenyi István Egyetem Hangverseny-
termében (Kossuth u. 5.). A lengyel származású csellista, An-
na Mikulska és a spanyol-francia gyökerekkel rendelkező
Philippe Argenty zongoraművész koncertjén Chopin, Bartók,
Dvorák és más európai zeneszerzők művei szerepelnek. 

FÉNYTÖRÉS címmel nyílik Bognár Imre,
Kanczler István, Sárközi Zsuzsa, Vehofsics
Zsóka, a Győri Fotóklub Egyesület tagjainak
kiállítása május 2-án 17 órakor a József At-
tila Művelődési Házban (Móra F. tér 1.). A ki-
állítás május 26-ig hétköznap 10–16.30
óráig látogatható.

A MAGYAR ÉVEZREDEK BARÁTI TÁRSASÁG szervezésében Molnár V. József
előadását hallhatják Az emberélet földi megpróbáltatásai címmel május 4-én 18 órakor,
a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara főépületében (Liszt F. u. 42.).

A HANGRAFORGÓ EGYÜT-
TES MUZSIKÁL a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közössé-
gi Tér Központi Könyvtárának
klubhelyiségében (Herman Ottó
u. 22.) május 5-én 17 órakor. A
klub vendége: Molnár György fo-
tós, karikaturista.

HAJDU SZABOLCS RENDEZŐ FEHÉR TENYÉR cí-
mű 2006-ban bemutatott filmjét tekinthetik meg az érdek-
lődők a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának klubhelyiségében (Herman Ottó u.
22.) május 4-én 17 órakor.

AZ I. RIGÓPUSZTAI
PARASZTOLIMPIÁT
rendezik meg április 30-
án Mecsér-Rigópusztán.
Tervezett olimpiai szá-
mok: petrenceemelés,
létrafutás, trágya- és víz-
hordás, bálagurítás és
-cipelés, tragacsos asz-
szonyrali, fahasogatás,
patkódobás, kukorica-
morzsolás.

A FILOZÓFIAI ÉS IRODALOMBÖLCSELETI SZABAD-
EGYETEM előadása május 4-én 17 órakor kezdődik a TIT
Pannon Egyesülete székházában (Munkácsy út 6.). Az elő-
adás címe: Az athéni klasszikus filozófia (Platón, Arisztote-
lész) és irodalom (Iliász és Odüsszeia). Előadó: Dr. Boros Ist-
ván filozófiatörténész.

A X. LIKÓCSI MAJÁLIST REN-
DEZIK MEG a Likócsi Közösségi
Házban április 30-án. A progra-
mok 14 órakor kezdődnek, fellép
Shiell Ferry és Henna, Lagzi Lajcsi,
Nótár Mary, Foky és a Jolly Joker.
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HIRDETÉS KÖZLEKEDÉS

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

08.00-13.00 Halászléfőzés
08.00-10.00 Tárogatózik: Spanicsek Attila, Hurtik Imre
10.00-16.00 Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, haj-szín-pad, játszóház
10.00-10.35 Palinta társulat műsora gyermekeknek 
10.00-16.00 Pónilovazás gyermekeknek 

Omnibuszos kocsikáztatás
10.00-13.00 Magyar nóta: Lukács Tímea és Sebestyén Tamás

kísér: Greznár Zoltán és zenekara
13.30-14.00 Bezerédj Kórus és a Rábapatonai Asszonykórus közös műsora
14.00-14.30 Somló és Környéke Borút Egyesület

Borlovag-avatás
14.30-15.10 Magyar nóta: Hajnal Nikolett és Krasznai Tamás

kísér: Greznár Zoltán és zenekara 
15.10-15.40 Marcal Néptáncegyüttes
15.40-16.00 Halászléfőző verseny eredményhirdetése
16.00-16.40 Sík Frida és Venczel-Kovács Zoltán,

a Győri Nemzeti Színház művészeinek fellépése
16.40-17.00 Tombolasorsolás
17.00-19.00 Zenél Szórádi Árpád és a Szórádi Sramli Band 

Hetedik alkalommal rendezik meg a Gyirmóti Halászléfőző Fesztivált az Aranyhal
Szabadidőközpontban május 1-jén, ezúttal jótékonysággal egybekötve, egy súlyosan
beteg, 14 éves gyirmóti kislány gyógyulására gyűjtenek a szervezők. A fesztivál részt-
vevői kóstolással is segíthetik a leukémiás kislány gyógyulásának támogatását. A
versenyen való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött, nevezni a Gyirmóti Mű-
velődési Házban (Szent László út 35–37.), a gyirmotimuvhaz@gmail.com e-mail cí-
men vagy a 96/449-137-es telefonszámon lehet. Az autóval érkezők a Határ úti par-
kolóban, illetve az Alcufer-stadion parkolójában állhatnak meg járműveikkel.

JÓTÉKONY GYIRMÓTI
HALÁSZLÉFŐZŐ
FESZTIVÁL

Elkészült az első defektfelmérés
Magyarországon. A Bridgestone
a Szeretlek Magyarország portál-
lal együttműködésben közel 900
gépjármű-tulajdonost kérdezett
meg egy online felmérés kereté-
ben, hogy megtudja, milyen
gyakran, mely napszakban és mi-
lyen úttípuson szenvednek leg-
többször defektet az autósok.

A defektek 90 százaléka nem
elkerülhető. Tízből négy magyar
autós legalább egyszer kapott
már defektet az elmúlt 5 év so-
rán, amelyek mintegy 50 százalé-
kát szög, 10 százalékát kátyú, kö-
zel 8 százalékát szálszakadás,
több mint 20 százalékát pedig
valamilyen éles tárgy okozta. A
válaszadók 20 százaléka lakott
területen kívül került bajba, a
megkérdezettek több mint 50
százaléka ráadásul délután, és
már sötétedés után kapott defek-
tet, minden második esetben pe-
dig 50–90 km/óránál, vagy na-
gyobb sebességnél következett

A defektek kilencven százaléka
nem elkerülhetô, a felét szögek okozzák

A nôk kétharmada, a férfiak egyharmada nem maga cseréli a defektes abroncsot

be a nyomásvesztés. Az online
felmérésből az is kiderül, hogy
majdnem minden harmadik au-
tós valamely családtagja is a
gépjárműben volt, amikor megál-
lásra kényszerítette a járművet a
lyukas abroncs.

A felmérésből kiderül, a sofő-
rök 74 százaléka dühös, ha de-
fektet kap. A nők 72 százaléka, a
férfiak 33 százaléka nem maga
cseréli a defektes abroncsot. A
sofőrök ötven százaléka nem
tartja biztonságosnak a pótkere-
ket, egyharmaduk pedig nem
tudja megfelelően használni a
defektjavító készletet.

Éjszaka, szakadó esőben defek-
tet kapni minden autós rémálma.
Vagy maga áll neki a szerelésnek,
vagy drága pénzen segítséget hív.
Eddig nem volt más alternatíva. A
megoldás azonban megszületett.

A cég Tatabányán kezdte el
gyártani a DriveGuard gumiabron-
csot, amellyel biztonságosan köz-
lekedhetünk még defekt esetén is.

Megerősített oldalfalainak és a
csúcstechnológiájú hűtőbordái-
nak köszönhetően, az abroncs le-
hetővé teszi, hogy a gépjárműveze-

tők defekt esetén is megőrizzék
uralmukat a jármű felett, és akár to-
vábbi 80 km-t is megtegyenek 80
km/óra sebességgel. Vagyis biz-
tonsággal eljuthatunk a szerelőig.

A tesztvezetésen kipróbálhat-
tuk a defektálló abroncsot. Ára
egyébként autóbarát, egy doboz
cigaretta árával kerül többe, mint
a nem defekttűrő gumi.
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net
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Etwas ganz Neues, etwas Altes und et-
was Abenteuerliches. So könnten wir
kurz die Themen der zweiundzwan-
zigsten Fernsehsendung von Gáz-
fröccs (Gasspritzer) zusammenfassen. 

Über das eine der im Programm ge-
testeten Autos, das RS3, können Sie
ausführlicher in der Beilage unseres
Blattes lesen, jetzt nur so viel über den
neuen Stolz von Audi, dass wir traurig
waren, als es am Ende des Drehtages
zurückgebracht werden musste. Neben
dem Győrer Sportwagen hat der Stab
auch einen gebrauchten VW Passat CC
getestet und zwar mit dem Ziel, um eine
Meinung zu fassen, ob ein sieben Jahre
altes, fast mit allen Extras ausgerüstetes
und kontinuierlich gewartetes deut -
sches Auto mit mehr als dreihundertta-
usend Kilometern in gutem Zustand die
fast drei Millionen Forint auch wert ist.
Im Programm wurde auch ein wenig
getratscht, der Győrer Gábor Szabó
ging nämlich am Anfang des Jahres ein
nicht alltägliches Abenteuer ein, er war

bei dem Baja4000 Ren-
nen in den Vereinigten
Staaten und in Mexikó
dabei. Das Motto der Ver -
anstalter lässt schon viel
über das Rennen erah-
nen: Wer auch immer.
Womit auch immer. Wie
auch immer. Wenn es le-
gal ist, kannst damit
kommen! Auf dem Ren-
nen durften Autos, Moto-
ren, Quads, auch Sat-
telschlepper starten. Das

Von der Oase bis zu den Kakteen:
4000 Kilometer durch Amerika

auf das Budapest-Bamako Rallymuster
organisierte Rennen startete von Los
Angeles aus und kehrte zehn Tage spä-
ter gleichfalls in die Stadt der Engel zu-
rück. Die Wettkämpfer legten dabei
4000 Kilometer bis nach Cabo San Lu-
cas an der unteren Spitze der Halbinsel
Baja zurück, dann kehren sie, in Rich-
tung Norden umdrehend, in die kalifor-
nische Metropole zurück. „Ein Auto
nach Übersee mitzunehmen, wäre
furchtbar teuer gewesen, deshalb mie-
teten wir im Voraus, noch von zu Hause
aus, einen Geländewagen, einen Toyota
4Runner. Es erwies sich als eine gute
Wahl, ein noch vollkommeneres Auto
hätten wir für dieses abwechslungsvol-
lere Gelände kaum finden können. Und
dann begannen wir mit dieser zehn Ta-
ge lange irren Fahrt.“ – erzählte Gábor
Szabó über den Anfang des Abenteu-
ers. Zu den geplanten Etappen gehörte
auch eine Strecke auf der berühmten
Straße 66, der Joshua Tree National-
park, der Salton-See und Slab City,
dann durchquerten die Teilnehmer in
Richtung Süden das namhafte Dü-
nensystem von Nordamerika. In Mexiko
warteten auf die Gruppen neben sons-
tigen Schwierigkeiten, ein Salzsee, eine
Feldstraße, sandige Küsten, sternenvol-
ler Himmel sowie ein Kakteenwald. Be-
im Kampf geht es nicht nur um das
Abenteuer, sondern auch um Wohltätig-
keit. Das Rennen unterstützte die Arbeit
einer Stiftung, die sich auf der Halbinsel
Baja um verlassene und Waisenkinder
kümmert. Wie die Tour von den Győrern
gemeistert wurde, erfahren Sie in der
neuen Sendung von Gasspritzer.

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Egy teljesen új, egy régi és egy ka-
landos. Így foglalhatnánk össze rö-
viden a Gázfröccs huszonkettedik
televíziós adásának témáit. 

A műsorban tesztelt egyik autóról,
az RS3-ról bővebben is olvashatnak la-
punk mellékletében, így az Audi új
büszkeségéről csak annyit, szomorúak
voltunk, amikor a forgatási nap végén
vissza kellett vinni. A győri sportautó
mellett egy használt VW Passat CC-t
is tesztelt a stáb, mégpedig azzal a cél-
lal, hogy véleményt alkothasson, vajon
megér-e egy hétéves, több mint há-
romszázezer kilométert futott, szinte
minden extrával felszerelt, jó állapot-
ban lévő és folyamatosan szervizelt né-
met autó csaknem hárommillió forin-
tot. A műsorban a sztorizgatásnak is
teret adtunk, a győri Szabó Gábor
ugyanis nem akármilyen kalandba vá-
gott bele az év elején, ott volt a Ba-
ja4000 nevű futamon az Egyesült Álla-
mokban és Mexikóban. A szervezők jel-
mondata is sokat sejtet a futamról: Bár-
ki. Bármivel. Bárhogy. Ha legá-
lis, jöhetsz vele! A túrán indul-
hattak autók, motorok, qua-
dok, kamionok is. A Buda-
pest–Bamako rali mintájára
szervezett futam Los Angeles-
ből rajtolt, és tíz nappal ké-
sőbb, ugyancsak az „angyalok
városába” tért vissza. Eközben
a versenyzők 4000 kilométert
tettek meg a mexikói Baja-fél-
sziget alsó csücskén fekvő Ca-
bo San Lucasig, majd észak
felé fordulva, visszatértek a ka-

Oázistól a kaktuszokig:
négyezer kilométer Amerikában

liforniai metropoliszba. „Autót vinni a
tengerentúlra borzalmasan drága mu-
latság lett volna, ezért előre, itthonról
béreltünk egy terepjárót, egy Toyota
4Runnert. Ez nagyon jó választásnak
bizonyult, ennél tökéletesebb autót ar-
ra a változatos terepre nem is találhat-
tunk volna. És aztán belevágtunk a tíz-
napos őrült utazásba” – mesélt a ka-
land kezdetéről Szabó Gábor. A terve-
zett etapok között szerepelt a híres 66-
os út egyik szakasza, a Joshua Tree
nemzeti park, a Salton-tó és Slab City,
majd a résztvevők dél felé áthaladtak
Észak-Amerika neves dűnerendszerén
is. Mexikóban egyéb nehézségek mel-
lett sóstó, földút, homokos tengerpart,
csillagos égbolt, valamint kaktuszerdő
várta a csapatokat. A viadal nemcsak
a kalandról, hanem a jótékonyságról is
szólt. A verseny egy alapítvány munká-
ját is támogatta, amely elhagyott és ár-
ván maradt gyerekekkel foglalkozik a
Baja-félszigeten. Azt, hogy hogyan si-
került a túra a győrieknek, megtudhat-
ják a Gázfröccs legújabb adásából.
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Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVATARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22,
szo.: 9—22; v.: 9—21.
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100% élvezet, 
0-emisszió

AKTUÁLIS
Gokartbajnokságot
szervezünk
cégek között. 
Több info: ekart.hu

A több mint 12 éve kínai kézben lévő MG, a
patinás sportkocsimárka eddig nem sok új-
donságot mutatott be – legalábbis, ami az eu-
rópai igényeknek is megfelel. Az E-motion
Concept kupé viszont ígéretes tervnek tűnik.
A fiatalos és dinamikus lámpák és klasszikus
arányok, valamint tetővonal együtt harmoni-
kus GT hatást adnak. A teljes tetőn végigfutó
üvegborítás a belsőt is kellemes klubszobává
varázsolja. Várhatóan villamos hajtást kap az
autó, mely 4 másodperc körüli 0–100 sprintet
tud majd. A hatótávolság akár 500 km is lehet,
ami használhatóvá teszi a sportautót.

A brit márka jövoje

Az amerikai terepjárógyártó a Renegade bemutatásával meg-
mutatta, hogy milyen a kor szellemében újragondolt klasszi-
kus dizájn. Azóta nem tudták ezt felülmúlni. Most viszont a
Yuntu-tanulmánnyal talán előrevetítik azt, amit elvárunk a már-
kától. Bár ez a kocsi sem mutat soha nem látott megoldásokat,
de szellős utasterével karakteres, egyedi megjelenésű. A filig-
rán tetőoszlopok jót tesznek az arányoknak, de kérdés, hogy
sorozatgyártásban ezek milyen karosszériamerevséget adnak
majd. Mindenesetre az irány jó.

HÍREK
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A Citroën teljesen megújult és nagyon jó irányba fejlődő modell-
palettájának legfrissebb tagját mutatták be a kínai piacnak. A jö-
vő évben Európába is megérkező C5 Aircross egy közepes mé-
retű szabadidő-autó, mely több technikai újdonságot is felvonul-
tat. De nézzük először a C3 karakterében, ám komolyabbra sza-
bott külsőt. Arányai jól sikerültek és több egyedi részletet is hor-
doz magán a kocsi – így a C-oszlopnál visszaforduló króm keret,
vagy az Airbump-szerű betétek az ajtókon. A belső még egye-
dibb lett. Itt a lekerekített téglalapformák egy új szintjét tervezte
be a francia gyártó, igényes anyaghasználattal. Ez az igazi extra-
vagáns megjelenés! Motorok terén a szokásos benzines turbók
mellett egy 300 lóerős hibrid hajtáslánc is érkezik, amitől összke-
rékhajtású lesz a crossover. További újdonság a hidraulikus csil-
lapító elemekkel ellátott felfüggesztés, amely egyszerűbb konst-
rukció, mint a legendás hidro-pneumatikus rendszer, mégis ha-
sonló kényelmet ígér.

Nagyra nott C3

Yuntu, 
a Jeep új formája

´́

´́
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szerző: nagy viktor

Tudják mi az a „hot hatch”? Egy ferde
hátú kompakt autó, a belépő változat-
nál háromszor több lóerővel megáld-
va. Ismerik a „sleeper” fogalmát?
Olyan nagy családi kombi, amiből
senki nem nézi ki, hogy gyors. És mi a
helyzet a sportszedánokkal?

A GTI korszak, azaz az izmos kom-
paktok ideje ismét felvirágzott. Ráadá-
sul több piacon, így a magyar autóel -
adásokat is beleértve, kelendőek a
klasszikus négyajtós típusok. Miért ne
használná ki ezt a potenciális piaci rést
egy olyan gyártó, mint az Audi, aki már
a 90-es évektől a legerősebb változata-
it kombi felépítménnyel hozta ki (RS4,
RS6)?! A meglepetés erejével bíró leg-
frissebb recept: egy brutálisan erős
motor, kompakt limuzin karosszériába
csomagolva. A motor, amit az új RS3-
ba tettek, nem más, mint a TT RS öt-
hengeres, két és fél literes turbófeltöl-
tésű szíve. Teljes egészében Győrben
készül, ahogy az A3 Limusine is. A mo-
tor 400 lóerőtől, és 480 Nm nyomaték-
tól feszítve várja a csapatást.

Nem látszik rajta, hogy ilyen bődüle-

Kettos ügynök
Teszt: Audi RS3

tes erő lakozik benne. Igaz, hogy 19 co-
los kerekeken gurul, és a ritka küllők kö-
zött láthatóvá válnak a nagyméretű, 370
és 310 mm átmérőjű féktárcsák, vala-
mint az elöl nyolcdugattyús RS féknyer-
gek. Átlagos szem előtt az RS3-as, mégis
akár egy S-line sportcsomagos alapmo-
dellnek is tűnhet. Ez szerintem jó dolog,
pont ez ennek a kategóriának a lényege.
Élvezetes meglepetést okozni a parkoló-
ban, amikor indításkor az elektronika ad
egy gázfröccsöt, amire mindenki odafor-
dítja a fejét és keresi a Porschét a sorok
között. Az öthengeres hangja persze ava-
tott fülnek azonnal jelzi, hogy ez nem va-
lami hétköznapi masina, az utolsó mohi-
kánok egyike a sportautók földjén. Tény-
leg, lassan kihal a nyolc-, hat- és az a ke-
vés öthengeres gépezet, ami egy-egy
izom-autóban szolgált eddig, és négy-,
esetleg túlhúzott háromhengeres egy-
ség veszi át a szerepét.

Szóval öt hengerrel és akár öt sze-
méllyel utazhatunk a győri kis szedán-
ban. Hiszen pont elég a hely, hogy 185
centi magasságig beférjen mindenki
és csaknem 400 liternyi csomagot is
magunkkal vihetünk. Persze közel 4,5
méteres hossza ellenére, ez egy kom-

pakt autó, tehát hosszú útra két felnőtt,
két gyerek felállásban az ideális partner
– vagy gyerekek nélkül, ha nem bírják a
hullámvasutat… Természetesen lehet
hétköznapi autóként is használni az
RS3-ast – bár arra ott van az S3, ami
„csak 310” lóerős –, hiszen az adaptív
állíthatósággal egészen kényelmesre
lehet hangolni a sportos futóművet. És
a váltó is szépen, nyugodtan teszi a dol-

gát. De ha eljön az idő a duhajkodásra,
akkor elég áttenni Dynamic módba a
Drive Select kapcsolót, és kezdődhet
az ereszd el a hajam: hangorkán a kipu-
fogó oldalon, kemény csillapítás, extra
gyors váltások és akár 7000-es fordu-
lat. Ezzel jár együtt a 4,1 másodperces
0–100 sprint és az előzőleg elfogyasz-
tott étel esetleges helyváltoztatása. A
fenomenális gyorsulás, és a kanyarban
fellépő oldalerők a quattro összkerék-
hajtásnak köszönhetők – és a gumik re-
latív visszafogott kopása is. Ez nem egy
TT RS, de majdnem!

A gyári 250 km/h-s korlátozás ké-
résre feloldható, így a megfelelő helyen
akár 280-nal is száguldhatunk a mini li-
muzinnal. Az alapfelszerelés, egy igazi
prémium modellhez mérten, bőkezű,
de sok-sok hasznos plusszal lehet fel-
ruházni az RS3-ast. A teljesen digitális
műszeregység, amin a ránk ható G-
erőket is követhetjük, és az integrált fej-
támlás sportülés opciós. Viszont az alul
csapott, csuszásmentes hasított bőrrel
varrott sportkormány, és a 7 sebessé-
ges S-tronic dupla kuplungos váltóau-
tomatikát kezelő fokozatválasztó fülek
alapárasak. A középkonzol elsüllyeszt-
hető monitorja kimondottan tetszett,
mert ha a vezetésre koncentrálunk,
nem kell a sok extra információ. Elég,
ha szól a 705 W-os Bang & Olufsen hifi
és a sport kipufogó rendszer.

Összefoglalva megállapíthatjuk,
hogy a német és magyar mérnökök
egy igazi autócsodát építettek. Az
RS3 kellően családi, mégis egy vérbe-
li sportautó egyszerre. Szívesen ad-
tam vissza? Nem. Simán el tudnám
képzelni a hétköznapjaimat a kis mé-
regzsák társaságában. A várhatóan
nem éppen kategóriaelső fogyasztás,
a magas, 17 milliós vételár és a több
befizetendő rendőrségi csekk dacára.
Hiszen lehetetlen vele lassan menni.

A fenomenális
gyorsulás
és a kanyarban
fellépô oldalerôk
a quattro össz-
kerékhajtásnak
köszönhetôk

Az autót az AUDI HUNGARIA ZRT.
biztosította.
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szerző: nagy zoltán

A parkolás témakörét elsősorban a sze-
mélygépkocsikra és a hasonló méretű
kishaszon-járművekre terjesztem ki, ők
a megfigyelésem szereplői, és kimon-
dottan a párhuzamos parkolásra fóku-
szálok. A parkolás látszólag egyszerű
manőver a közlekedésben, azonban
mégis vannak objektív és szubjektív aka-
dályok, amelyek megnehezítik. Előbbi-
nél említem azt a tényt, hogy városunk
felfestett utcai parkolóhelyei egyre szű-
kebbnek bizonyulnak a megnövekedett
méretű járművek számára. Az ötméte-
res hely bizony kevés, amikor szeren-
csétlen véletlen folytán 4,5–5 m hosszú
kocsikat „sorsol össze” a forgalom. Fi-
gyelembe kell venni, hogy a járműveze-
tők egyébként sem törődnek azzal, hogy
a felfestett hely közepére és lehetőleg a
járda mellé 10 cm-re álljanak meg. A
parkolóhely megtalálása feletti öröm fe-
lülír minden logikus és lefektetett sza-
bályt, hiszen célba értek, és mással nem
törődnek. De ez már a szubjektív vonat-
kozása a parkolásnak, amely sokkal
több érdekességet tartalmaz.

Alapvetően a parkoló autósok mint -
egy kétharmada egyáltalán nincs tisz-
tában járműve méreteivel, fordulékony-
ságával, ezért többszöri parkolási kísér-
letet hajt végre, mire elégedetten befe-
jezi a manővert. Alapvető hiba, hogy
két jármű közé orral igyekeznek beállni.
Ez eleve rossz kísérlet, mert ezt leg-
alább 2–4 előre-hátra járás, „tili-toli”
mozzanat követ, felesleges igénybevé-
telnek kitéve, az álló kerekek forgatása
miatt a gumikat és a kormányművet.
Ebben a manőverben a „mazsolák” (di-
vatja múlt szóhasználattal) viszik a prí-
met, akiknek a kormányforgatás iránya
is gondot okoz tolatáskor, ami akár ne-

gyedórás beállásokat is eredményez-
het. Ez az utca műszaki vénájú embere
számára igen szórakoztató. Láttam
már tapsban kitörő csoportot is, akik
derültségük mellett így honorálták a lá-
tottakat. A suta kísérletezők mellett ke-
vés érv szól, ráadásul nem is így oktat-
ják a parkolást. Viszont kétségtelen
tény, hogy a kétirányú forgalomban
részt vevők, szélesebb utcákon egysze-
rűen nem engedik beállni – no, kiállni
sem – a tolatva, párhuzamosan parkol-
ni vágyókat! Pedig a KRESZ szerint a
parokoló autót még kikerülni sem sza-
bad. Nemhiába. A türelmetlenek ve-
szélyhelyzetet teremtve kerülik ki a to-
lató autót, amelynek a fizika szabályai
szerint az orra az úttest közepe felé tart
kanyarodás közben. Sőt ledudálják a
kerülők, mert a szembe érkező forga-
lom miatt ők is felismerik – igaz késve
– a veszélyhelyzetet. Mindezt egy kes-
keny, egyirányú utcában persze türel-
mesen megvárják, hiszen kénytelenek,
mivel nem férnek el!

A gyakorlott autós számára a parko-
lás nem jelent ugyan nagy kihívást, de
az oktatott tudnivalók mellett van még,
amire figyelni kell. Amikor megtalálja a
helyet, és tolatáshoz készülődik, erősen
figyelnie kell a tükröket. Előfordul ugyan-
is, hogy amíg készülődik, addig a mö-
götte érkező valamelyik „élelmes autós-
társa” orral beállva elfoglalja a kiszemelt
helyet, kiugrik a kocsiból és a központi
zár füttyentése közepette vidáman távo-
zik. Ez pech, vagy pofátlanság? A parko-
lás persze valamivel egyszerűbb lenne,
ha minden autós ügyelne arra, hogy a
felfestett hely közepén álljon meg, és
nem a szegélytől fél-egy méterre, hasz-
nálná az egyébként kötelező irányjelzést
is! Talán sokan úgy gondolják, hogy pél-
dául a Belváros 400 Ft/órás helyein – ha
már ennyit fizet – úgy áll meg, ahogy
akar, hiszen abban biztos lehet, hogy
ezt senki nem ellenőrzi. Sőt van, aki ezt
olyan szabadon értelmezi, hogy átlósan
áll be, miközben feláll a gyepterületre,
vagy a másik parkoló autós bosszantá-

Városi parkolás
sára, rááll egészen az előtte parkolóra,
akadályozva őt a kijárásban.

Szólni kell azokról az autóstársaink-
ról is, akik szemmértékével is akad egy
kis baj, és hol az előtte állót, hol a mö-
götte állót lekoccolják. A vonóhorgok
nyomai sok rendszámon felismerhetők,
amelyek egy része valóban véletlenül
kerül oda, de láthatunk agresszív em-
bereket, akik ezt szándékosan teszik.
Egy körülbelül húszéves Suzuki Swift
tulajdonosa nyilvánvaló szándékból to-
latott neki vonóhorgos autójával egy va-
donatúj Skoda Superb elejének – nem
kis rottyanással –, jelezvén, hogy sajnos
az amortizáció minden járművet érint.
Mimikája pedig azt fejezte ki az esetet
követő pillanatokban, hogy ne legyen
már olyan büszke senki az új kocsijára.
Azokról pedig fejezetet lehetne leje-
gyezni, akik megsértik a parkolás sza-
bályait, de ennek megítélése már a ha-
tóságok dolga. Bizony egy kis türelem-
mel, odafigyeléssel, javulhatna a parko-
lási morál is…
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Tizennégy évvel ezelőtt, hagyományt teremtő céllal, hiányt pótló versenyt indított el az Anyanyelv-
ápolók Szövetsége győri csoportjának vezetősége Győr-Moson-Sopron megyében: a Czuczor Ger-
gely Nyelvművelő Versenyt. A közelmúltban rendezett megmérettetésen a következő győri diákokat
díjazták: Farkas Lili Anna (Kazinczy), Kubik Ármin (Gyárvárosi), Horváth Hanna, (Kölcsey), Józsa Ben-
ce (Kodály), Szomszéd Máté (Kazinczy), Borbély Zsófia (Kazinczy), Bihari Rebeka (Gyárvárosi), Józsa
Kata Mária (Nádorvárosi), Pereira Natália (Kodály), Bencze Sára (Nádorvárosi), Boruzs Márton (Váci),
Bálint Zsófia (Móra) és Bariska Bence (Péterfy). 

A zenei élet kiválóságai és Győr pe-
dagógusainak közreműködésével
rendezik meg május 11-től 14-ig
a IX. Győri Zenei Nevelési Konfe-
renciát, melynek célja, hogy felhív-
ja a figyelmet a művészetoktatás
értékeire, eredményeire, inspirá -
ciókat adjon, s elméleti, valamint
gyakorlati megoldásokat kínáljon
– jelentette be Tóthné dr. Kardos
Krisztina, a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont igazgatója.

A győri önkormányzat, az egy-
házmegye, és a helyi oktatási in-
tézmények támogatásával megva-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr legtöbb területén egész
évben tilos az égetés, kivéve a
kertvárosi övezetekben. Május
1-től azonban már ott sem éget-
hetünk, egészen október 1-ig.

A kerti hulladék égetésének szabályo-
zását tavaly ősszel cikksorozatban jár-
tuk körbe. Beszámoltunk többek kö-
zött arról, hogy a győri önkormányzat
környezetvédelemről szóló 63/2003.
(XII. 19.) számú helyi rendelete értel-
mében, az avar és kerti hulladék (fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb nö-
vényi maradványok) égetése a szerve-
zett háztartási hulladékszállításba be-
kapcsolt területeken tilos, kivéve ápri-
lis és október hónapokban az alábbi
területeken: Bácsa, Gyirmót, Győr-
szentiván, Jancsifalu, Kismegyer, Li-
kócs, Ménfőcsanak, Pinnyéd, Révfalu,
Sárás, Sziget, Újváros, Gyárváros te-
rületén, a Stadion u., Tompa u., Toldi
u., Nagysándor J. u. 4 szintes lakó-
tömbjei kivételével, Nádorváros terü-
letén a magas beépítésű területek ál-
tal körbezárt családi házas lakóöveze-
tekben, Adyváros területén a Tihanyi
Á. út–Mester u.–Török István u.–Szi-
gethy A. út–Fehérvári út által határolt
családi házas lakóövezetekben, vala-

AKTUÁLIS KULTÚRA

Az utolsó hétvége: lejár a kerti égetés határideje
mint Szabadhegy területén a Jereváni
út, Erfurti u., Soproni u., Szőnyi Már-
ton u. kivételével.

Az égetést a felsorolt területeken is
csak 18 év feletti személy végezheti,

kizárólag a saját telkén, a szomszédos
telken lévő épületektől tíz méternél,
saját telken lévő épülettől öt méternél
nagyobb távolságra. Égetésre szél-
csendes időben, 8 és 17 óra között,
légszáraz állapotú avar és kerti hulla-
dék esetén kerülhet sor. Az égetés
személyi biztonságot nem veszélyez-
tethet, vagyoni és környezeti kárt nem
okozhat, a keletkező hő és füst a kör-
nyéken levő zöld növényeket, fákat,
bokrokat nem károsíthatja, és nem za-

varhatja a környező ingatlanok hasz-
nálatát. A tüzet felügyelet nélkül hagy-
ni tilos, őrzéséről és veszély esetén an-
nak eloltásáról az égetést végző köte-
les gondoskodni. Ennek érdekében az

égetés helyszínére összeszerelt kerti
locsolótömlőt, vagy edényben leg-
alább 50 l vizet, vagy egy darab 34 A,
vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó
készüléket kell készenlétben tartani, il-
letve a tűz terjedésének megakadá-
lyozása céljából lapátot, ásót, vasvillát
vagy egyéb kézi szerszámot is.

A szabályozás szerint tehát – a kö-
rültekintő előkészületekkel együtt –
már csak az előttünk álló hétvégén
égethetünk a kertünkben, utána leg-

közelebb ezt októberben tehetjük
meg. Dr. Horváth Tamás, a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Osztályá -
nak vezetője a szabályok ismerteté-
sén túl arra is felhívja a figyelmet,
hogy az égetést érdemes a szomszé-
dok felé előzetesen jelezni, a későbbi
viták elkerülése érdekében.

A megengedett időszakon kívül, il-
letve szabálytalan módon történő
égetőkkel szemben a járási hivatal
100 ezer forintig terjedő levegőtiszta-
ság-védelmi bírságot szabhat ki. En-
nek elkerülése érdekében, a kerti hul-
ladékot a családi házas övezetekben
a heti rendszerességgel üríttethető
barna fedeles, biológiailag lebomló
hulladékok gyűjtésére használandó
kukába helyezhetjük el, illetve saját
magunk komposztálhatjuk is. A fás
szárú növényi részek elhelyezésére a
hulladékudvarok is lehetőséget kínál-
nak, elérhetőségükről a www.gyhg.hu
weboldalon tájékozódhatunk.

A hulladékégetéssel kapcsolatban
a Győri Járási Hivatal illetékességi te-
rületéhez tartozó települések eseté-
ben a 9023 Győr, Buda u. 5. sz. alatti
címen, a hivatal.gyor@gyor.gov.hu e-
mail címen, illetve munkaidőben a
96/795-054 telefonszámon lehet be-
jelentést tenni. Tűz észlelésekor pedig
haladéktalanul hívjuk a 105-ös vagy a
112-es segélyhívót. 

A Czuczor Gergely Nyelvmûvelô Verseny díjazottjai

Legyen Gyôr a zenetudomány bázisa!

Ne csak  szépen, hanem okosan és értőn is beszél-
jünk – ez volt a fő gondolata az idén már 52. alka-
lommal megrendezett Kazinczy-versenynek a
nyelvújító íróról, költőről elnevezett győri gimnázi-
umban. 150 középiskolás diák – közülük harmincan
a határon túlról érkeztek – olvasta fel az Arany Já-
nost méltató kötelező szöveget, s a szabadon vá-
lasztott esszéket. Nyelvészek, írók gondolatait tol-
mácsolták a fiatalok. A rendezvény jó alkalmat kí-
nált a műhelymunkára is a helyi és a diákokat kísérő
pedagógusoknak, a bírálóbizottságban helyet fog-
laló nyelvészeknek, nyelvápolóknak, íróknak. Az idei
versenyre két kötetet is megjelentetett az iskola ala-
pítványa. Az egyik szerzője Wacha Imre, ő A szöveg
és hangzása címmel gyűjtötte össze a beszédről
szóló tanulmányait. Kováts Dániel pedig az Anya-
nyelv, emberség, beszédmód címet adta kötetének.
A kiadványokat Németh Tibor, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium igazgatója mutatta be.

A versenyt az idén Kövér László, az Országgyűlés
elnöke nyitotta meg. Harmincöt diák kapott Kazinczy-
érmet, Eőry Vilma nyelvész, Szabó Mária tanárnő és
Dóra Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató Kazinczy-dí-
jat vehetett át. Péchy Blanka-díjban két pedagógus,
Gergely Gyuláné és Pintér Istvánné részesült.

Szépen beszélôk
versenyezteklósuló zenei nevelési konferencia

iránti magas igényszintet, a talál-
kozó színvonalát a meghívott jeles
előadók és szekcióvezetők garan-
tálják. Az előadások, a viták és a
gyakorlati bemutatók során min-
den résztvevő választ kaphat kér-
déseire a legfontosabb témakö-
rökben.

Idén Kodály Zoltán és Szent
László kerül a középpontba. Az
előadók közül például dr. Antal-
Lunkdström Ilona tudományos
kutató Kodály zenei nevelési
rendszerének jövőbe mutató ha-

tásairól beszél, Sapszon Ferenc
Kossuth-díjas karnagy a kórusis-
kolák jelentőségéről szól majd,
dr. Csépe Valéria egyetemi tanár
a zene nyelvi fejlődésre gyakorolt
hatásairól tart tájékoztatást, Bar-
tus Ilona zenepedagógus az ér-
zelmi és értelmi nevelés összefo-
nódását mutatja be, dr. Fehér
Anikó népzenekutató pedig a
népzene jelentőségéről tart elő-
adást.

A konferencia technikai lebo-
nyolítója már két éve a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont. 
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Csak ritkán fordul elő, hogy egyetlen
város képes érdemben befolyásolni
a világtörténelem menetét. Firenze
azonban pont ilyen. Polgárai a mo-
dernkori társadalom alapjait rakták le
jó hatszáz évvel ezelőtt, művészei pe-
dig hidat vertek a középkor és az új-
kor közé. Ezt a folyamatot hívhatjuk
reneszánsznak, vagy megújulásnak,
vagy akár tudományos-kulturális for-
radalomnak is. Nevezhetjük bármi-
nek. Csak egy dolognak nem. Jelen-
téktelennek…

A toszkán főváros akkor is képes ma-
radandó élményt nyújtani, ha az utazó
viszonylag felkészületlenül érkezik
meg a város képzeletbeli vagy
tényleges kapuja elé. A terek
és paloták ugyanis lenyűgö-
zőek, a Ponte Vecchio híd-
nak nemigen akad párja
szerte e világon, a székes-
egyház pedig vitathatóan a
legszebb az összes temp-
lomok között. 

Ettől függetlenül per-
sze megéri alaposan fel-
készülni azokból a látni-
valókból, melyekkel Fi-
renze várja a látogatót.
Hogy miért? Egyrészt,

mert így biztosan nem marad ki semmi a
mindenképp megnézendők közül. Más-
részt, mert csak így garantált, hogy beju-
tunk a számunkra fontos múzeumokba
és kiállításokra. Harmadrészt pedig azért,
mert így lehet igazán átélni azt a csodát,
amit úgy hívnak: reneszánsz. 

Dóm tér
Olaszhonban nem feltétlenül szo-

kás a harangtornyot a templom tete-
jére biggyeszteni. Épp ellenkezőleg. A
campanile sokszor büszkén, önmagá-
ban áll. Csakúgy, mint a keresztelőká-
polna, ami jellemzően sokszögű, szim-
metrikus épület.

Pont ezt a receptet alkalmazták a fi-
renzei Dóm tér építészei is, az épüle-

tek ráadásul mind más-más korból
valók. Az alapvetően még román
stílusban épült keresztelőkápolna
jól mutatja, hogy Firenzében már

ekkoriban is más szelek fújtak
az építészet egén. Nem ke-

vésbé impozáns a kar-
csú harangtorony, me-

lyet Giotto valamivel
később, már a góti-
ka idején emelt.

Maga a dóm csak las-
san, közel hatszáz év leforgása
alatt nyerte el ma is látható,

végleges állapotát. Bátran kijelenthető
azonban, hogy megérte a hosszú vára-
kozás. A város sziluettjét uraló méretes
kupola a sokak által a reneszánsz atyja-
ként tisztelt Filippo Brunelleschi mérnö-
ki teljesítményét dicséri.

Uffizi
Firenze másik főtere, a Piazza della

Signoria, illetve a szó szerint a tér fölé „tor-
nyosuló” Palazzo Vecchio tőszomszédsá-
gában találjuk az Uffizi-képtár tekintélyes
épületegyüttesét. A híres múzeumot
olyan neves intézményekkel lehet csak
egy lapon említeni, mint mondjuk a pári-
zsi Louvre, vagy a Vatikáni Múzeum.

Ami Párizsban a Mona Lisa, Rómá-
ban pedig a híres Sixtus-kápolna, az
Firenzében a Michelangelo-féle Dá-
vid-szobor. Vagy mondjuk Botticelli

Reneszánsz,
vagy amit akartok…

Szerző: KISTÉ

Vénusza. Esetleg Raffaello Madonná-
ja. Vagy Caravaggio Bacchusa… To-
vább is van, mondjam még?

Piazzale Michelangelo
A belváros meghódítása után erősen

javasolt átkelni az Arno folyón és felka-
paszkodni a híres reneszánsz művészről
elnevezett térre, ahol is (minő meglepe-
tés!) egy Dávid-másolat fogadja a láto-
gatót. Az igazi vonzerőt azonban nem ez,
hanem az innen nyíló páratlan panorá-
ma jelenti. Jobbról a városháza, középen
a dóm, balról a Santa Croce, háttérben
a hegyek. Felejthetetlen sziluett…

TIPP
Szerényen húzódik meg a
világhírű Uffizi árnyéká-
ban egy másik, jóval ke-
vésbé ismert múzeum, a
Museo Galilei. A régi tér-
képeket, szobanagyságú
éggömböket és egyéb tu-
dományos eszközöket be-
mutató kiállítás fő látvá-
nyossága Galileo Galilei
két távcsöve, illetve a tu-
dós jobb kezének mumifi-
kált középső ujja.

„Velünk isteni az utazás!”
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Győr, Pálffy utca 6.
Telefon: 96/240-116, 
30/504-39-39

Keressen minket telefonon, vagy személyesen!

88.500 Ft 102.000 Ft

Toszkána
AKCIÓBAN

Győri indulással!

5 nap/4 éjszaka, 
FÉLPANZIÓS ellátással
június  3–7. között

most csak

7 nap/6 éjszaka 
FÉLPANZIÓS ellátással
szeptember 20–26. között

112.000 Ft helyett csak
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GASZTRO CREATIVE CHEF

Tavaszi
ínyencségek 400 g csokis „reggeli

gabonapehely”, 4 tojás,
400 g fagylalt, 400 g
eper, édesítôszer

Január óta vezeti a Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pontot Tóthné dr. Kardos Krisztina, korábban a győri
Látogatóközpont és a Tourinform iroda élén tevékeny-
kedett. „Izgalmas periódusát éli a város, erős a gaz-
dasági élet, növekszik a kultúra iránti igény. Mi azon
dolgozunk, hogy Győr a kulturális turizmus élére ke-
rüljön” — mondta Eszter konyhájában, és elmesélte,
eredetileg orvos szeretett volna lenni, de érdekelték
a nyelvek, így végül a Révai Miklós Gimnázium után
idegenforgalmat és gazdaságpolitikát tanult. Szeret-
né, ha vezetése alatt a Zichy-palota mint kulturális in-
tézmény közelebb kerülhetne az emberekhez, így
igyekeznek még több művészeti élményt nyújtani a
palotába látogatóknak. "Sokrétű feladatok várnak
ránk, a fesztiválok, kulturális rendezvények mellett
szeretnénk, ha a kulturális programokkal kibővített
Védd a helyit, vedd a kisalföldit! elnevezésű termelői
piac is ismertebb lenne a hazai közönség körében” —
hangsúlyozta. 

Az adás premierjét pénteken, 19.30 órakor láthatják a
Gyôr+ Televízió nézôi, amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.
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Egyszerûen és gyorsan elké-
szíthetô recepteket kínál Nagy
Eszter Creative Chef, aki ezen
a héten Tóthné dr. Kardos
Krisztinával, a Gyôri Mûvészeti
és Fesztiválközpont vezetôjé-
vel fôzött.

RÁNTOTT BORJÚMÁJ 
MEDVEHAGYMÁS BURGONYAPÜRÉVEL,
FEJES SALÁTÁVAL

A világ egyik legegyszerûbb és legfinomabb étele, egy titka
van, hogy hirtelen kell sütni a borjúmájat, így nem fog meg-
keményedni. A májat lehártyázzuk, ha szükséges és ujjnyi
vastag szeleteket vágunk belôle, melyeket bepanírozunk és
180 fokos olajban kb. 2-3 percig sütünk. Ezután sózzuk és
legalább 4-5 percig pihentetjük. A burgonyát puhára fôzzük,
áttörjük és vajjal, illetve sóval összedolgozzuk habverô se-
gítségével. A medvehagymát a fôzôvíz egy részével (körül-
belül fél dl) összeturmixoljuk és ezt is a burgonyapüréhez
adjuk. Szükség esetén még a forró fôzôvízzel lazítjuk. Végül
hideg vízbe sót, borecetet, édesítôt teszünk és a négy rész-
re vágott fejes salátát ebben marináljuk.



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!”

600 g borjúmáj, tojás, liszt, zsemlemorzsa a panírhoz, olaj a
sütéshez, 600 g burgonya, 250 g vaj, fél csokor medvehagy-
ma, só, 1 fejes saláta, borecet, só, édesítôszer az ízesítéshez

SÜLT FAGYLALT EPERVELÔVEL

A csokis „müzlit” összetörjük, a to-
jásokat egy másik tálban felverjük
és a fagylaltgombócokat elôször
a tojásba, majd a pehelybe tesz-
szük, és ezt minden gombóccal
körülbelül háromszor megismétel-
jük. Fontos, hogy a fagyi hideg, mi
pedig gyorsak legyünk! Azonnal
forró olajban süssük ki, s amint a
bunda megkeményedett, ki is ve-
hetjük. Édesítôvel összeturmixolt
eperpürére tálaljuk.

CREATIVE CHEF HIRDETÉS
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ÁLLATKERT PANNON-VÍZ

28 / + / 2017. április 28.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Hagyomány már, hogy május elsején a
Xantus János Állatkert családi napot szer-
vez Kiskúton. Május 1-jén hétfőn az állat-
kert több színes programmal várja az ér-
deklődőket.

A nap során több etetést is végigkísérhetnek a láto-
gatók, miközben kollégánk mesél az állatokról, szo-
kásaikról. A csimpánzok reggelije után 10 órakor iz-
galmas új élmény, a tigrisek reggelije is várja majd
az érdeklődőket. Ezután mókusmajmok, csuklyás-
majmok, tapírok és a vidra etetését figyelhetik meg
a látogatók egészen 16 óráig, ekkor a kislajhárunk
falatozásával zárul a látványos sorozat.

Gyere el és nézd meg, hogy cseperednek az ál-
latkölykök, Sid a kislajhár, Zahira a csimpánzkölyök
és a gyűrűsfarkú maki ikrek! Lesz „Zoo Show” is az
arénában az állatkert sztárjaival, a tevékkel, a lámák-
kal és a papagájokkal.

Ezen a napon: az állatkert 9–19 óráig tart nyitva.
A jegypénztár az állatkert nyitvatartási idejénél egy
órával korábban zár. Ezután belépőjegy váltására
már nincs lehetőség. Az állatkert melletti területen
lévő családi nap ingyenesen, az állatkert a jelenleg
érvényben lévő jegyárakkal látogatható. A program-
változás jogát fenntartjuk.

szöveg: pannon-víz
fotó: borsi viktória

A vízmérőakna építménye, a falazat, a
födém a fedőlappal együtt az ingatlan
tulajdonosáé, míg az aknában lévő
leplombált vízmérő a vízmű tulajdona. 

Az aknára kerítést ráépíteni, törme-
léket rárakodni nem szabad és ne is
tároljunk benne semmit. Ha a vízakna
kocsibejáróban van, akkor teherbíró
legyen, nehogy a gépkocsink alatt
beszakadjon. Ilyenkor egy könnyű

Látványetetésekkel és Zoo Show-val várja a családokat az állatkert

Családi nap az állatkertben május 1-jén
A kiskúti rendezvény zavartalan lebonyolítása érde-

kében a Nagysándor József út–Stadion utca keresz-
teződésétől az Audi Arénáig terjedő útszakaszt lezár-
ják a közúti forgalom elől. Ez érinti a 8-as jelzésű helyi
járatú autóbuszok útvonalát. Az Audi Aréna a Mártírok
útja felől közelíthető meg, az itt található murvás par-
kolót használhatják a rendezvényre látogatók.

A hagyományokhoz híven, mégis teljesen meg-
újulva, két napon, április 30-án és május elsején,
Kiskút ligetben kap helyet a város legnagyobb in-
gyenes családi napja, melyről bővebben a 10–11.
oldalon tájékozódhatnak.

Vizes ötletek: ezekre is figyeljünk családi ház vásárlásánál!

PROGRAMOK:
09.30 Csimpánzreggeli
10.00 Tigrisek reggelije
10.30 Tengerimalac-vonat
11.00 Zoo Show
12.00 Apellák látványetetése 
12.30 Tapírok látványetetése 
13.00 Mókusmajmok látványetetése 
13.30 Vidra látványetetése 
14.00 Páviánok látványetetése 
15.00 Zoo Show
16.00 Lajhárbébi-látványetetése

fémlemez fedőlap balesetveszélyes.
Ha a vízórán még rajta van a téli szige-
telés, mindenképpen nézzük meg, ép-
ségben van-e! Ha a vízmérő üvege szi-
lánkosra tört, akkor sajnos elfagyott,
cseréltetni kell, ez pedig a tulajdonos
költsége. 

Nézzük meg a vízmérőaknában a
plombákat! A vízmérő mindkét csatla-
kozó pontjánál (hollanderénél) kék szí-
nű plombának kell lenni. Az utca felőli
plombán azonosító szám van, a belső
oldalin nincs szám. Ha a plomba piros,

rosszat jelent, ezt olyan fogyasztók
kapják, akiknek vízdíjtartozás miatt
korlátozták a vízfogyasztását.

A vízmérőaknában ne legyen víz.
Ha az aknába valamelyik oldalról víz
szivárog be, akkor csőtörésre gyana-
kodhatunk. A vízmű szakemberei a
vízmérőtől az utca felé menő vezeté-
ken ingyenesen javítják a csőtörést,
beleértve a vízmérőt is. Ha az ingatlan
felől szivárog a víz, akkor zárjuk el
azonnal az aknában a főcsapot, keres-
sük meg a hibát és javíttassuk ki egy
vízvezeték-szerelővel. Ehhez ki kell ás-
ni a bekötő vezetéket. Leggyakrabban
ott hibásodik meg a cső, ahol kanya-
rodik (iránytörés van benne). 

Ha a vízmérő a háztulajdonosnak,
(fogyasztónak) felróható okból hibáso-
dik meg – rálépnek, aknafedelet ejte-
nek rá, vagy elfagy –, akkor ezt a szol-
gáltatási szerződés szerint a vízmű a
fogyasztóval kifizetteti. A vízmérő
egyéb hibája esetén a vízmű ingyene-
sen kicseréli a mérőt.

Ha arra gyanakodunk, hogy a vízmé-
rőnk többet mér, mint amennyit valójá-
ban felhasználunk, a szolgáltatónál kez-
deményezhetünk hitelesítést. Ha a hite-

lesítés igazolja a vízmérő hibáját, akkor
a vizsgálatért nem kell fizetni, sőt a mért
többletfogyasztást is jóváírja a vízmű.

Az aknában elzáró szerelvénynek,
főelzárónak kell lennie, a vízmérő előtt
vagy utána. Ezzel elzárhatjuk a házba
bemenő vízcsövet. Legtöbbször go-
lyóscsap van beszerelve, aminek kék
színű fogantyúja van. Ha a fogantyú a
csővezetékkel egy irányban áll, akkor
a csap nyitva van, ha merőleges, ak-
kor zárva. A fogantyúnak kézzel köny-
nyen mozgathatónak kell lennie.

Ha nem golyóscsapot, hanem elzáró
szelepet találunk az aknában (ami álta-
lában kis kerékkel tekerhető), az ma már
nem korszerű, számíthatunk a meghi-
básodásra. Ha az aknában lévő főelzáró
elzárása után – a házban bármelyik víz-
csapból egy percnél hosszabb ideig fo-
lyik a víz, akkor rossz a főelzáró. 

Üdülőknél (vagy olyan háznál, amit
télen nem használunk) a vízaknában
víztelenítési lehetőséget kell biztosíta-
ni. Víztelenítő csonkot, vagy háromál-
lású (nyitás-zárás-víztelenítés) szele-
pet keressünk, amin a ház összes víz-
csövéből kiengedhetjük a vizet. Ez té-
len nagyon fontos.

Korszerű eszközök
a vizes nyílt napon
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KULCSRAKÉSZEN 19.900.000 FT!
Győrladaméron, új építésű ikerház
bomba áron! A 70 nm-es házhoz tartozó
telekrész 300 nm. Elosztása: amerikai

konyhás nappali + 3 hálószoba. Nagy-
méretű, 12 nm-es terasza van. Kiváló
minőség, megbízható kivitelezés!

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

Szenzációs tavaszi akció április 30-ig!
Lakásonként 1 db gépkocsibeálló aján-
dékba! A 44,68 nm-es lakás a földszin-
ten helyezkedik el, nyugati tájolásának

köszönhetően, világos. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 1 hálószoba. A
6,45 nm-es teraszhoz saját használatú,
30 nm-es kertrész is tartozik. 

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

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

amerikai konyhás nappali + 2 szobás,
72 nm-es lakás eladó, új építésű, 14 la-
kásos társasházban.

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

VEGYE ÁT HÁZÁT ÁPRILISBAN,
KÉRJE KULCSRAKÉSZEN, KÖLTÖZ-
ZÖN AKÁR MÁR MÁJUSBAN!!! Győr-
Ménfőcsanak egyik kedvelt utcájában

kínálom eladásra ezt a 108 nm-es, belső
kétszintes, új építésű ikerházat. A ház
az utcafrontra néz, az alsó szinten nap-
pali + konyha + étkező, háztartási helyi-
ség, kamra, WC található, a felső szin-
ten 3 szoba, valamint fürdő került kiala-
kításra. Az ingatlanhoz 384 nm-es zöld
terület, és 10 nm-es terasz is tartozik!

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

Győr-Marcalváros II frekventált ré-
szén újonnan épülő társasházban la-
kások leköthetők! Eladó egy második

emeleti, 42,16 nm-es, 1 szoba-nappa-
lis lakás. Az ingatlan D–NY-i fekvésű,
napfényes, világos. 8,93 nm-es erkély-
lyel rendelkezik. 

Ár: 16,3 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Marcalváros kiváló infrastruktúrájú, nép-
szerű részén, zöldterület szomszédságá-
ban, nagyszabású beruházás keretében
épülő, korszerű otthonokat kínálunk! Eb-
ben a liftes, 5 szintes, belső udvaros tár-

sasházban 29–86 nm-es lakások közül vá-
logathat. Ez az I. emeleti, 43,87 nm-es la-
kás 10,68 nm-es erkéllyel rendelkezik, el-
osztása: amerikai konyha + nappali + 1
hálószoba. DK-i tájolású.

Ár: 15,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Marcalváros II-n, központi, még-
is csendes környezetben található tégla-
építésű társasházban 3 szobás, tetőtéri
lakás eladó. Az ingatlan bruttó 70, nettó
60 nm alapterületű.

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

Győr-Kismegyeren új, modern kialakí-
tású lakóparkban társasházi lakások el-

adók, MOST bevezető áron! Ez az 55
nm-es, erkélyes lakás a második emele-
ten található. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 2 hálószoba. A 9,10 nm-
es erkély csendes, belső udvarra néz.

Ár: 16,7 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Földszinti, 74 nm-es, téglaépítésű lakás
Marcalváros II-n eladó. Csendes, nyugodt
környéken nappali + 3 félszobás, 2005-
ben épült társasházi lakás várja új lakóját.

Az ingatlanhoz tartozik egy 30 nm-es te-
rasz, valamint a társasház rendelkezik egy
közös használatú parkosított kerttel is.

Ár: 26,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

UTOLSÓ LAKÁS! KÖLTÖZZÖN MÉG
A NYÁRON! NE HABOZZON, HÍVJON!
Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban,
15 lakásos, új építésű társasházban eladó

ez a 75,42 nm-es, emeleti lakás, melyhez
19,06 nm-es erkély tartozik!

Ár: 21,99 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Nádorvárosban eladó ez a kiváló
elosztású, 3 külön bejáratú szobával
rendelkező, 66 nm-es, erkélyes, föld-
szinti lakás. A négyszintes társasház kí-
vülről szigetelt, a fűtés korszerűsített,
egyedi mérővel felszerelt. 

Ár: 14,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Most 50–100 ezer Ft értékű építőanyag-
vagy lakberendezési VÁSÁRLÁSI

UTALVÁNYT adunk AJÁNDÉKBA, ha
tőlünk vásárolja meg lakását! Nádorvá-
rosban, 24 lakásos, liftes, mélygarázsos,
új építésű társasházban 33–80 nm-es és
penthouse lakások leköthetők. Ehhez a
földszinti, 50,31 nm-es lakáshoz 14,58
nm-es terasz tartozik, elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 szoba + gardrób.

Ár: 22,1 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabadhegy új építésű részén épül
ez a 33 lakásos, liftes társasház. 39 és 107
nm alapterületű lakások közül választhat,

a földszinten kertkapcsolattal! Ez az
58,53 nm-es lakás a második emeleten ta-
lálható, elosztása kiváló: amerikai kony-
hás nappali + 2 hálószoba. A nappaliból
a 8,58 nm-es erkélyre léphetünk.

Ár: 21,4 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban eladó
egy földszinti, 51,51 nm-es, nappali + 1
szobás, kertkapcsolatos lakás, új építésű

társasházban! Az ár emelt szintű fűtés-
kész ár, átadás 2017 nyarán várható!  

Ár: 16,2 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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Korhatárjelölések:   6 év    12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

ÁPRILIS 29., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:20 Tények Este 03:00 Teleshop
03:25 Ügyféllista  04:05 Franklin és
Bash  04:50 Csapdába csalva 
05:15 A szépség és a szörnyeteg 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:30 Maci Laci 08:45 Tom és Jerry
gyerekshow 09:15 Popeye, a tenge-
rész  09:30 Trendmánia  10:00 Ba-
bavilág  10:35 Ízes élet  11:05 Ott-
hontérkép 11:40 Poggyász 12:10
SzÉpítők  12:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  13:45 Doktor House  14:45
My Girl 2. – Az első igazi kaland 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
18:55 Mindent bele, fiúk!  21:00 A
Föld után  23:15 Torta 

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 Gázfröccs 10:30 Kép -
újság 18:00 Vény nélkül  18:30 Cre-
do 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
20:00 Hello Győr! 20:30 Zooo+
21:00 Creative chef 21:30 Kulisszák
mögött 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 30., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:30 Doktor House  05:15 A szép-
ség és a szörnyeteg  06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné 08:00 Maci
Laci  08:15 Tom és Jerry gyerek -
show  08:45 Popeye, a tengerész 
08:50 Popeye, a tengerész  09:05
Az Év Pasija  09:40 Tűsarok 
10:10 Stahl konyhája  10:45 Több
mint TestŐr  11:15 SpeedZone 
11:50 Super Car  12:20 Egészség
Klinika  12:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó  13:55 Doktor House  15:00
A házibuli folytatódik  17:25 Ripost
 18:00 Tények 18:50 A Nagy Duett
 21:20 Ő a megoldás  23:25 A ret-
tenthetetlen 

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
Kép újság 18:00 Győri7 18:45 Konk-
rét 19:00 Hello Győr! 19:30 Vény nél-
kül  20:00 Gázfröccs 20:30 Építech
21:00 Kettesben 21:30 Hello Győr!
22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

MÁJUS 1., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:55 Hazudj, ha tudsz!  03:40 Ha-
zudj, ha tudsz!  04:25 Monk – Flú-
gos nyomozó  05:05 Hattyúherceg-
nő 2.  06:15 A leleményes Hugo 
08:55 Kacsamesék: Az elveszett lám-
pa kincse  10:30 Csodabogár 
Csodabogár 13:15 Mindent bele, fi-
úk!  15:20 80 nap alatt a Föld körül
 18:00 Tények 18:55 Nagyfiúk 
21:05 A kém  23:40 Hancock 

07:00 Győri7 07:45 Made in Hun-
gary 08:00 Kettesben 08:30 Hello
Győr! 09:00 Képújság 19:00 Zooo+
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Crea-
tive chef 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Zooo+ 21:30 Creative chef
22:00 35 év 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 2., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:40 Magic Mike  03:30 Példátlan
példaképek  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 A férjem védelmében 
06:15 Tűsarok (2016)  06:20 Mok-
ka  09:00 Teleshop 10:45 Astro-Vi-
lág 12:00 Tények Délben 12:30 Wal-
ker, a texasi kopó  13:35 Veled is
megtörténhet!  14:40 Családi Tit-
kok  15:45 Ana három arca  16:50
Fatmagül  18:00 Tények 19:25 Ext-
rém Activity  20:50 Annyit ésszel,
mint erővel!  22:10 Született szoba-
lányok  23:10 Propaganda

07:00 Zooo+ 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Creative chef 08:30 Kulisszák
mögött 09:00 Zooo+ 09:30 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
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 3., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:15 Az indíték  01:20 Tények Este
02:00 Teleshop 02:25 Szélcsend 
04:00 Zsaruvér  04:40 Csapdába
csalva  05:05 Csapdába csalva 
05:30 A férjem védelmében  06:15
Tűsarok  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Walker, a texasi
kopó  13:35 Veled is megtörténhet!
 14:40 Családi Titkok  15:45 Ana
három arca  16:50 Fatmagül 
18:00 Tények 19:25 Extrém Activity
 20:50 Vigyázat, gyerekkel vagyok!
 22:10 Szívtiprók 

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

GYŐR+ TV

 02:10 Autogram  02:45 Fitt Mánia 
03:15 Anyám borogass (A semmi köze-
pén/Családom és egyéb emberfajták)
04:00 Barátok közt 04:35 Magyarul
Balóval 05:05 Televíziós vásárlás 05:30
Jó reggelt, skacok!  07:15 Reggeli 
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós vá-
sárlás 12:10 BabaKalauz  12:40 Fó-
kusz  13:20 A kis menyasszony 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 15:10 A
Konyhafőnök VIP 16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Házasság első látásra 19:55 Éj-
jel-nappal Budapest  21:15 Barátok
közt  21:45 Castle  22:45 RTL Klub
Híradó 23:15 XXI. század – a legendák
velünk élnek 23:50 Magyarul Balóval 

00:00 Az én '56-om  00:15 Rose-
mary gyermeke  02:30 Hazajáró
03:00 A világörökség kincsei 03:15
Hagyaték  03:45 Noé barátai 04:10
Ridikül  05:05 Élő egyház 05:25
Életkor 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Rome Reports –
Vatikáni híradó  06:20 Magyar elsők
06:35 EuropeS 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:20 Család-barát 08:55
Kék tengermély  10:35 Világörök-
ség Portugáliában 11:00 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 A világ tetején –
A Tibeti-fennsík  13:40 Hazajáró
14:10 Magyar Krónika 14:40 Fel a fej-
jel  16:25 Tóth János  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat  19:30 Nászok
ásza  21:10 Férfias játékok  23:05
Kenó  23:10 Ölni kíméletesen 

00:30 Édes otthon 01:05 Graceland
– Ügynökjátszma 02:10 Mi muzsikus
lelkek 02:45 Odaát 04:00 Barátok
közt  04:35 Magyarul Balóval 05:05
Televíziós vásárlás 05:30 Jó reggelt,
skacok! 07:15 Reggeli 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:10 StílusKalauz  12:50 Story Ext-
ra 13:20 Fókusz 14:00 A kis meny-
asszony  14:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:50 Házasság első látásra 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Házas-
ság első látásra  20:00 Éjjel-nappal
Budapest  21:15 Barátok közt 
21:55 Szulejmán  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Házon kívül 

00:10 Portré  00:45 Végső állomás
5.  02:30 Odaát  03:15 Odaát 
04:20 Vagány nők klubja  06:10 Te-
levíziós vásárlás 06:45 Tom és Jerry:
Macska a Marson  07:55 Kölyök-
klub  09:35 Scooby-Doo és a sza-
muráj kardja  11:00 Tengeri farka-
sok  13:30 San Franciscó-i kölyök
(Rabbi a vadnyugaton)  16:00 Bújj,
bújj, szőke! (New York-i bújócska) 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A Vas-
ember  21:30 The Expendables – A
feláldozhatók 3. 

07:15 Will és Grace  07:35 Jóbará-
tok 08:00 Jóbarátok 08:30 Szívek
szállodája 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  17:35 Amerikai mes-
terszakács 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 22:35 Flash –
A Villám  23:35 Exek az édenben 

07:35 Jóbarátok  08:00 Jóbarátok
– A rendetlen lány  08:30 Szívek
szállodája  09:25 Szívek szállodája
 10:20 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 10:50 Amerikai mesterszakács ju-
nior  11:50 Monk – Flúgos nyomo-
zó  12:50 Monk – Flúgos nyomozó
 13:50 NCIS: Los Angeles  14:45
NCIS: Los Angeles  15:40 Castle 
16:40 Castle  17:35 Amerikai mes-
terszakács junior  18:40 Stíluspár-
baj 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 22:40 Idő-
utazók  23:40 Exek az édenben 

00:00 Exek az édenben 01:05 Exek
az édenben 02:00 Hullámtörők 
04:15 Trendközelben 05:30 Will és
Grace  05:55 Will és Grace  06:20
Will és Grace  06:45 Jóbarátok 
07:10 Jóbarátok  07:35 Szívek szál-
lodája  08:25 Szívek szállodája 
09:25 Batman visszatér  11:55 Stu-
art Little kisegér  13:45 Kisanyám –
Avagy mostantól minden más 
16:15 Beépített szépség 2.: Csábí-
tunk és védünk  18:40 Férj és férj 
21:00 Szex és New York 2. 

00:05 Az elnök zsoldosa 2.: Végve-
szélyben  02:05 Odaát Az átok 
03:00 Odaát  04:00 Winnetou – Az
utolsó csata  06:00 Fókusz Plusz 
06:20 Televíziós vásárlás 07:00 Kö-
lyökklub  09:25 BabaKalauz 
10:00 Teleshop 10:55 Vendégséf 
11:25 EgészségKalauz  11:55 Stí-
lusKalauz  12:30 Édes otthon 
13:00 Profi a konyhámban  13:30
XXI. század – a legendák velünk élnek
 14:05 Házon kívül  14:35 Érintés
 15:40 Extralarge: Fekete mágia 
Közben: 16:05 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:55 Kavarás  22:15 A nagy
nap 

02:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
02:30 A célszemély  03:15 A célsze-
mély  06:20 Trendközelben 06:50
Will és Grace  07:15 Will és Grace
 07:40 Will és Grace  08:10 Jóba-
rátok  08:40 Jóbarátok  09:10 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 09:45 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 10:15 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 10:50 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 11:20 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 11:55 Bat-
man  14:30 Stuart Little kisegér 
16:15 Férj és férj  18:35 Kisanyám
– Avagy mostantól minden más 
21:00 Beépített szépség 2.: Csábí-
tunk és védünk  23:10 Exek az
édenben 

00:15 Exek az édenben 01:20 Bat-
man  03:20 Amerikai mestersza-
kács  06:00 Will és Grace  06:25
Will és Grace  06:55 Jóbarátok 
07:20 Jóbarátok  07:45 Amerikai
mesterszakács  08:40 Amerikai
mesterszakács  09:35 Trendközel-
ben 10:10 Batman visszatér  12:45
A zűr bajjal jár  15:15 A sziget 
18:00 Hullámtörők  21:00 Szex és
New York 

02:00 Zegzugos történetek 02:25 Ha-
zajáró 02:55 A világörökség kincsei
03:10 Hagyaték  03:40 Noé barátai
04:05 Ízőrzők: Domoszló 04:35 Aka-
dálytalanul 05:05 Kosár 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 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Jamie vidéki konyhája 
13:15 Zorro 14:05 Erdészház Falke-
nauban 14:55 A múlt árnyékában 
15:55 Don Matteo  17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:30 A Szépség
és a Szörnyeteg  20:25 Kékfény 
21:25 Hawaii Five-0  22:10 Kenó 
22:20 SOKO – Alpesi nyomozók 
23:10 Óvakodj a törpétől

00:45 Hawaii Five-0  01:35 SOKO –
Alpesi nyomozók  02:20 Az én '56-
om 02:30 Hazajáró 03:15 Hagyaték
 03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:00 Esély 05:25 Család és otthon
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Hrvatska kronika 07:45 Ecranul nostru
08:20 Lola 09:05 Végtelen szerelem
 09:55 Váratlan utazás  10:50 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Jamie vidéki konyhája 
13:20 Zorro  14:10 Erdészház Falke-
nauban  15:05 A múlt árnyékában 
16:05 Don Matteo  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szerelem
19:30 Maradj talpon! 20:25 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:35 Zsaruvér
 21:25 A fátyolos hölgy  22:20 Ke-
nó  22:30 Az imádott Nő 

02:05 Showder Klub  03:15 Anyám
borogass (A semmi közepén/Csalá-
dom és egyéb emberfajták)  04:15
Gálvölgyi-show  04:45 Győzike 
05:25 Győzike  06:05 Televíziós vá-
sárlás 06:35 Kölyökklub  10:05 Te-
leshop 10:55 Anyám borogass (A
semmi közepén/Családom és egyéb
emberfajták)  11:20 Brandmánia 
11:50 Bringasáv 12:25 Fitt Mánia 
12:55 Autogram 13:30 Randi Taxi 
14:00 Őszinte Ingatlanos 14:35 Ne-
velésből elégséges 15:00 Érintés 
16:05 Újra a pályán 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  19:20
Winnetou – Az utolsó csata  21:50
Beépített tudat 

06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sokszí-
nű vallás  06:40 Kérdések a Bibliá-
ban  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:50 Isten kezé-
ben  09:20 Katolikus krónika 
09:45 Református ifjúsági műsor
09:55 Evangélikus ifjúsági műsor
10:05 Úton-útfélen  10:15 Reformá-
tus magazin 10:35 Evangélikus maga-
zin 10:40 Reformáció hétről hétre
10:50 Görög katolikus szent liturgia
közvetítése a nyíregyházi görögkatoli-
kus templomból 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Rúzs és selyem
13:15 A világörökség kincsei 13:35 Für-
kész felügyelő  15:20 És akkor a pa-
sas  17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei 
19:35 Magyarország, szeretlek! 21:05
Kártyavár  21:55 Kenó  22:00 A ha-
misító 23:35 Fürkész felügyelő 

02:30 Zegzugos történetek 03:00
Szellem a palackból... 03:25 Hazajáró
04:00 Hagyaték  04:30 Noé barátai
05:05 Minden tudás 05:25 Summa
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 Lola 09:10 Gogo & George 
09:55 Váratlan utazás 10:50 Család-
barát  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Jamie vidéki konyhája
13:20 Zorro  14:10 Erdészház Falke-
nauban  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 Önök
kérték!  21:25 Velvet Divatház 
22:10 Kenó  22:20 Cédrusliget 
23:10 Nagyok 23:35 Reformáció hét-
ről hétre 23:45 Kékfény
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TÉVÉMŰSOR VAKVEZETÉSKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

MÁJUS 5., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:40 Teleshop 02:05 Nashville: A
törvénytelen város  03:30 A törvény
embere  04:15 Balfékek  04:40
Balfékek  05:05 Csapdába csalva 
05:30 A férjem védelmében  06:15
Tűsarok  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Walker, a texasi
kopó  13:35 Veled is megtörténhet!
 14:40 Családi Titkok  15:45 Ana
három arca  16:50 Fatmagül 
18:00 Tények 19:25 Extrém Activity
 20:50 Tények Top Sztori  21:00
Csábítunk és Védünk  22:55 Hello
Hollywood – Návai Anikóval  23:30
Farkas

GYŐR+ TV

MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:50 Hűtlen vágyak  01:50 Tények
Este 02:30 Teleshop 03:00 Magyar
csapat – „...még 50 perc...”  04:20
Zsaruvér  05:05 Csapdába csalva
 05:30 A férjem védelmében 
06:15 Tűsarok  06:20 Mokka 
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Walker, a
texasi kopó  13:35 Veled is megtör-
ténhet!  14:40 Családi Titkok 
Családi Titkok 15:45 Ana három arca
 16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Extrém Activity  20:50 Annyit
ésszel, mint erővel!  22:10 A szultá-
na  23:20 1/1 Azurák Csabával 

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 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 Zooo+ 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

00:05 Magyarul Balóval 00:45 Randi
Taxi  01:15 Bringasáv  01:50 Revo-
lution 02:55 Odaát Szerepjátékosok
 04:00 Barátok közt  04:35 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 Vendégséf 12:50
Story Extra  13:20 Fókusz  14:00 A
kis menyasszony  14:35 Éjjel-nappal
Budapest  15:50 Házasság első lá-
tásra  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Házasság első látásra  20:05 Éjjel-
nappal Budapest 21:25 Barátok közt
 22:05 Halálos fegyver  23:00 RTL
Klub Híradó 23:35 Magyarul Balóval

06:50 Will és Grace  07:10 Will és
Grace  07:35 Jóbarátok  08:00 Jó-
barátok  08:30 Szívek szállodája 
09:25 Szívek szállodája 10:20 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 10:50 Amerikai
mesterszakács junior  11:50 Monk –
Flúgos nyomozó  12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó 13:50 NCIS: Los Ange-
les  14:45 NCIS: Los Angeles 24 óra
15:40 Castle 16:40 Castle 17:35
Amerikai mesterszakács junior 18:40
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 19:05 Az
élet csajos oldala  19:35 Az élet csa-
jos oldala 20:05 Míg a halál el nem vá-
laszt  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:10 Két pasi – meg egy kicsi 
21:35 Exek az édenben 22:40 Penge:
Szentháromság 

03:00 A célszemély  06:25 Will és
Grace  06:45 Will és Grace  07:10
Will és Grace  07:35 Jóbarátok 
08:00 Jóbarátok 08:30 Szívek szállo-
dája 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
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 21:00 T4xi 22:55 Penge:
Szentháromság 

00:05 BUÉK!  01:35 Az én '56-om 
01:50 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:15 Szellem a palackból... 02:45
Hazajáró 03:20 Hagyaték 03:45 Noé
barátai 04:15 Ridikül  05:05 Magyar
gazda 05:25 Kék bolygó 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Életkerék 07:50 Öt
kontinens 08:20 Lola 09:10 Végtelen
szerelem  10:00 Váratlan utazás 
10:50 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:50 Jamie vidéki
konyhája 13:25 Zorro  14:15 Erdész-
ház Falkenauban 15:10 A múlt árnyé-
kában (szlovák tévéfilm sor., 38. rész,
2014) 16:10 Don Matteo 17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:30 Virtuózok 2017
21:10 Agatha Raisin  22:00 Kenó 
22:05 Garni-zóna 

00:15 Brandmánia  00:50 Bunyó
mindhalálig  02:55 Odaát  04:00
Barátok közt  04:35 Magyarul Baló-
val 05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok!  07:15 Reggeli 
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós
vásárlás 12:10 EgészségKalauz 
12:50 Story Extra  13:20 Fókusz 
13:50 A kis menyasszony  14:35 Éj-
jel-nappal Budapest  15:50 Házas-
ság első látásra  16:55 Story Extra
 17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Házasság első látásra
 20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt  22:05 Showder
Klub  23:15 RTL Klub Híradó 23:45
Magyarul Balóval

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Zooo+ 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Gázfröccs 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Creative chef 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Kép -
újság 

00:15 Az én '56-om  00:30 Célke-
resztben  02:35 Hazajáró 03:15 Ha-
gyaték  03:45 Noé barátai  04:10
Ridikül  05:05 Kárpát Expressz
05:25 Médiaklikk 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Slovenski Utrinki
07:50 Alpok-Duna-Adria 08:20 Lola 
09:05 Végtelen szerelem  10:00 Vá-
ratlan utazás  10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie vidéki konyhája 13:15
Zorro 14:05 Erdészház Falkenauban
 14:50 A múlt árnyékában  15:45
Don Matteo  16:55 Szerencse Hír-
adó  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:30 Tóth János 
21:05 A Bagi Nacsa Show 22:05 Ke-
nó  22:10 Csak a szerelem számít 

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Vakvezető kutya vizsgáját tartották
nemrég Győrben. Gazdival és kutyu-
sával közvetlenül az eredményhirde-
tés után találkoztunk. Örök élmény
maradt az a pár óra, amit Gesztenyé-
vel és Erzsivel töltöttünk.

A kutya és az ember teljes összhangjának
lehettünk tanúi, amikor megismertük Bor-
sodi Erzsébetet és fiatal labradorját, Gesz-
tenyét. Épp egy komoly vizsgán voltak túl: a
kutya most bizonyította, profi vakvezető ku-
tya. – Gesztenye a Baráthegyi Vakvezető
Kutyaiskola növendéke volt – kezdte Mikola
Gyöngyvér, rehabilitációs szakember, aki ki-
fejezetten a látássérült emberek közlekedé-
sének segítségére specializálódott. – Mi-
előtt egy kutyust gazdához adunk, alapo-

san megvizsgáljuk, összeillenek-e. Erzsinek
már voltak vakvezető kutyái, tudtuk, hogy
szereti az állatokat, Gesztenyével pedig egy-
ből megvolt az összhang. Decembertől ná-
la volt már, most pedig közösen, sikeres
vizsgát tettek.

A vizsga egy háromtagú bizottság előtt
zajlott, majdnem egyórás volt, amelyben
szerepelt a gyalogos- és a tömegközlekedés
is. Erzsiék egy belvárosi útvonalat húztak, te-
hát Gesztenyével kellett gyalogolni, buszra
szállni, tömegben tájékozódni, lépcsőzni és
egy kávézóba is bejutni. A kutya mindvégig
jól teljesített, semmi nem zökkentette ki a
nyugalmából, a megtanítottak szerint vezet-

Gesztenye lett Erzsike szeme
te gazdáját. – A vakvezető kutya soha nem
jelez ugatással – folytatta Gyöngyvér. – Így
képezték ki őket, hiszen egy levizsgázott és
papírral rendelkező kutyussal mindenhova
bemehet a gazdája. A buszmegálló táblát
például felugrással, a járda szélét pedig le -
üléssel jelzi. Minden vakvezető kutya alkal-
mazkodik a gazdájához, így később kialakul-
nak egyéni, csak rájuk szabott jelzések is.

Az is kiderült, a vakvezető kutyákat meg-
zavarni nem illendő. Például ne akarjunk egy
hámmal felszerelt segítőt megsimogatni. A
munka után azonban neki is édes a pihenés:
a parkban lekerült a hám, Gesztenye meg-
kapta a nyakába a csengőt és indulhatott az
önfeledt játék. Boldogan rohangált, hozta
vissza a gazdinak az eldobott botot és imád-
ta, ahogy dédelgetik. Mintha csak a vizsga -
drukkot vezette volna le.

Kutyával az életem sokkal könnyebb, iga-
zából ő a szemem – mesélte Borsodi Erzsé-

bet. – Gesztenyével hamar összeszoktunk,
nagyon kiegyensúlyozott, okos kutya. Együtt
könnyebb minden, érti a vezényszavakat,
közlekedni és játszani is nagyon jó vele. So-
kan azt hiszik, hogy ezek a kutyák azt is jelzik
egy zebránál, zöld a lámpa. Nem, erre azért
nem képesek, de az úttestre lépést megaka-
dályozzák jelzéssel. Utána már nekünk kell
dönteni, hogy átmegyünk-e vagy sem. Ah-
hoz, hogy biztonságosan és eredményesen
közlekedjünk, kellenek az olyan szakembe-
rek, mint Gyöngyvér. Mert Gesztenyével
könnyebb az élet, kétségtelen – zárta moso-
lyogva Erzsike s ment vissza botot dobálni,
mert játszásidő volt.

A buszmegálló táblát
felugrással jelzi a vakvezető
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REJTVÉNY SKANDINÁV

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: Hantó Tamás.
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HIRDETÉS GYŐR-SZOL ZRT.

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.

Jelentős erőfeszítéseket tesz a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek környékén,
illetve a közterületeken szemetelő sza-
bálysértők lefülelésére és megbünte-
tésére a Győr-Szol Zrt. biztonsági cso-
portja, a győri Közterület-Felügyelet
és Mezei Őrszolgálat és a rendőrség
munkatársaiból szerveződött csoport. 

A Győr-Szol hulladékellenőrei az el-
ső negyedévben összesen 143 eset-
ben végeztek dokumentált ellenőr-
zést, 123 alkalommal szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget környezetében, 11
esetben egyéb közterületen. Illegáli-
san elhelyezett hulladékra 45 alkalom-
mal bukkantak és huszonnégyszer
tetten érték az elkövetőket.

Ahogyan az az önkormányzat leg-
utóbbi közgyűlési beszámolóiból is kide-
rült, a társhatóságok is kiveszik részüket
az illegális hulladéklerakás elleni küzde-
lemből. A rendőrség és a közterület-fel-
ügyelet az elmúlt évben a korábbiaknál
lényegesen több esetben járt el, illetve

A GYHG Nonprofit Kft. Hajszán Gyu-
la és Diligens Tibor önkormányzati
képviselők kérésére és támogatásá-
val, a háztartásokban felhalmozó-
dott lom jellegű hulladékok elhelye-
zésére gyűjtőpontot üzemeltet egy-
szeri alkalommal, május 6-án, szom-
baton 8 és 16 óra között a Zöld utcai
buszfordulónál.

A Győr-Szol Zrt.  Vagyonkezelési Üzletága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Feladat: Sportlétesítmény felügyelete, ellenőrzése, programok irányítása,
tűz- és munkavédelmi előírások betartatása. Elvárások: • általános iskolai
végzettség • problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés • jó kommuni-
kációs készség • B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent: • középfokú mű-
szaki végzettség • korábbi gondnoki munkakörben szerzett tapasztalat

Jelentkezési határidő: 2017. május 15.

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

gondnok

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában lévő Győr,
Kálvária u. 4–10. szám alatti, iroda célú 50 m2-es, 120 m2-es és 201
m2-es helyiségeit május 1-től.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐpont-egyeztetést kö-
vetŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 96/505-
053, 96/511-420/195. E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Kiadó

Kihelyezett hulladékgyûjtô pont Szabadhegyen

Talicskával hordták a szemetet a hulladékszigetre
romszorosára emelkedett az eljárások
mennyisége.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt
mutatják, hogy Győr egyes kerületei-
ben csökkent az illegálisan lerakott hul-
ladék, a városrészek többségében
nem romlottak az állapotok, viszont
azokon a helyeken, ahol nagy számban
találhatóak bérbe adott lakások, meg-
nőtt a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tekre kitett vegyes háztartási szemét
mennyisége. Sajnos a Kossuth utca és
Liget utca kereszteződésében találha-
tó szigetre arcátlan módszerekkel
hordják a háztartási szemetet, előfor-
dult, hogy egész kukákat ürítettek az
edények mellé, más alkalommal pedig
talicskaszám hordták ide a vegyes hul-
ladékot. A Győr-Szol biztonsági cso-
portja a tapasztaltakat jelezte az illeté-
kes hatóságoknak, így az elkövetőket
közös erőfeszítéssel sikerült tetten érni,
illetve a személyeket azonosítani, és a
megfelelő büntetést kiszabni.

A hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyezhető
itt például elektronikai, fém, műanyag hul-
ladék, nyesedék, építési törmelék, csoma-
golóanyag, bútor és berendezési tárgy.
Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűjtő-
ponton nem lehet leadni. A hulladék lera-
kására a győri lakosok, a Győrben szemét-
szállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosult-

ságukat igazolhatják a hulladékszállítási
díj befizetéséről szóló számlával, akiknek
pedig ilyen nincs – mert a társasház közö-
sen fizet –, a korábban kiadott Győr Kár-
tyával vagy lakcímkártyával, illetve sze-
mélyi igazolvánnyal érkezzenek. A kihe-
lyezett szelektív hulladékgyűjtés a rend-
őrség és a közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

szabott ki bírságot, s ez a tendencia eb-
ben az évben is folytatódik. A győri köz-
terület-felügyelet az első három hónap-
ban 228 esetben indított eljárást a köz-
tisztasági szabályok megsértése miatt,
ebből 210 alkalommal helyszíni bírság
kiszabásával, 18 esetben pedig feljelen-
téssel végződött az ügy. Tavaly az évnek
ugyanebben az időszakában a szabály-
sértési procedúrák száma 71, a feljelen-
téseké 5 volt, tehát idén több mint há-

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 28—május 5.

Farmer tejföl 20%-os
330 g, 603,03 Ft/kg

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász
1 kg

199 Ft/db

HB dobozos sör 0,5 l, 298 Ft/l

1099 Ft/kg

1599 Ft/kg

ANYÁK NAPI
desszertajánlatunk

Milka I Love desszert
120 g, 
6041,67 Ft/kg

725 Ft/db

Cherry Q.
szívdesszert 
125 g, 7112 Ft/kg

889 Ft/db

589 Ft/db

Tulipándesszert
127 g, 4637,80 Ft/kg

hétvégi akció:
április 28—30.

Kacsamáj, fagyasztott 
500 g,  718 Ft/kg

359 Ft/cs

149 Ft/db



ÁLLÁS 

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

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. fel-
vételt 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

Az UNI-WORKER Kft.
felvételt hirdet az alábbi munka-
körökben: Egyedi gyártásban
jártas CNC gépkezelő, műanyag -
ipari minőségellenőr (2 nap
munka 2 nap szabad), hegesztő,
közlekedési mérnök (közösségi
közlekedés terület), projektkoor-
dinátor (gépészmérnök), műsze-
rész, betanított munkás (kesz-
tyűkötő, pöttyöző), sorkiszolgáló,
környezetvédelmi mérnök. Ér-
deklődni: +36-96/283-281
vagy  info@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Redőny-, szúnyogháló-
szerelés rövid határ-
idővel. Tel.: 06-20/246-
5724.

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

Lomtalanítást vállalok
Győrben és környékén, igény
szerint. 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, favá-
gást, bozótirtást vállalunk. Akár hét-
végén is. Tel.: 06-70/882-6590.

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

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

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

Lomtalanítást vállalok teljes
körűen. Szállítok, takarítok, bontok.
Hívjon bizalommal. Stuka Tibor, 06-
30/217-0848.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok, robogók,

autók kárpitjavítása, 
áthúzása, anyagválasztási lehetőség. 

Ingyenes felmérés vidéken is.
Szolid árak. 

06-70/884-6838

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Szentesi Irén
Győr, Szent Imre út  43.

Előjegyzés: 06-20/976-4813

Megkímélt állapotú, ki-
sebb méretű használt
konyhabútor, panellakás-
ba való ajtó eladó. Érd.: 06-
20/579-2394.

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, tabló, kézimunka,

puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

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

Szép-kártyáját beváltom,
átveszem. Érdeklődni: 70/427-
4243-as telefonszámon.

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

Belvárosban, 68 nm-es, felújí-
tott, erkélyes téglalakás eladó.
18.990.000 Ft. 06-70/633-5250

Belvárosban, 1,5 szobás, erké-
lyes, felújított téglalakás eladó.
17.590.000 Ft. 06-70/940-4046

LAKÁSCSERE

Elcserélném nagyobbra, saját tu-
lajdonúra is a Győr, Belváros közelében
lévő, 37 nm-es, 1. emeleti, szépen fel-
újított önkormányzati lakásomat. To-
vábbi részletek: 06-20/434-4526.

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+2 fél
szobás, 53–68 nm-es, elsősorban
adyvárosi, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 609.)

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36
nm-es, határozott bérleti szerződéses,
teljesen felújított lakást cserélne 2 szo-
bás, normál konyhás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre, 55 nm-ig.
Tartozás megfizetését 300.000 Ft-ig
vállalna. Bán A. u., Sziget, Újváros kizár-
va. (Hirdetésszám: 314.)

Belvárosi, 1 szoba, 29 nm-es, kom-
fortos, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+fél szo-
bás, felújított, gázkonvektoros bérle-
ményre. Elsősorban Sziget, Gyárváros
területén. (Hirdetésszám: 317.)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
távfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás, ha-
tározott vagy határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 320.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1- 2 szobás, ma-
ximum 50 nm-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Zuhanyzós fürdő-
szoba kizárva. (Hirdetésszám: 324.)

Szigeti, 1 szobás, 33 nm-es, távfű-
téses, határozott idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne1+ fél vagy 2 szobás,
40-50 nm-es, elsősorban szigeti, hatá-
rozott-határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Tartozás megfizetését 300.000
Ft-ig vállalna. (Hirdetésszám: 325.)
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APRÓ HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

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

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

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

MÁJUSI ZENÉS ESTEK!

A

Zrt.

telephelye

munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

Széria üzletágban:
• Betanított munkára, hengerfejek

megmunkálása, gépkezelés,
amihez 8 általános/szakmunkás végzettség
elegendô, legyen megbízható személy,
és vállalja a több mûszakos munkarendet.

Egyedi üzletágban:
• CNC esztergályos,

marós és köszörûs
tapasztalattal egyedi alkatrészek gyártására
kiemelt bérezéssel.

Amit kínálunk:
• Hosszú távra szóló munkalehetôség, biztos háttér
egy dinamikus cégnél, versenyképes bérezés és
juttatás: cafetéria, teljesítménybónusz, igény esetén
szállást biztosítunk, azonnali kezdési lehetôség.

Érdeklôdni munkanapokon 08.00–16.00 h között: 
96/511-003, 30/266-4549 (ingyen hívható),
önéletrajzokat a hr@qprt.hu címre várjuk.

QP Zrt. – 9028 Gyôr, Rozgonyi u. 46.
www.qprt.hu
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SPORT EYOF

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

A „Flying Dutchman” sikerek-
ben gazdag pályafutása alatt
legyőzte a legnagyobbakat, Po-
povot, Phelpst és Ian Thorpe-ot
is. Az úszás királykategóriájá-
ban, 100 és 200 méter gyorson
összesen három olimpiai ara -
nyat nyert. Pieter van den Hoo-
genbandot hazájában nemzeti
hősnek tartják, uszodát nevez-
tek el róla, világrekordját pedig
nyolc évig senki sem tudta meg-
dönteni. Ő volt az utrechti Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
versenyigazgatója, Győrbe pe-
dig a holland EYOF-küldöttség
csapatvezetőjeként érkezett, és
arról is beszélt a Győr Plusznak,
miért szereti annyira hazánkat.

„Magyarországról nagyon szép emlé-
keim vannak. Az utolsó olimpiámon
Pekingben elvesztettem a döntőt Mi-
chael Phelps-szel szemben 2008-ban,
akkor ezüstérmes lettem. Így – mint
utólag kiderült – az utolsó nagy győzel-
memet Budapesten ünnepelhettem a
2006-os Európa-bajnokságon. Óriási
élmény volt egy komoly sérülés után
visszatérve aranyérmet szerezni. Nagy
pillanat volt ez az életemben. Amire
még jó szívvel emlékszem vissza Ma-
gyarországról, az az emberek szerete-
te, amit megtapasztalhattam. A hotel
személyzetétől kezdve a taxisofőrig
mindenki hihetetlenül kedves és segí-
tőkész volt. Folyamatosan biztattak
„Pieter, gyerünk, meg tudod csinálni,
igazi bajnok vagy!”  Ezt hallottam min-
denkitől, és igazuk lett, Európa-baj-
nokként távoztam Budapestről.” 

A hollandok legendáját nem lehet
zavarba hozni azzal a kéréssel sem,
hogy mondjon néhány nevet azok kö-
zül, akikre emlékszik legjobb úszóink
közül, már sorolja is. 

„1996-ban fiatalon, alig tizen-
nyolc évesen Atlantában indulhat-
tam az első olimpiámon. Ahogy min-
dig, akkor is csodálattal figyeltük a
magyarokat. Mindig jellemző volt rá-
juk a nagyon kemény munka és a ki-
tartás. Az önök bajnokai nemcsak
gyorsak, hanem szép technikával is
úsznak. Güttler Károly és Rózsa Nor-
bert is akkoriban volt pályafutása
csúcsán, örültem, hogy a közelük-

Hoogenband szereti a magyarokat 
és nagy EYOF-rajongó

ben lehettem. Egerszegi Krisztinát
pedig egyértelműen minden idők
legjobbjának tartom, ő volt a kedven-
cem, élmény volt nézni az úszását.” 

Hoogenband a jelenlegi legkivá-
lóbb magyar úszókat is ismeri, napra-
kész a sportágból. Sorolja a riói olim-
pián elért eredményeinket, és hozzá-
teszi, biztos benne, hogy a jövőben is
lesznek világklasszis magyar verseny-
zők, akik közül talán már az EYOF-on
is láthatunk néhányat.

„Egy sportoló pályafutása szem-
pontjából nagyon fontos, hogy le-
gyenek ilyen megmérettetések, fesz-
tiválok, mint amilyen az EYOF. 1993-
ban a hazám, Hollandia rendezte ezt
a „kis olimpi-
át”, és én is ott
voltam az in-
dulók között.
Már 15 évesen

tehetséges úszóként tartottak szá-
mon, azonban ez a világverseny ad-
ta meg a lehetőséget arra, hogy to-
vább fejlődjek, még jobb legyek, és
ami fontos, tapasztalatokat gyűjt-
sek” – mesélt egyik legfontosabb
korosztályos versenyéről a gyors -
úszás örökös bajnoka, aki úgy érzi,
az EYOF arra is tökéletes próba lesz,
hogy kiderüljön, megvan-e az adott
sportolóban az a szenvedély, elhiva-
tottság, kitartás, ami a tehetség
mellett elengedhetetlen a sikerhez.
Pieter van den Hoogenband négy
olimpián vett részt, és azt mondja az
EYOF hangulata nagyon megfogta
őt is tizenévesen, ez is közrejátszott

abban, hogy soha nem adta fel,
hogy olimpiai bajnok legyen.

„Több mint 50 országból érkeznek
Győrbe sportolók, ők mindannyian él-
ményekre vágynak, ez már önmagá-
ban nagyszerű alap a felszabadultabb
légkörhöz. Az EYOF hangulatát meg-
határozza a közvetlenség, az, hogy ha-
sonló korú fiatalokkal vannak körülvé-
ve a versenyzők, akik gyakorlatilag
egy nyelvet beszélnek a sport által.
Azt üzenem a versenyzőknek, hogy él-
vezzék ki ezt a lehetőséget, ami Győr-
ben vár rájuk, de mindezt csinálják
okosan. Gyűjtsenek rengeteg tapasz-
talatot. Próbálják meg mindezt hasz-
nosítani akár a legnagyobb cél érde-
kében, hogy részt vehessenek majd
egy felnőtt olimpián, esetleg olimpiai
bajnokok legyenek. Én nagy EYOF-ra-
jongó vagyok, remélem, ők is azok
lesznek!”

A holland úszólegenda
hazája csapatát vezeti 
a nyári olimpiai fesztiválon
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MOZAIK SPORT

A júliusi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra való
felkészülés egyik kiemelkedő mérföldköve az úgyne-
vezett Chefs de Mission Seminar, amelyre a résztvevő
nemzetek csapatvezetői érkeztek a városba, akik elő-
adásokon hallgathatták meg az egyes területek – mint
például az akkreditáció, a szállítás, az egészségügyi
szolgáltatások, a biztonsági intézkedések, a ceremó-
niák, az önkéntesség – legfőbb tudnivalóit.

A küldöttségek vezetői az EYOF helyszíneinek be-
járásakor ellátogattak a sportlétesítményekbe, a ver-
senypályákra, valamint az épülő olimpiai faluba is. „Na-
gyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan szervező-
bizottsággal dolgozhatunk együtt, amely mindent
megtesz a sportolókért, méghozzá a lehető legmaga-
sabb színvonalon. Győrben rengeteg energiát fektet-

tek abba, hogy új létesítményeket alakítsanak ki, vala-
mint, hogy a régebbi sporthelyszínek is megfelelő
színvonalúak legyenek. Ez nemcsak az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivál számára lényeges, de egyfajta
örökség a város, az itt élők, de főként a fiatalok számá-
ra" – mondta az esemény megnyitóján Joseph Cassar,
a koordinációs bizottság elnöke. A szervezőbizottság
nevében Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke köszöntötte az ötven ország
küldötteit. Mint mondta, az EYOF szervezői 2011 óta
– amióta Győr elnyerte a rendezési jogot – azért dol-
goznak, hogy egy felejthetetlen olimpiai eseménnyel
ajándékozzák meg Európát. A MOB elnöke beszédé-

Gyôrben jártak az olimpiai csapatok vezetôi

Kapás Boglárka az egyetlen magyar
sportoló, aki EYOF-on, ifjúsági olim-
pián, valamint felnőtt olimpián is ér-
met nyert, összesen ötöt. Bogi ötka-
rikás sportsiker-sorozatát már fiata-
lon elkezdte. A 2007-es, belgrádi
EYOF-on 800 méteres gyorsúszás-
ban második lett, a szingapúri ifjúsá-
gi olimpián 2010-ben egy ezüst mel-
lett két aranyérmet szerzett, ezzel
sporttörténelmet írt, hiszen ő lett az
első magyar ifjúsági olimpiai bajnok.
A 2008-as pekingi játékokon a ma-
gyar csapat legfiatalabb tagja volt 15
évesen, majd részt vett a londoni és
a riói olimpián is, utóbbin bronzér-
met nyert szintén 800 gyorson. Ka-

ben kiemelte, a győri EYOF egyik nagy előnye, hogy
az egyes helyszínek közel találhatók egymáshoz, nin-
csenek jelentős távolságok, így egy kompakt rendez-
vény valósulhat meg, ahol valódi olimpiai hangulat
uralkodhat. „A magas színvonalú sportszakmai lebo-
nyolítás mellett szeretnénk megmutatni kulturális ér-
tékeinket, Magyarország, Győr és a régió szépségeit.”

Borkai Zsolt reményét fejezte ki, hogy a csapat-
vezetők a szakmai megbeszélések mellett, a várost
is megismerik, amely vendégül látja Európát.

„Az EYOF szervezésének folyamatában kiemelt
szerepet játszik a különböző országok csapatveze-
tőinek találkozója" – fogalmazott Fábián László, a
Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója. A szak-
ember szerint a csapatvezetőknek több dolgot kell
egyszerre koordinálniuk, a szállástól az utazásig, a
biztonságon át a versenyhelyszínekig, mégis az a
leglényegesebb, hogy a csapat otthon érezze ma-

gát, akárhol is versenyeznek. Mint mondta, ebből a
szempontból Győrben sokkal könnyebb dolguk lesz
majd a magyar fiataloknak. Arra a kérdésre, hogy
mit üzen azoknak a sportolóknak, akik majd a győri
EYOF-on versenyeznek, Szöul olimpiai bajnoka így
felelt: „Érezzék jól magukat, próbálják a legjobbat
kihozni magukból, hiszen már most rengeteg mun-
ka van mögöttük. Tekintsék ezt egy olyan állomás-
nak, amely arra az olimpiai ösvényre helyezte fel
őket, ami remélhetőleg további ifjúsági olimpiákhoz,
vagy felnőtt olimpiákhoz vezet majd, hiszen nem
kérdés, hogy azt a légkört, amit egy ilyen nemzet-
közi verseny jelent, nem lehet edzéseken, sőt nem-
zeti bajnokságokon sem megtapasztalni.”

A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált július
23–29. között tíz sportágban rendezik, ötven euró-
pai ország közel 3000 fiatal (14–18 év közötti) spor-
tolójának részvételével.

Kapás Boglárka: óriási élmény lesz 
A Megyei Jogú Városok Szövetsége
Szekszárdon ülésezett, ahol Borkai
Zsolt polgármester, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke tartott előadást
az EYOF-ról. A közgyűlésen számos
más aktuális téma mellett hazánk el-
ső olimpiai multisport-eseménye is
fókuszba került. A polgármester be-
mutatta a játékok helyszíneit, az elő-
készületek állását. A május végén kez-
dődő országos lángfutás külön téma-
ként szerepelt, hiszen az európai olim-
piai láng az ország számos részére el-
jut, köztük a megyei jogú városokba
is. Az előadás során Borkai Zsolt meg-
invitálta a városok vezetőit a május
24-i győri lángfogadó ceremóniára, il-

Sorsoltak
A csapatvezetői értekezlet programján szere-
pelt három sportág sorsolása is. A ceremónián
először a kézilabda csoportjait sorsolták ki. A
lányok nyolccsapatos mezőnyében a magyar
válogatott Norvégia, Hollandia és Románia el-
len játszik majd a továbbjutásért, míg a fiúk
Horvátországgal, Németországgal és Dániával
kerültek egy csoportba. Lány kosárlabdázóink
Csehország, Litvánia és Németország, a fiú ko-
sarasok pedig Litvánia, Észtország és Törökor-
szág csoportjába kerültek.  

pás Boglárka már most példakép, a
sport mellett a tanulásra is odafigyel,
az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem pszichológia szakos hallgatója.
Bogi április 22-én ünnepelte 24. szü-
letésnapját, és a debreceni országos
bajnokságról üzent az EYOF-ra ké-
szülőknek.

„Sok sikert, jó versenyzést kívánok
az EYOF-on résztvevőknek, főleg a
magyar csapat tagjainak. Saját ta-
pasztalatból mondom, hogy nagyon
nagy élmény lesz számukra egy ilyen
esemény hangulatát átélni. Biztos va-
gyok benne, hogy az egyik legered-
ményesebb nemzet leszünk az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.”

A megyei jogú városok üdvözlik az EYOF-ot
letve a július 23-i nyitóünnepségre is.
Mint mondta, látható, hogy az ötkari-
kás esemény még akkor is sokat je-
lent Magyarországnak, a magyarok-
nak, ha ifjúsági rendezvényről van szó,
sikeréért rengetegen fogtak össze.

Szita Károly, a szövetség elnöke
kifejtette, a Megyei Jogú Városok
Szövetségébe tartozó 23 város éven-
te összesen mintegy 20 milliárd fo-
rintot fordít sportcélokra, és ezzel az
állam után a második legnagyobb tá-
mogatója a sportéletnek. A megyei
jogú városok vezetői szomorúak ami-
att, hogy Magyarország nem rendez
olimpiát, de büszkék arra, hogy ifjú-
sági olimpiát igen.
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Idén is elindulhat bárki a PannonHajszán,
amit május 20-án felnőtteknek, 21-én a
gyerekeknek rendeznek új helyszínen,
Cseszneken. A szokásos 7 és 14 kilomé-
teres távot a tavalyi évben már nehezítet-
ték, pontosabban, az izgalomfaktorokat
növelték. Az egyik pálya 7 kilométeres,
15 akadállyal, a másik pálya 14 kilométe-
res, 20 akadállyal, ami idén sem változott
a versenyzők nagy örömére: lesz többek
között favágás, kötél- és lajhármászás.
Akinek valamelyik akadály túl nagy kihí-
vást jelent, kiválthatja azt négyütemű fek-
vőtámaszokkal. „Nem lehetetlen teljesí-
teni, de küzdeni kell, s ez a legjobb ben-
ne: az érzés, hogy magunkat legyőzve
végigcsináltuk!” – hangsúlyozta Tálos
Gergő, a Yakuza Fitness Győr értékesíté-

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/
innováció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdek-
lődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei
Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének: A településrendezési eszköztervezetek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  

1)
TSZTM 2017-009 Győrszentiván, Pósa és Páskom utca között Mk övezetből lakóterületbe sorolás.
TSZTM 2017-015 Győr-Ménfőcsanak, volt Bricostore-telep (25472/78 hrsz.) Kbe területből

Gksz területbe sorolása.
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. április 21-től május 12-ig.

2)
SZTM 2016-079 Győr-Révfalu, 01905 sz. övezet építésihely-kijelölés és telekösszevonás.
SZTM 2017-004 Győr-Ménfőcsanak, 01754, 01218* sz. övezet övezethatárának korrekciója.
SZTM 2017-007 Győr-Gyirmót, 01955 sz. övezet egyedi előírásai
SZTM 2017-008 Győr-Gyárváros, 00306 sz. övezet (Kravtex-telephely) paramétersor módosítása.
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2017. április 21-től május 8-ig.

3)
TSZTM 2016-031 Győr-Kisbácsa, Szitásdomb u. 12894 hrsz. és 12895 hrsz. telke zöldterület helyett

más területfelhasználás kijelölése. 
40.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagát.
A  módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. április 21-től május 12-ig.

4)
TSZTM 2017-011 Győr, Ipari Park, 01145/134 hrsz.-ú telephely építési hely kijelölése.
42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás_partnerségi egyeztetési szakasz
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: állami főépítészi eljárásban: 2017. április 21-től május 12-ig.

A rendezésiterv-módosítások elérése: a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/ren-
dezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: GyŐr, Városház tér 1.
Polgármesteri Hivatalában, a 231-es szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

si és marketingvezetője, a PannonHajsza
egyik főszervezője. Az egyéni női és férfi
nyílt futam nevezések mellett, csapatok
indulására is van lehetőség: minimum
négyen versenyezhetnek egy csapatban,
a távot mindenkinek teljesítenie kell, s a
végén a legjobb négy időeredmény szá-
mít. Minden futamot teljesítő versenyző
„PannonHajsza – Teljesítve” feliratú pólót,
érmet, banánt és vizet kap.

Nevezni már februártól lehet, de a
vállalkozó kedvűek még bátran jelent-
kezhetnek, mivel 15 percenként szá-
zan tudnak a rajthoz állni. A minimum
korhatár 12 év, maximum nincs, min-
denkit várnak a szervezők, aki normál
állóképességgel rendelkezik, és úgy
érzi, szüksége van kihívásra. (x)

„Több mint kihívás!”

Budapest helyett Győr lesz a házigazdája a jövő évi légfegyveres Európa-baj-
nokságnak. A Magyar Sportlövő Szövetség tájékoztatása szerint hosszas tár-
gyalások után dőlt el, hogy a helyszín ismét városunk lesz, ahol a tavalyi, olim-
piai kvalifikációs Eb is zajlott. Az MSSZ egyúttal azt is jelezte, hogy a 2020-as
kvalifikációs Eb-re is pályázik, és arról állapodott meg Borkai Zsolttal, Győr pol-
gármesterével, hogy sikeres kandidálás esetén azt a kontinensviadalt is a város
látja vendégül. A jövő évi 10 méteres viadalt február 26. és március 6. között
rendezik. A tavalyi, győri Eb-n a magyar válogatott 13 érmet és három olimpiai
kvótát szerzett a riói játékokra.

Gyôr rendezi jövôre
a sportlövô Eb-t

www.vidrauszoiskola.hu

INDULNAK: június 19. és július 10.
Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig délelőtt 
és délután! Óvodás, gyermek, diák, felnőtt!

Az Aqua Uszodában,
a Győri Sátoros Fedett Uszodában, 
a Magyar Vilmos Uszodában 
és a Móra-iskola 
uszodájában.

Intenzív nyári úszásoktatások,
úszóedzések a Vidra Úszóiskolában.

Érdeklődés: 
Rákosfalvy Ferenc
06-30/272-2064

Kovács Aliz
06-70/947-9409
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Az elmúlt héten rendezték Budapes-
ten az Amatőr Kupa döntőjét, ahol a
labdarúgó Magyar Kupában legto-
vább jutott két alacsonyabb osztályú
csapat szerepelt. Így lehetett a finálé
egyik szereplője a WHB Ménfőcsa-
naki ESK gárdája, akik jelenleg a
Győr-Moson-Sopron megyei első
osztályú bajnokságban a második
helyen állnak. A csanaki kék-fehérek
ebben a szezonban kiemelkedőt
nyújtottak a kupában, hiszen bú-
csúztatták az Ajka NB III-as, majd a
Soroksár NB II-es csapatát, csupán
a jelenlegi NB I éllovasa, a Budapest-
Honvéd tudta búcsúztatni a győri
klubot. Az Amatőr Kupa döntőjét az
Új Hidegkúti Nándor Stadionban
rendezték, a Ménfőcsanak ellenfele
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben szereplő Baktalórántháza volt.
Az áprilisi télies időjárás ellenére
sok szurkoló kísérte el a csapatokat,
a számukra kuriózumnak számító
eseményre. Bár mindkét klub szere-
pelt korábban az Amatőr Kupa előd-
jének számító Szabad Föld-kupá-
ban, nyernie csupán a szabolcsiak-
nak sikerült, míg a Csanak 34 év
után szállhatott harcba újra a győze-
lemért. A mérkőzés jó iramban kez-

„Aranyos” csanaki srácok

dődött, a kiválóan előkészített pálya
lehetővé tette a színvonalas és folya-
matos játékot, melyet a Ménfőcsa-
nak kezdett jobban és a „legenda”,
Fajkusz László góljával még az első
félidőben megszerezte a vezetést. A
második játékrész elején magasabb
sebességi fokozatba kapcsolt a Bak-
ta, igaz, nagy helyzetekig nem jutott,
ellenben a csanaki gárda egy for-
más kontra végén, Szekeres révén
megduplázta előnyét. A Baktalóránt-
háza két piros lapját követően vég-
képp eldőlt a találkozó, így a Ménfő-

csanak első ízben emelhette magas-
ba a győztesnek járó trófeát. Mayer
János, a kék-fehérek vezetőedzője a
mérkőzés után azt mondta: „Sok in-
formációnk volt az ellenfélről, igye-
keztünk felkészülni belőlük, igaz, el-
sősorban a saját játékunkra kon-
centráltunk. Hátul stabilak, elől kre-
atívak voltunk, így megérdemelten
nyertük meg a kupát, mely történel-
mi tett volt a klub életében. Örülünk
a sikernek és annak is, hogy méltó
módon képviseltük Győr-Moson-
Sopron megyét.”

Debrecenben rendezték az úszók orszá-
gos bajnokságát, amelyen a sportolók
részvételi jogot szerezhettek a nyári bu-
dapesti világbajnokságon való indulásra.
Sós Csaba szövetségi kapitány az OB
után kihirdette a válogatott csapatot a jú-
liusi FINA-világbajnokságra. Az ese-
mény történetében először minden
számban lesz magyar induló. A Győri
Úszó SE versenyzői közül öten, Jakabos
Zsuzsanna, Sebestyén Dalma, Takács
Krisztián, Balog Gábor és Lobanovszkij
Maxim biztos résztvevője a vb-nek. A vá-
logatási elveknek megfeleően, a kvalifi-
kációs időszak július 5-ig tart, a most ki-
hirdetett csapat tagjai azonban már nem
szoríthatók ki a csapatból. Közben a győ-
ri fiatalok is nagy sikereket értek el az Is-
kolai Úszó Világbajnokságon. Varga Ben-
ce 100 méter pillangóúszásban állt rajt-
hoz. A Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakgimnázium versenyzője a második
helyen ért célba. Pózvai Kiara a váloga-
tottak versenyében vett részt, itt a 4x100
méteres női gyorsváltó tagjaként ezüst -
érmet szerzett. Hazánkat tizenkét váloga-
tott versenyző, továbbá a Móri Táncsics
Mihály Gimnázium lány- és a Móra-isko-
la fiúcsapata képviselte a vb-n.

Öt gyôri biztosan
ott lesz a vb-n
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