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AJTÓ—ABLAK
Mûanyag nyílászárók széles
választékban, egyedi méretben is!
Szállítás akár 5 nap alatt!

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô- belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés

Májusban kezdetét veszi a „Mindig egy lépéssel to-
vább!" interaktív előadás-sorozat a szülők, illetve a
fiatalok számára a Családi Kör Centrumban. A té-
mák felölelik a családi pénzügyi gazdálkodást, az
önbecsülés és érzelmi intelligencia területeit, a női -
ség aspektusait, valamint a nyilvános és az erőszak-
mentes kommunikáció témaköreit. Lehetőséget te-
remtenek továbbá a vállalkozói lét felé kacsingató
családtagok számára, a vállalkozásindítást megelő-
ző marketingterv elkészítését segítő előadás-soro-
zattal. Az első ingyenes előadás p-ÉN-z tudat –
pénzügyi gazdálkodási ismeretek címmel május 10-
én 17.30-kor kezdődik a Szigethy A. út 109. szám
alatt. Az érdeklődők jelentkezését az eselyteremte-
sihaz.gyor@maltai.hu e-mail címre várják.

Lezárul egy korszak a gimnazisták életében, csütör-
tökön ülnek utoljára iskolapadba, ezzel véget is ér-
nek számukra a középiskolás évek. A legtöbb gim-
náziumban és szakgimnáziumban május 5-én, pén-
teken tartják a ballagási ünnepséget, ám sok intéz-
mény május 6-ra, szombatra szervezi azt. Május 5-
én a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel kez-
dődnek az érettségi vizsgák, hétfőn magyar nyelv és
irodalom-, kedden matematika-, szerdán történe-
lemtudásukról kell számot adniuk a végzősöknek.
Májusban az írásbeliket, júniusban pedig a szóbeli-
ket tudják le a diákok.

Megnyitották az Új Bácsai utat a Szabadrév utca és a
14-es számú főút között, mellyel egy időben bekap-
csolták a jelzőlámpás forgalomirányítást a 14. számú
főúton. Az új forgalmi rend szerint a 14-es számú főút-
ról Vámosszabadi irányából nem lehet balra kanyarod-
ni az Új Bácsai útra. A csomópontot érintő munkák to-
vább folytatódnak, tehát forgalomterelésre, sávlezárás-
ra és sebességkorlátozásra továbbra is számítani kell.
A teljes csomópontot és az új nyomvonalat június vé-
gén adják át a forgalom számára. A kivitelező a kihelye-
zett közúti jelzések fokozott betartására hívta fel a fi-
gyelmet, a gyalogosok és a kerékpárosok esetében pe-
dig kiemelten kérik, hogy a munkaterületen, a balese-
tek elkerülése érdekében, az ideiglenesen kihelyezett
tábláknak megfelelően közlekedjenek.

Korlátozásokkal,
de ismét járható 
az Új Bácsai út

Mindig egy 
lépéssel tovább! 

Hamarosan új helyére kerül Hugoo

Ballag már a vén diák
28 éves győri hagyomány, hogy a végzős középisko-

lás kollégisták együtt búcsúznak el a várostól. A ballagá-
si ünnepséget a Városháza dísztermében tartották a
múlt hét szerdán, ahol zenével és verssel búcsúztatták
a győri kollégisták a diákéveket. A rendezvényen Radnóti
Ákos alpolgármester többek között arról beszélt a fiata-
loknak, hogy ez a lehetőségek időszaka számukra. Győr
is rengeteg lehetőséget kínál a jövőre nézve számukra,
kiváló képzést nyújt a Széchenyi István Egyetem, aki pe-
dig munkába áll, az is válogathat, hiszen Győrben, aki
akar, munkához tud jutni. Azokat, akik máshol folytatják
tanulmányaikat, életüket, azokat is visszavárják.

A héten elbontották a Város-
háza előtt felállított óriási Hu-
goo szobrot, amelyet tavaly év
végén azért állítottak ideigle-
nesen a térre, hogy a város
egyik legforgalmasabb pont-
ján népszerűsítse a nyári olim-
piai rendezvényt. A győri Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
kabalafigurája, az eredeti ter-
veknek megfelelően, várható-
an június elején kerül végle-
ges helyére, az Olimpiai Sport-
parkhoz. A kabalakakasra ad-
dig még karbantartás és tisz-
títás is vár.

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban
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„Az anyai szeretet feltétlen,
nem kell kiérdemelni. Azért
szeretlek, mert vagy” – Erich
Fromm humanista, filozó-
fus, pszichológus írta ezt,
aki szerint „az anya az ott-
hon, a természet, a talaj, az
óceán, a gyermek hatéves
koráig élettanilag és lélekta-
nilag egyaránt az anya fel-
tétlen szeretetére és gondos-
kodására van szüksége.”
Ezt a szeretetet kapjuk az
anyáktól akkor is, ha már
nem vagyunk velük. Ha már
talán végleg elhagytuk a
szülői házat, ha már eltávo-
lodunk az otthonunktól, s
újat teremtünk helyette, ha
már független emberként
párt keresünk magunknak,
önfeledten, szerelmesen, le-
endő gyerekeinknek jó
anyát, ha már csak naponta
egyszer telefonálunk haza
sietősen, vagy ha rossz útra
tévedünk. 
Akkor is a gyermekük ma-
radunk mindhalálig. Az
„otthon, a természet, a talaj
és az óceán”. 
Mit adunk mi gyermekek
nekik, az édesanyáknak? 
Hálát? Nem várják el tő-
lünk. 
Köszönetet a szeretetért?
De hisz' azt meg „nem kell
kiérdemelni”. 
Talán csak arra vágynak,
hogy meghallgassuk őket.
Hogy közösen éljük át leg-
szebb, megismételhetetlen
emlékeinket.
Talán nem várnak mást,
csak egy bátorító szót, meg-
értést, simogatást a kórhá-
zi ágyon, ahol elhagyatot-
tan, magányosan készül-
nek majd a végső útra. 
Talán egy gyerekrajzot az
unokától. Talán egy piros
pontot az iskolából. Hogy
átélhessék a büszkeséget. 
Talán csak egy szál virágba
oltott szótlan szeretetet.
Itt állunk most kezünkben
a virággal, kissé esetlenül a
szülői ház előtt. Vagy a teme-
tőben a sírnál, anyátlanul. 
Vasárnap anyák napja lesz.

H. F.

Édesanyák

kérte, vegyük fontolóra, hogy alkos-
son az önkormányzat rendeletet” –
mondta el hetilapunknak Takács Tí-
mea, Ménfőcsanak önkormányzati
képviselője.

Mi zavarja a szentivániakat? – tet-
tük fel a kérdést Sík Sándornak.

„A kutyaugatás és az égetés miatt
gyakrabban panaszkodnak a lakók, fő-
leg most, amikor az eső miatt párás a
levegő, s nehezebben oszlik el a füst
a levegőben” – árulta el a képviselő.

A közelmúltban Radnóti Ákos város-
üzemeltetésért felelős alpolgármester

körkérdést intézett Újváros, Sziget,
Révfalu, Bácsa, Szabadhegy, Kisme-
gyer, Győrszentiván, Ménfőcsanak és
Gyirmót önkormányzati képviselőjé-
hez, hiszen elsődlegesen a város pe-
remkerületeiben lehetnek problémák,
azt tudakolta, mi zavarja a lakókat, és
min kellene változtatni.

„A kerti égetéssel az a fő probléma,
hogy vannak, akik nem csak kerti hul-
ladékot égetnek, s nem csak április-
ban és októberben, amikor engedé-
lyezett, sőt ezekben a hónapokban is
csak 8 és 17 óra között és szélcsne-
des időben nem zavarhatja a szom-
széd ingatlanok használatát” – nyilat-
kozta az alpolgármester, aki felhívta a
figyelmet a környezettudatos hulla-
dékkezelésre. Egy nagy kupac kerti

hulladék többórás elégetése annyi
környezetszennyezéssel jár, mintha
kétszázötven autóbusz egész nap köz-
lekedne. Én személy szerint nem ér-
tek egyet za égetéssel, hiszen elavult
és környezetet rendkívül szennyezi, va-
lamint van helyette tudatos megoldás:
a komposztálás, illetve külön gyűjthe-
tő ez a hulladék, amit a szolgáltató el-
szállít, de tudomásul veszem, hiszen
van rá igény. De például a Belváros-
ban, Marcalvárosban, Adyvárosban
egyáltalán nem lehet égetni, Nádorvá-
rosban is csak a családi házas rész-

ben, ez biztos, hogy válto-
zatlan marad.

Felvetődött, hogy a vege-
tációs időszak kitolódik, s a
tapasztalatokat mérlegelve
elképzelhető, hogy módosít-
ják a rendeletet, s október
közepe és november köze-
pe között lehetne kerti hulla-
dékot égetni a mostani sza-
bályok mellett.

Ami pedig a fűnyírást és
egyéb kerti és építkezési zajokat illeti,
Radnóti Ákos úgy fogalmazott, meg-
fontolandó lehet, hogy vasárnap le-
gyen délutáni korlátozás ezekre a
munkákra vagy ünnepnapokon szigo-
rítást vezetne be a város, hiszen sokak
nyugalmát zavarhatja például, ha vala-
ki a kereszténység legnagyobb ünne-
pén, húsvétkor, nagypénteken vagy
húsvéthétfőn elviselhetetlen lármával
záró munkát végez.

Csak a tapasztalatok elemzése
után döntünk, megértjük ugyanis azt
is, hogy sokan csak hétvégén tudnak
időt szánni a fűnyírásra vagy egyéb
zajjal járó házi munkára, így csak rész-
leges, apróbb módosításokra kerül-
het sor, amit a jogszabályok enged-
nek – fogalmazott Radnóti Ákos.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Ébredt már arra szombaton reg-
gel fél hétkor, hogy valakinek
eszébe jutott füvet nyírni? Ne-
tán vasárnap délben evett már
úgy, hogy valamelyik szom-
szédban bekapcsolják a köszö-
rűt? Mennyire vagyunk kitéve a
hétvégi zajoknak a kertvárosok-
ban vagy családi házas öveze-
tekben? Erről kérdeztünk önkor-
mányzati képviselőket.

A hétközi hajtásban egyre inkább hét-
végére tolódnak az otthoni és a kert-
ben kötelezően elvégzendő feladatok.
A jó idő beköszöntét jelzi, hogy szom-
batonként szinte egész nap fűnyíró za-
ja jellemzi Győr azon részeit, ahol van
kert, és van fű. A munkát el kell végez-
ni, s kellő intelligenciával rendelkező
ember nyilván nem áll neki hajnalban
vagy késő este a műveletnek.

„A Nádorvárosban élők nagy része
itt nőtt fel, így pontosan ismerik az
együttélés szabályait, tudják, mikor il-
lik füvet nyírni vagy éppen a köszörű-
gépet bekapcsolni” – mondta meg-
keresésünkre dr. Dézsi Csaba And-
rás, a körzet önkormányzati képvise-
lője. Elmondta azt is, ami zavarja, és
ami miatt a választók megkeresik: ha
valaki műanyagot vagy gumit éget a
kályhában, az ugyanis elképesztő
bűzt okoz a környéken. „Ki fogom de-
ríteni, ki az, a műanyag és a gumi
égetése ugyanis nemcsak büdös, ha-
nem mérgező is” – fogalmazott dr.
Dézsi Csaba András. 

„2010 óta, amióta képviselő va-
gyok, mindössze egyetlen alkalom-
mal kerestek meg, hogy az illetőt za-
varja a hétvégi kerti munkák zaja, s azt
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Megfontolandó,
hogy vasárnap
és az ünnepeken
szigorítást vezessen
be a város

Fûnyírók zaja helyett inkább
a kutyaugatásra panaszkodnak
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„Fontos nap a mai a város életében,
hiszen a miniszterelnök úrral az elkö-
vetkező 15-20 év fejlesztési irányai-
ról tárgyaltunk, amelyek újabb jelen-
tős támogatást biztosítanak a város
számára” – fogalmazott Borkai Zsolt,
aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt idő-
szakban is kiemelkedő állami támo-
gatásban részesült Győr, példaként
említette az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra megvalósuló létesítmé-
nyeket, amelyek szintén hosszú tá-
von szolgálják városunk fejlődését.
Az önkormányzat az itt megtermelt
javak visszaforgatásával teszi hozzá
a részét. A polgármester kiemelte, a
győri fejlődés legfőbb mozgatója az
erős gazdaság, és hogy sokan fog-
nak össze gyarapodásunk érdeké-
ben, a magyar állam és az önkor-
mányzat mellett a helyi vállalkozá-
sok, a turisztikai szektor, valamint az
egyetem is kiveszi a részét, miköz-
ben a győriek is aktív részesei a vá-
ros fejlődésének. „Ennek köszönhe-
tő, hogy olyan fejlesztési elképzelé-
seket fogalmazott meg a város, ame-
lyek az itt élők igényeit tükrözik, a
győriekkel együttgondolkodva, az
igényeket felmérve állítottuk össze
azokat a beruházási terveket, ame-
lyek a város életét és fejlődését hosz-
szú távon segítik.” A polgármester
leszögezte, közép-európai szinten is
meghatározó várossá kíván válni
Győr gazdasági, kulturális, turisztikai
és sport területen is, miközben élhe-

tő otthon is szeretne maradni, ehhez
járul hozzá a megállapodás. Borkai
Zsolt köszönetet mondott a minisz-
terelnöknek és a kormányzatnak
azért, mert támogatja a várost elkép-
zeléseiben, és soha nem látott anya-
gi hozzájárulást biztosít a fejlesztési
célok megvalósításához.

„Azért tudtunk Győr következő 15-
20 évéről tárgyalni, mert a város veze-
tői a napi működés mellett ilyen távla-
tokban is gondolkodnak, keresik a
hosszú távú, fenntartható fejlődés út-
ját. Győr sokat tesz hozzá Magyaror-
szág gazdasági erejéhez, s nemcsak
adóforintokat, hanem magabiztossá-
got is. Győr egy sikeres »bezzeg-vá-
ros«, amely egész Magyarország ne-
vében köszönetet érdemel, hiszen az
ország szempontjából kulcskérdés az
erős és sikeres vidéki városok meglé-
te, amelyre Győr kitűnő példa” – fogal-
mazott Orbán Viktor. Mint mondta, a
kormány 7,8 milliárd forintnyi adóssá-
got vállalt át, és 2010 óta 230 milliárd
forintnyi fejlesztéssel segítette a vá-
rost, a közösségi és a vállalatok szá-
mára juttatott támogatásokkal. Hang-
súlyozta, a megállapodásban szerep-
lő fejlesztések meghatározásánál
szempont volt, hogy a győriek igényeit
szolgálja, előremutató új elemeket is
tartalmazzon, és fontos az is, hogy
mindez valójában egy befektetés,
amely most ugyan pénzt visz, de hosz-
szú távon az erősödést szolgálja, ezál-
tal megtérül.

Modern Városok Program: Fejlesztések so

Közlekedésfejlesztés, kulturális, sport-
és szabadidős létesítmények, egész-
ségügyi és oktatási beruházások szere-
pelnek az Orbán Viktor miniszterelnök
és Borkai Zsolt polgármester által múlt
héten aláírt megállapodásban.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: A
megállapodásban foglalt fejlesztések kor-
mányzati támogatással történő megvalósítá-
sa a győriek életminőségét nagymértékben
javítja, és a város fejlődésének dinamizmusát
is tovább fokozza majd. Kiemelném a kórház
területére tervezett mentőállomás-építést,
amely – külföldi példák alapján mondható –
nagyban megkönnyíti a betegszállítást, a
helyszínek elérését, vagyis jelentősen szolgál-
ja a betegek gyorsabb ellátását. Belvárosi
képviselőként nagy öröm számomra, hogy a
Széchenyi és a Dunakapu tér megújulását kö-
vetően, választókörzetem harmadik kiemel-
ten fontos tere, a II. János Pál tér is megújul-
hat. Kultúraszerető emberként nagy öröm,
hogy nem csak a tér, de a színház épületének
rekonstrukciója is bekerült a programba,
emellett pedig egy új hangversenyteremmel
is gazdagodhat a város.

Fekete Dávid alpolgármester: Megtapasz-
talhattuk, hogy Győr egy elismert település a
miniszterelnök úr és a kormányzat részéről,
és hallhattuk azt is, hogy akik jól teljesítenek,
azoknak meg kell adni az esélyt, hogy ezt a
teljesítményt, vagyis a húzóerőt meg is tart-
sák. Győr ezzel a lehetőséggel élni kíván, hi-
szen a megállapodásban foglalt beruházások
jelentősen hozzájárulnak Győr európai nagy-
várossá válásához. Az intermodális csomó-
pont a város egyik fontos kapuja lehet, a
nagyszabású infrastrukturális beruházások
pedig a közlekedési lehetőségeket bővítik, a
sporthotel a fenntartható sport-infrastruktú-
rához járul hozzá, s a jelentős kulturális, tu-
risztikai és szabadidős fejlesztések, mint a
színház-rekonstrukció, a hangversenyterem-
építés vagy a strandberuházás a város kínála-
tának színvonalát emelik.  A megállapodás-
ban foglalt fejlesztések tehát komplex módon
szabják meg Győr fejlődési irányait.

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter
a cikkünkben közölt képek előzetes látványtervek! 
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A konkrétumokra térve elhangzott,
a Győr körüli közlekedési körgyűrű hi-
ányzó elemeinek megépítése fontos
feladat, ehhez a miniszterelnök a
nyomvonal meghatározását kérte.
Megállapodtak a 8311-es út fejleszté-
sében mintegy hárommilliárd, a belső
keleti elkerülő út új Mosoni-Duna-híd-
jának megépítésében hétmilliárd, a
Győr és Pannonhalma közötti kerék-
párút létesítésében négymilliárd fo-
rint értékben. Jelentős, nagyságrendi-
leg 15 milliárd forintos beruházás lesz
a busz- és vasútállomás felújítása és
összekötése, vagyis az intermodális
csomópont kialakítása, emellett pe-
dig a Bartók Béla út és a Szent István
út közti új közúti alagút építése. Ennek
lényege, hogy a különböző közlekedé-
si módok összefűzése jelentősen
csökkentheti a közutak leterheltségét,
az új aluljáró létesítése – a Baross híd-
dal együtt – pedig lehetővé teszi töb-
bek között a buszok és gyalogosok
közlekedésének szétválasztását az au-
tós forgalomtól. A miniszterelnök el-
mondta, tudja, hogy a győriek számá-
ra fontos az új autóbuszok beszerzése
is, ezzel kapcsolatban azonban több
kérdést, köztük az üzemeltetés kérdé-
sét is tisztázni kell, s egy olyan mo-
dern városban, mint Győr, felmerül
például az elektromos autóbuszok
üzembe állításának lehetősége is. 

A Modern Városok Program kere-
tében épülhet egy új mentőállomás, s
kibővítik a kórház parkolóját is, amely-

lyel a kórházhoz érkezők megállási le-
hetőségeit bővítenék – a két beruhá-
zás hárommilliárd forint értékű. Az
Olimpiai Sportpark területére egy
sporthotel épülhet, a Püspökerdőben
pedig egy új városi szabadidőközpont
lehetőségéről is tárgyaltak. A csodála-
tos környezetben elhelyezkedő strand
huszonegyedik századi színvonalúvá
fejlesztését régóta várják a győriek, a
8,5 milliárd forintos beruházás több
ütemben valósulhat meg, elsőként az
árvízvédelmi fal kiépítésével, majd a
már védett terület korszerűsítésével.
A megállapodás értelmében a győri
állatkert bekerül az állatkert-fejleszté-
si programba, ami szintén milliárdos
nagyságrendű fejlesztéseket hozhat.
A terület bővítése után új kifutók léte-
sülhetnek, új fajok kerülhetnek ide,
amellyel a ma is közkedvelt állatkert
még vonzóbbá válhat a családi kikap-
csolódásra vágyók számára. A Győri
Nemzeti Színház teljes felújítása mel-
lett a színház környezetét, vagyis a II.
János Pál teret is rehabilitálják. Mint
tudjuk, az épület üzemeltetése jelen-
leg gazdaságtalan, a technika is felújí-
tásra szorul, ezért az épület teljes
megújítását tervezik. A győri belvárosi
rehabilitáció keretében mostanra szin-
te az összes sétálóutca és tér meg-
újult, most a színház előtti terület
megszépítésére is lehetőség lesz. A
tervek szerint a parkolási kapacitást is
bővítenék, hiszen jelenleg az előadá-
sokra érkezőknek gondot jelent a

ra teszi európai léptékû centrummá Gyôrt

Radnóti Ákos alpolgármester: A város hosszú
távú fejlődésében mérföldkő a bejelentett
program, amely számos városrészt és Győr
egészét pozitívan érinti. Adyvárosi képviselő-
ként kiemelném a mentőállomás megépítését,
valamint a kórház parkolójának bővítését. Ha
minden a terveink szerint alakul, jövőre a Kuo-
pio parki parkolólemez építése is megkezdőd-
het, vagyis a városrész parkolási gondjai jelen-
tősen enyhülhetnek. Megemlíteném még a
rossz állapotú színház felújítását,  illetve az épü-
let előtti tér megszépítését, amely így a már
megújult közterekhez hasonlóan nem csak ren-
dezetté, de igazi közösségi ponttá is alakulhat,
arról nem is beszélve, hogy a beruházás szin-
tén együtt jár parkolókapacitás-bővítéssel is,
valamint üdvözlendő a városhoz méltatlan
„üvegpalota” elköltöztetése, a környék rendezé-
se. Ha a kormányzati támogatáshoz hozzávesz-
szük, hogy mennyi városi fejlesztés zajlik és áll
előkészítés alatt, példátlan az a fejlődés, amin
Győr keresztülmegy.

Kara Ákos országgyűlési képviselő: Jó megálla-
podást kötött Győr és a kormány. Olyan kezdemé-
nyezések kerültek a megállapodásba, amelyek
nem csak a város, hanem az egész térségnek so-
kat jelentenek. Munkahelyeket megőrizni csak
olyan helyen lehet, ahol folyamatosan javítjuk a köz-
lekedési feltételeket. Ezért szerepel a megállapo-
dásban sok útfejlesztéssel kapcsolatos elképzelés.
A megállapodás másik fontos része az egészség-
ügyben jelent előrelépést. Néhány évvel a tízmilli-
árd forintos kórházi felújítás után fontos, hogy mi-
előbb javuljon a megyei kórház megközelíthetősé-
ge. Ezért épül parkolólemez. Szívügyem, hogy a
mentősök jobb körülmények között dolgozzanak,
ezért érveltem az új mentőállomás mellett. Ennek
helyszíne a régi Vadász laktanya területén lesz. Kez-
deményeztem a Győr és Pannonhalma világörök-
ség közötti kerékpárút megépítését. Örülök annak,
hogy miniszterelnök úr támogatja ennek megva-
lósítását is. A győri egyetem fejlődése döntő a vá-
ros jövője szempontjából. Ezért az országban első-
ként Győrben létrejön egy Digitális Kompetencia
Központ, amely az ipari fejlesztéseket segíti.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő:
Örülök az elhangzottaknak, mert a fejlesztések a
következő 10-15 évre határozott irányt szabnak vá-
rosunk fejlődésének. Kijelenthetjük, hogy az EYOF
után újabb kihívásokkal teli időszak következik. Az
erős gazdaság mellett a közúti infrastruktúra, a kul-
túra és a turizmus, valamint a felsőoktatás további
erősítése kerül a középpontba. Például a belső te-
hermentesítő út az Ipar út folytatásaként egy új Mo-
soni-Duna-híddal közvetlen kapcsolatot teremt
Gyárváros és Révfalu között. A Belváros közlekedé-
sét javítja a buszpályaudvar és a vasút térségében
kialakítandó intermodális csomópont. A város sok-
színű kulturális életét tovább erősíti a színház felújí-
tása és egy új hangversenyterem. Az egyetem to-
vábbi fejlesztése pedig nemcsak Győrt, a régiót is
erősíti. Panaszra tehát nem lehet okunk, a kormány
a jövőben is komoly összegekkel fogja támogatni
városunkat. A fejlesztések szempontjából most a
legfontosabb a jó szakmai előkészítés és a megfe-
lelő ütemezés, valamint a türelem, hiszen összehan-
goltan kell mindezeket lebonyolítani úgy, hogy köz-
ben a városnak élnie és működnie kell.
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megállás. Ezt a tér alatti mélygarázs
orvosolhatja. Mivel ez a komplex fej-
lesztés húszmilliárdos nagyságrend,
ezért szintén ütemezetten történhet
meg. A program keretében új hang-
versenyterem és konferenciaközpont
is épülhet a városban, s a Megyeháza
tér épülete területének rehabilitációs

lehetőségeiről is tárgyaltak, a Kor-
mányhivatal elköltöztetésével. Folyta-
tódik az egyetemfejlesztés, ahol a di-
gitális tudományok központja jöhet
létre, emellett pedig jelentős infrast-
rukturális fejlesztés a Győr és Duna-
szerdahely összeköttetése négysávos
úton. A magyarországi szakasz meg-

építésére Orbán Viktor ígéretet tett, a
szlovák részről pedig tárgyalni fognak
a pozsonyi kormánnyal.

Az újságírói kérdések megválaszo-
lása során Orbán Viktor hangsúlyoz-
ta, a munkaerőhiányra a megoldás a
megfelelő képzés, nem véletlen hát a
győri egyetem fejlesztése sem, fon-

Fogács Péter, a Győri Nemzeti Színház igaz-
gatója: Az akkori városvezetés 1975-ben fon-
tos döntést hozott azzal, hogy felépíti a régóta
dédelgetett álmot, egy új színházat. 1978-ban
elkészült a mai épület, mely méreteivel közép-
európai viszonylatban is korszerű volt. Azóta
nem történt mindent átfogó felújítás, az épület
elöregedett, ahogy a II. János Pál pápa tér is. A
színház technikai felszereltsége egyébként
még ma is meghaladja a korát, s még így is egy
csodálatos épületről beszélhetünk. Óriási
öröm lesz, ha végre megvalósulhat a mai álom,
vagyis a felújítás, egyben hatalmas kihívás is,
hiszen egy új játszóhelyre kell költöznünk, hogy
a nézőink ne pártoljanak el tőlünk. Bizakodó va-
gyok, örülök, hogy a színház ügye bekerülhe-
tett a Modern Városok Programba is.

Andréka György, a Xantus János Állatkert
igazgatója: A bejelentést másfél éves előkészí-
tés előzte meg, több mint tíz elemet tartalmazó
fejlesztési tervet készítettünk. Összefogott ti-
zenkét vidéki állatkert, s a kormány elé terjesz-
tette elképzeléseit. Szerencsére nyitott kaput
döngettünk, s hamar belátták a döntéshozók,
hogy szükéges az állatkertek korszerűsítése. A
most ötvenéves győri állatkert fejlesztésében
a következő néhány alapvető irányt határoz-
tunk meg: a már meglévő és elavult állattartó
helyek felújítását, valamint az új fajok bemuta-
tását célzó kifutók építését. A látogatók kom-
fortérzetét befolyásoló beruházásokat is terve-
zünk, például új sétautak kialakítását, s egy új
állatkórház szintén része a programnak. Mind-
ehhez pedig természetesen a szakmai háttér
biztosítása is elengedhetetlen.

Dr. Oláh Attila, a kórház orvosigazgatója: A
kórházba és a rendelőintézetbe érkező betegek
régi gondja, hogy kevés a parkolóhely, reggel
nyolcra gyakorlatilag megtelik a parkoló. Min-
denképpen indokolt tehát érdemi megoldást
találni. A Zrínyi utcai telephely megszüntetésé-
vel ugyanis a központi épületekbe hoztuk az ot-
tani osztályokat, így még több beteg és hozzá-
tartozó próbál megállni az intézmény közelé-
ben. Azt gondolom, hogy a parkolólemezek
megépítése jelenthetné a megoldást, de a te-
rület nem a kórház, hanem az önkormányzat tu-
lajdonában van, így a város jogosult dönteni a
gyakorlati megoldásról. Azt is jó gondolatnak
tartom, hogy a kórház közelében, vagy akár a
területén építik meg az új mentőállomást. A
rendszerváltás után a kórháztól távol, a volt
munkásőrség épületébe költöztették a mentő-
ket. Szakmai szempontból feltétlenül indokolt,
hogy az új mentőállomást a sürgősségi ellátás
közelében alakítsák ki.

Intermodális csomópont
Látványterv: Főmetv Zrt.

II. János Pál tér
Látványterv: TSPC Kft.
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tos, hogy a vállalkozások megfelelő
bért kínáljanak az elvégzett munká-
ért, illetve hosszú távon a demográ-
fiai növekedés lehet csak megoldás.
Ezzel kapcsolatban kiemelte, előké-
szítés alatt áll az a demográfiai prog-
ram, amelynek célja, hogy jelentősen
emelkedjen a gyermekszám. „Az át-
lagos gyermekszületési számot 1,1-
ről sikerült 1,44-re tornászni, de ez
továbbra is kevés, és ösztönözni kell,
hogy ez a szám elérje a 2,1-et. A Mo-
dern Városok Programmal kapcsolat-
ban a miniszterelnök leszögezte, ez

nem egy jóléti állam költekezése, ha-
nem éppen a fejlődést szolgálja,
hogy ezáltal tovább erősödjenek a
nagyvárosok, a vidéki centrumok,
hozzájáruljon a gazdaság fejlődésé-
hez, az itt élők életminőségének eme-
léséhez. Ugyanakkor azt is elmondta,
hogy a nagyvárosok mellett szüksé-
ges a közepes méretű települések, il-
letve a falvak fejlesztése is, amelyek-
re szintén programot indít majd a kor-
mány. „Helyes gazdaságpolitikával
ezek a célok nem egymással rivalizál-
va, hanem egymást erősítve valósul-

hatnak meg.” A polgármester szemé-
lyéről is kérdezték a miniszterelnököt,
aki leszögezte, egy olimpiai bajnok
már csak a sportbéli teljesítményéért
is tiszteletet érdemel. Borkai Zsolt
azonban egy sikeres várost is vezet,
s egy város nem tud sikeres lenni, ha
nincs „rendesen vezetve”, vagyis, ha
nem szívvel-lélekkel, az ott élőkkel tö-
rődve teszik ezt, az a város soha nem
lesz olyan, mint Győr. Kijelentette,
örül, hogy együtt dolgozhat Borkai
Zsolttal, és szeretne a jövőben is
együtt dolgozni vele.

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar ve-
zetője: Hogyan is fogadhatja ezt a jó hírt a zene-
kar vezetője? A múlt pénteki bejelentés váratlanul
ért, nem számítottam rá. Bár a menedzsment ko-
rábban többször megfogalmazta, hogy a győri
közönségnek és az együttesnek is szüksége len-
ne egy új koncertteremre, a prioritásokat figye-
lembe véve úgy tudtam, ez a fejlesztési listán hát-
rébb szerepelt. Mint ismeretes, Borkai Zsolt pol-
gármester a tavalyi Otello-koncerten jelentette
be, hogy a város megpályázza a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címet, akkor már hangsúlyo-
sabban felmerült az új hangversenyterem építé-
se, ugyanis az EKF pályázat sikere magában hor-
dozza az új kulturális tér meglétét. Az, hogy most
a Modern Városok Program keretében a kor-
mány is meghirdette ezt, jelzi, hogy a város együtt
gondolkodik a kormánnyal. Optimista vagyok,
mert azt hiszem, a lényeg az, hogy erről a fejlesz-
tésről egyre többet és komolyabban beszélhe-
tünk. Minden győri tudja, hogy a Richter Terem
egy kompromisszumokkal terhelt épület, hiszen
alapvetően moziként működött.

Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rek-
tora: Győr és az intézmény szövetsége erős, így
a kormány és Győr által kötött megállapodás a
térség további gyors fejlődésének támogatásán
keresztül közvetlenül és közvetve is egyetemi ér-
dekeket szolgál. Jövőnk szempontjából döntő,
hogy a jó szakembereknek vonzó legyen térsé-
günk és intézményünk is. A város térségszervező
ereje, hatása messze túlnyúlik a nagytérség ha-
tárain, ahogy egyetemünk vonzáskörzete is kiter-
jed az országra, sőt, egyre inkább a nemzetközi
térben is szerepet vállal. A már működő Jármű-
ipari Kutató Központ, a Járműtechnológiai Kuta-
tások Kiválósági Központja és a Felsőoktatási és
Ipari Együttműködések Központja mellett a ter-
vezett Digitális Fejlesztő Központ a gazdaság egé-
szét meghatározó és a jövőképét velünk alakító,
magas szintű infokommunikációs kutatásokat
végzi, s a jövő diplomásainak hatékony felkészí-
tését is szolgálja. Az iparral közös kutatási prog-
ramokat végző intézményként az infokommuni-
kációs piac innovatív elemeit is elemezzük a leg -
újabb, a közeli jövőben létesítendő központunkban.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria személy-
ügyekért felelős igazgatósági tagja: Üdvözöl-
jük a városunk további fejlesztésére tett, jövőbe
mutató célkitűzéseket. Ezek a fejlesztések  vonzó
jövőképet állítanak városunk elé, amely mind az
itt élő lakosoknak, mind az itt tevékenykedő vál-
lalatoknak új perspektívákat kínál. Prémiumgyár-
tóként számunkra elengedhetetlen a fejlett inf-
rastruktúra. Az újonnan épített utaknak, hidak-
nak köszönhetően, tovább javulnak közlekedési
feltételeink, jelentősen hozzájárulva versenyké-
pességünkhöz. Fontos számunkra, hogy több
mint 11.600 munkatársunk és beszállítóink szá-
mára is zökkenőmentes legyen a munkába járás,
amelyet ezek a beruházások biztosítanak. Sze-
mélyügyekért felelős igazgatóként nagy öröm-
mel fogadtam az oktatás terén előirányzott fej-
lesztéseket. Egy vállalat számára a szakképzett
munkatársak jelentik a siker kulcsát, így folyama-
tosan gondoskodni kell a megfelelően képzett
munkaerő-utánpótlásról. Ez Magyarországnak,
mint vonzó beruházási célpont, és Győr számára,
mint az ipar zászlóshajója, is kulcskérdés.

Sporthotel
Látványterv: Fényjel Stúdió Kft.
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A küldöttek költségvetési
napirendeket, stratégiát
tárgyaltak meg, könyvvizs-
gálót választottak, majd a
sikeres vállalkozások  díja-
kat vehettek át.

Április 26-án tartotta a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara tavaszi küldött-
gyűlését Győrben, a Szent István
úti székházában.

A küldöttek megtárgyalták a
kamara és a kamarai nonprofit
kft. 2016. évi gazdálkodását,
majd elfogadták a mérlegbeszá-
molót. A kiírt pályázat eredmé-
nyeként a küldöttgyűlés a kama-
ra és a nonprofit kft. könyvvizsgá-
lói feladatainak elvégzésére
2017. június 1-től 2021. május
31-ig szóló határozott időre a Ne-
mes Audit Kft. képviseletében el-
járó Nemes Jánosné könyvvizs-
gálót választotta meg.

A küldöttgyűlés a felügyelőbi-
zottságba, a kamarai tagozatok
által delegált tagjait 2017. június
1-től 2021. május 31-ig szóló
mandátummal megválasztotta.
Így nyert mandátumot Szilai
László, az Ipari tagozat, Dimitriu
Achilleasné, a Kereskedelmi ta-
gozat, dr. Antreter Ferenc, a Kéz-
műipari tagozat és Horváth Sza-
bolcs, a Szolgáltatási tagozat de-
legálásában.

A küldöttgyűlés a kamara
Alapszabályát és tagdíjfizetési
szabályzatát módosította úgy,
hogy a kamarába újonnan belépő

Tavaszi küldöttgyûlés a megyei kereskedelmi és iparkamarában

Elismerés a sikeres 
vállalkozásoknak

vállalkozások az önkéntes kama-
rai tagság létesítésekor, a kama-
rai önkéntes tagdíj összegére
egyedi elbírálást kérhetnek egy év
időtartamra (próbaév). A kamara
titkára tárgyalást folytathat az
egyedi méltányosság részleteiről,
amelyről a kamara elnöksége hoz-

hat döntést. Az így megállapított
egyedi tagdíj egy évre (próbaévre)
szól, a vállalkozás a 365 nap letel-
tével, automatikusan értesítést
kap a Tagdíjszabályzat alapján fi-
zetendő teljes összegű tagdíjról.

Pintér-Péntek Imre elnök Or-
bán Dezső titkár, dr. Lakatos Ist-
ván, Szabó László munkacso-
port-vezetők közreműködésével
ismertette a GYMSM KIK elnök-
sége által elfogadott fő stratégiai

célkitűzéseket, majd kitünteté-
sek átadása következett.

A Megye Gazdaságáért Díjat
a DANA Hungary Kft. kapta. A
Győri Térség Gazdaságáért Díjat
a Büchl Hungaria Kft. vehette át.
A Mosonmagyaróvári Térség
Gazdaságáért Díjban a Baán Bt.

részesült. A Fertő-Rábaközi Tér-
ség Gazdaságáért Díjat a Molnár
Autó Kft. vehette át.

A szakképzés terén tartósan
kiemelkedő tevékenységükért a
kamara elnöksége Kamarai
Szakképzési Díjat adományozott
a VILL-KORR Hungária Kft., Hor-
váth Imre Tamásné vállalkozó,
Domonkos László vállalkozó, va-
lamint a Patent Véd Vagyonvé-
delmi Kft. számára. (x)

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Szakmai út Budapestre 
május 9-én
• MACH-TECH és IPAR NAPJAI
kiállításra jelentkezőket várnak.

Egészségnap 
• Csornán május 13. • Győrben május 22.

KKV Vezetők Klubja
május 23.
• beszélgetés Gerendai Károllyal
(Sziget Fesztivál)

Társadalmi felelősségvállalás
fórum május 25.
• (CSR) mint a sikeres vállalati

működés alapja

Kamarai Szalon
május 31.
• lelki egészség családi kapcsolatokban

Kezdő Vállalkozások
Vezetői Klubja
június 1.
• Egyszemélyes vállalkozások támogatása

Kamarai Kézműipari Tagozati
nyári tábor
• jelentkezni 3 időpontra lehet

„Kamara által AJÁNLOTT 
vállalkozás 2018”
Pályázati felhívás!
• hitelesség 
• szakmaiság
• minőség 
• biztonság 
A kamara önkéntes tagjai május 31-ig csatla-
kozhatnak a védjegyet használó cégekhez!

Ezekben a napokban érkeznek a
postaládákba a kormány által
küldött nemzeti konzultációs kér-
dőívek. Erről nyilatkozott hetila-
punknak Kara Ákos és Simon Ró-
bert Balázs győri országgyűlési
képviselő.

„Arra kérünk mindenkit, aki-
nek fontos a nemzeti független-
ség, aki meg akarja védeni a re-
zsicsökkentést, aki meg akarja
állítani Brüsszel elhibázott beván-

„Töltse ki a kérdôívet, akinek fontos a 
dorláspolitikáját, hogy töltse ki a
kérdőívet és ezzel támogassa a
magyar kormány küzdelmét” –
mondták el elöljáróban.

„Az Állítsuk meg Brüsszelt!
címmel indított nemzeti kon-
zultációban hat kérdést te-
szünk fel. Mindegyik kérdés tu-
lajdonképpen a nemzeti füg-
getlenségről és a nemzeti szu-
verenitásról szól” – fogalma-
zott Kara Ákos. 

Az első kérdés a rezsicsökken-
tést érinti. Brüsszel a hatósági
energiaárak eltörlésével gyakor-
latilag a rezsicsökkentés eltörlé-
sére készül, ez a multiknak ked-
vezne, és a magyar családok re-
zsidíjai így ismét az egekbe emel-
kednének. „A napokban napvilá-
got látott európai bizottsági érve-
lés hamis. Nem igaz, hogy a sza-
badverseny olcsóbb rezsidíjakat
hoz. Meg kell védenünk tehát a

Vörös Gyula, Charles Warser
és Pintér-Péntek Imre



Átalakulóban van a nyugdíj fogalma. A kijelentés, mi-
szerint az ember ebben az időszakban abbahagyja a
munkát, hamarosan idejétmúlt. Sokan számítanak ar-
ra, hogy akár húsz évet is eltölthetnek aktív nyugdíjas-
ként. Tény, hogy a várható élettartam kitolódá-
sával, sokkal tovább fogunk dolgozni. Lesz,
akinek a nyugdíjazás majd azt jelenti,
hogy teljes munkaidő helyett rész-
munkaidőt vállal. Mások új dolog-
ba vágnak, terveket szőnek. A
jövő szépkorúi azonban
csak akkor számíthatnak
anyagilag biztonságos évek-
re, ha egyre többen, és egyre fia-
talabban kezdenek el takarékoskod-
ni, és egyre többen ismerik fel az idős-
kori évekkel járó rugalmas lehetőségeket.  
Nemek tekintetében mit mutat a hazai gyakorlat, a fér-
fiak vagy a nők gondolnak előbb a nyugdíj célú megta-
karításra? – kérdezzük állandó szakértőnket, Zsidi Má-
riát, az Aegon Biztosító megyei igazgatóját. Az Aegon
nyugdíj-kutatásaiból kiderül – folytatva a fenti gondo-
latokat –, hogy a magyarok az időskori éveikre, mint le-
hetőségre tekintenek. Az egészség fenntartása mellett,
a női válaszadók több mint 50 százaléka szeretne pél-
dául új hobbit kipróbálni. A hölgyek többsége telje-
sebb, tartalmasabb időt töltene családjukkal, baráta-
ikkal. Sokan terveznek utazásokat, ahogy teszik ezt az
Egyesült Államokban vagy Ausztráliában. 
A tervek azonban sokszor messze állnak a valóságtól,
ennek pedig a nők társadalomban betöltött szerepe az
egyik oka. A család és a gyermekvállalás miatt, az asz-
szonyok szakítják meg évekre karrierjüket, közülük sok-
kal többen dolgoznak részmunkaidőben. Ráadásul
azonos munkakörben még mindig sokszor alacso-
nyabb fizetést kapnak, mint a férfiak – világít rá a ko-
moly problémára Zsidi Mária. Nyugdíjuk így várhatóan
alacsonyabb lesz, miközben a család és a munka mel-
lett saját időskori éveik anyagi biztonságáról is gondos-
kodniuk kellene.
A témában az Aegon szakértői négy pontból álló aján-
lást fogalmaztak meg a nők számára: 1. Készítsenek
bakancslistát nyugdíjas éveikről, hogy mivel szeretné-
nek foglalkozni, hogyan szeretnének élni! 2. Készítse-
nek írásos pénzügyi tervet, ehhez kérjék az Aegon ta-
nácsadóinak segítségét! 3. Ha nem alkalmazottak, tö-
rekedjenek arra, hogy legalább részmunkaidőben fog-
lalkoztassák! 4. Készüljenek a továbbfoglalkoztatásra,
és a rugalmas nyugdíjba menetelre!
Az Aegon szakértői az igény alapú beszélgetéskor, az
adott életrajzi ciklus alapján tudják felállítani a valós
pénzügyi terveket. Nők és férfiak – mindannyiunk fel-
adata tehát, hogy a hosszú távú takarékos-
kodást beépítsük a hétköznapi ru-
tinunkba. (x)

Nyugdíjas évek:
az élet aktív szakasza 
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Balaton-parti város kie-
melkedő eseményén, a Jó-
kai Napokon mutatkozott
be városunk, ahol az is kide-
rült, Győr és Balatonfüred
kulturális együttműködésre
készül.

„Balatonfüred nem csak Jókai
Mór korában volt kedvelt fürdő-
hely, hanem ma is csodálatos vá-
ros, ahol a kultúra magas minősé-
gű szegmense éppúgy otthon van,
mint ahogy a könnyedebb, kikap-
csolódásra csábító programok is”
– fogalmazott az esemény megnyi-
tóján dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester. Hozzátette, Győrből
szintén rengetegen járnak ide,
nyáron talán nem is lehet úgy vé-
gigmenni a Tagore sétányon,
hogy mi, győriek ne találkozzunk
egy-egy ismerős arccal. Az alpol-
gármester párhuzamot vont a két
város kultúra iránti elkötelezettsé-
ge okán, s megjegyezte, nem cso-
da, hogy a települések kulturális
partnerségre készülnek egymás-
sal (aláírását május 8-án tartják –
a szerk.). Miután bemutatta Győr
értékeit, arra biztatta a füredieket,
hogy látogassanak el hozzánk, is-
merjék meg városunkat. 

Az esemény jelentőségét Zá-
vogyán Magdolna, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős helyettes állam-
titkára méltatta a balatonfüredi
Jókai-villa kertjében. Mint mond-
ta, a Jókai-napok egy „mindenkit
megszólító összművészeti él-
ménycsomag". A gyorsan válto-
zó, élményközpontú világban az
irodalmi emlékházak, mint a Jó-

Összefog Gyôr és Balatonfüred 
kai-villa, egy a csaknem száz Kár-
pát-medencei irodalmi és szín-
házi kultuszhely közül, amely szi-
lárd és megkérdőjelezhetetlen
fogódzót kínál számunkra a ma-

gyar nemzeti identitás fontos
helyszíneként. Bóka István, Bala-
tonfüred polgármestere Jókai
Mór kultuszáról megemlítette, az
már az író életében kialakult
nemcsak hazájában, hanem a
Kárpát-medencében, sőt azon
túl is. Ennek a Jókai-kultusznak
a központja Balatonfüred, ahol
160 évvel ezelőtt villát vásárolt
Jókai Mór. A Jókai Napok egyik
fontos küldetése ennek a kultusz-
nak az életben tartása. 

A győri bemutatkozáson Vil-
lányi László, a Győri Műhely fő-
szerkesztője mutatta be a folyó-
iratot, a gálaesten pedig szintén

Győr mutatkozott be, s a Győri
Filharmonikus Zenekar adott íze-
lítőt a város zenei kultúrájából. Dr.
Somogyi Tivadar lapunknak el-
mondta, Balatonfüred felismerte

azt, hogy a városok közti kapcso-
latok kedvelt formája a testvérvá-
rosi szerződés, ám ezeket külföl-
di városokkal szokás kötni, azon-
ban érdemes határainkon belül
is kialakítani azokat a barátságo-
kat, amelyek révén megismerhet-
jük egymás értékeit. Hozzátette,
Győr és Balatonfüred között egy
ilyen összefogás jól működhet,
hiszen mindkét város elkötelezett
híve és terjesztője a minőségi
kultúrának. „A győri barokk ha-
gyományok mellé akár egy kis re-
formkori hangulatot is csem-
pészhetünk a jövőben a város ut-
cáira” – árulta el végül.

nemzeti függetlenség”
rezsicsökkentést!” – nyilatkozta
Simon Róbert Balázs. 

A második kérdés a beván-
dorláspolitikáról szól. Brüsszel
ez év közepére ki akarja kény-
szeríteni a betelepítési kvótát,
arra akar kényszeríteni, hogy
bontsuk le a fizikai és a jogi ha-
tárzárat, és engedjük be a mig-
ránsokat. Nagyon fontos az
emberek támogatása, hogy
szembe tudjunk szállni Brüsz-

szellel és a bevándorláspárti
erőkkel” – hangsúlyozták.

A további kérdések azokról a
migránspárti, külföldről pén-
zelt szervezetekről szólnak,
akik segítik a tömeges illegális
bevándorlást és még pénzt is
keresnek rajta, ezért a tünteté-
sekkel és a sorozatos támadá-
sokkal megpróbálnak nyomást
gyakorolni a magyar bevándor-
láspolitikára.

„Brüsszel és a magyar ellenzék
meg akarja nyitni a határokat,
hogy újra százezer számra jöhes-
senek a gazdasági bevándorlók. A
magyar emberek túlnyomó több-
sége ezt nem akarja. 3.360.000
ember szavazott egyhangúan a
kényszerbetelepítés ellen. A mos-
tani nemzeti konzultáció ezt a nép-
szavazási eredményt erősíti meg”
– fogalmazott Kara Ákos és Simon
Róbert Balázs.
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NYITÁSI AKCIÓ!

május 25.
között!

május 9.
és

GYÔR, SZAUTER F. u. (a Praktiker mellett) Nyitva: hétfô—szombat 9.00—20.00, vasárnap 9.00—16.00

CIPÔ,
RUHA, TÁSKA, 

TEXTIL,
HÁZTARTÁSI
TERMÉKEK

széles
választékban!

Nyitás: május 9.
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Népszerű Strauss-művel, ősbemuta-
tóval és szimfonikus percekkel várja
közönségét a Győri Filharmonikus Ze-
nekar május 11-i koncertjére, a Sán-
dor János-bérlet záróestjére.

A zenekart ezúttal Hamar Zsolt, a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar új ze-
neigazgatója vezényli. A műsorról
szólva elmondta, hídszerkezet-szerű-
en állították össze a programot, Doh-
nányi Ernő Szimfonikus percek című
darabjával indul az este, amely szipor-
kázóan szellemes, friss zenei ötletek-
ben gazdag, ragyogóan hangszerelt
zenekari mű. Majd egy ősbemutatóra
kerül sor, Burkali Teodor zeneszerző
klarinétra írt hangversenyt Varga Gá-
bor klarinétművész részére. 

Varga Gábor profi karrierjét a győri
filharmonikusoknál kezdte, ma a Szé-
chenyi István Egyetem Művészeti Ka-
rán tanít, a hangszer egyik legkiválóbb
magyar művésze, első klarinétosa a
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekará-
nak, rengeteget szólókoncertezik, mes-
terkurzusokat tart. A zenész elárulta,
személyesen ismeri Burkali Teodort,
aki Győrben született. Együtt tanultak
a zeneakadémián és nem csupán zene-
szerző, de kiváló klarinétos is, anyanyel-
vi szinten beszéli a hangszer lehetősé-
geit. Gábor az új darab kottáját már
decemberben megkapta, így tudja,
hogy ritmikus, népies hangzása lesz, al-
ternatív hangokkal operál, némi Bartók-
és Kodály-inspirációt is fel lehet benne
fedezni. A zeneszerző személyesen is
jelen lesz az ősbemutatón, hiszen egy
új szerzemény bemutatása mindig
nagy ünnep.

Az est harmadik részében pedig a
rendkívül népszerű Strauss: Imigyen
szóla Zarathustra darabja csendül fel.
A szimfonikus zene történetének mér-
földköve ez az opusz, minden zenekar
számára nagy kihívást jelent.

Gyôri szerzô 
ôsbemutatójaszerző: földvári gabriella

fotó: marcali gábor

Mesevilág bontakozik ki halk zene
mellett a szemünk előtt Papp Nor-
bert homokanimációjából. A ho-
mokanimátor, festőművész nem
mindennapi műtermében jártunk,
a Művészetek Kápolnájában.

A Simor János püspök terén az eredeti
tervek alapján állították helyre a Szatmá-
ri Irgalmas Nővérek volt zárdaépületét.
A zárdát még Simor János megyés püs-
pök építtette 1862-ben, benne egy ká-
polnával, melyet Jézus születésének
tiszteletére szenteltek fel, a szentélyben
pedig egy fából készült oltárt helyeztek
el Szent Orsolya tiszteletére. Az iskolák
államosítását követően, 1950. június 18-
án éjjel a zárdában élő kedvesnővéreket
is internálták. A zárdát lefoglalták az is-
kola céljaira, a kápolna ablakait befalaz-
ták, így csak néhányan tudták, hogy mit
rejt az épület. Ötvenévnyi enyészet után
az épület a LAT BAU Kft. tulajdonába ke-
rült, és megkezdődött az épület felújítá-
sa. A teljes rekonstrukciót követően ma
Művészetek Kápolnájaként hasznosítják
az épületet, itt kapott helyet Papp Nor-
bert műterme, telve élettel, művészettel.

A kápolnába lépve, ahol a falakat
már Norbert festményei díszítik, az em-
bert elvarázsolja a szakrális tér és a mű-
vészet hangulata – Nagyon inspiráló
számomra a hely és boldog vagyok,
hogy itt alkothatok – mondja a művész.

A kivetítőn pedig már bontakozik is ki
egy álomvilág, miközben beszélgetünk.
Kiderül, hat évvel ezelőtt egy véletlen foly-
tán ismerkedett meg a homokanimációs
technikával, azóta elválaszthatatlanok. A
hangulaton és a kitartáson múlik, ki mit
hoz ki a homokból, a fantáziájából. 

Ő elsősorban háttérként a saját
festményeit használja úgy, hogy azok
megjelennek egy televízió monitorján.
Ezen van egy elforgatható tálca, így az

Álomvilág a Mûvészetek Kápolnájában
épp kialakulóban levő képet egy várat-
lan fordulattal újradimenzionálja. Ez a
valós időben, digitalizálás nélkül elfor-
gatható rendszer a világon egyedülál-
ló technikai újítás e műfajon belül.

Mentora, példaképe Ámon László
grafikusművész volt, tehát nem megle-
pő, hogy számos könyvborítót, illusztrá-
ciót készített már, művei inkább grafikák,
mint festmények. Rajzain az emberi ér-

zések megjelenítésének kibontása, ért-
hetőbbé tétele tárul elénk. Először me-
seillusztrációkat, egyszerű ábrákat készí-
tett, majd egyre bonyolultabb figurák
kezdtek kibontakozni a kezei közül a ho-
mok segítségével. Ugyanolyan részlete-
sen kidolgozott képeket lehet készíteni,
mint bármelyik anyaggal, de a nézők el-

sősorban történetekre, mesékre kíván-
csiak – mondja Norbert.

Homokanimációs munkáit video -
klipek, reklámok, számos hazai és
nemzetközi konferencián való részvé-
tel őrzi. Együtt dolgozott a Győri Nem-
zeti Színházzal, a Győri Balettel, a Vu-
jicsics Együttessel.   

A beszélgetés végén még bejárjuk
a felújított épületet, miközben meg-

tudjuk, Norbert szívesen foglalkozik
gyerekekkel, rajzórákra, szakkörökre
várja a csoportokat, hogy bemutassa
nekik a homokanimációs művészetét.
Nyáron fesztiválokon, művésztelepe-
ken mutatkozik be, de aki bekopog
hozzá a kápolnába, annak is szívesen
megmutatja, milyen a homokrajzolás.
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Európai Regionális

Fejlesztési Alap

(Gárdonyi G. u.)
06:30—09.00 óráig

06:30—11.00 óráig

Nádor
Aluljáró 

Megyeháza
elôtti tér

Kónya János 25 évvel ezelőtt alapítot-
ta Győrben a Dent-Art-Technik Kft.-t,
mely mára az ország egyik leginnova-
tívabb fogtechnikai laboratóriumává
fejlődött. Tevékenységében jelentős a
német, az osztrák és a svájci export. A
Dent-Art-Technik negyedszázados
eredményeiben meghatározó szerep
jut a tudáson alapuló hozzáadott ér-
téknek, melyet a cég által kiérdemelt
Magyar Termék Nagydíjak fémjelez-
nek. A társaság szakmai potenciálját
jelzi, hogy a Magyar Orvosi Műszer-
gyártók és Szolgáltatók Klaszterének
meghatározó tagja.  

A cég jövőjét a manuális, kreatív tu-
dáson alapuló, digitális technikák ha-
tározzák meg. A hagyományos fog-
technikai termékek mellett a szájsebé-
szeti alkalmazások köre is kiszélese-
dik. A távlati célok között az emberi
csontszövet-pótló implantátumok fej-
lesztése, illetve a sebészeti, ortopé-
diai alkalmazások megvalósítása sze-
repel. Mindennek hátterében az orvo-
sokkal, a kórházakkal, az egyetemek-
kel és a külföldi laboratóriumokkal
meglévő szoros együttműködés áll.

A Dent-Art-Technik dinamikus fej-
lődésében meghatározó szerepe van

25 éves családi vállalkozás

Dent-Art-Technik: a tudásra építenek

a munkatársak szakmai felkészültsé-
gének. A cégben közel 50 fogtechni-
kus, mérnök, értékesítő, gazdasági
szakember dolgozik. Munkájuk garan-
cia a vállalkozás szerteágazó fejlődé-
sére. Kónya János és felesége, Tóth
Csilla szakmai életútját diplomák és
mesteri fokozatok fémjelzik. 2014-
ben Tóth Csilla az Év Vállalkozója díjat
érdemelte ki. 2016-ban a Dent-Art-
Technik az Év Laboratóriuma címet
nyerte el. (x)

A családi vállalkozás 
tulajdonosai: Kónya János
és felesége, Tóth Csilla
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Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

A legjobb győri fesztiválok
A magyar és a nemzetközi zsűri dön-

tése alapján a győri Vaskakas Bábszín-
ház által szervezett Győrkőcfesztivál
2016 után másodszor is sikerrel szere-
pelt az EFFE fesztiválminősítő prog-

ramjában, ezzel hivatalosan is az Euró-
pai Fesztivál Szövetség által minősített
fesztivál lett. A X. Győrkőcfesztivál júni-
us 30. és július 2. között várja a gyere-
keket, családokat Győrben.

A 2017–2018-as időszakban a Ma-
gyar Táncfesztivál is használhatja a
nemzetközi minősítést. A XIII. Magyar
Táncfesztivált június 18–25. között
rendezik meg városunkban.

Gyôri legek
2017-ben második alkalommal nyílt

lehetőség a hazai fesztiválok előtt arra,
hogy megmérettessék magukat nem-
zetközi mezőnyben. A program célja,
hogy Európa fesztiváljait minél széle-
sebb közönséggel ismertesse meg. Túl
ezen, a Szövetség egyedülálló minősí-
tési programjával szeretné elismerni a
fesztiválszervezők mindennapos, hely-
ben, az adott közösséggel végzett mun-
káját, a művészeti szcénáért kifejtett ki-
emelkedő munkájukat.

A legjobb női táncművész
Matuza Adrienn, a Győri Balett ma-

gántáncosa az Évad Legjobb Női Tánc-
művésze díjban részesült – modern-
kortárstánc kategóriában – a Magyar
Táncművészek Szövetsége által rende-
zett Tánc Világnapi Gála alkalmából. A
díjat április 29-én, a fővárosban, a Mű-
vészetek Palotájában rendezett nagy-
szabású gálaesten adták át.

Matuza Adrienn 2008-tól a társulat
tagja, 2013-ban lett a Győri Balett ma-
gántáncosa. A közönség a Szegény
Dzsoni és Árnika, a Belső hangok, a
Rómeó és Júlia című darabban láthat-
ja. Idén pedig a Velekei László koreog-
ráfiájára készült Romance című elő-
adás egyik főszerepét táncolja.
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szerző: farkas mónika
fotó: o. jakócs péter 

A Győri Nemzeti Színház
meghirdette következő,
Örökzöld évadát. A teátrum
hagyományos nyílt napján
szeptember 2-án, Best of
Kisfaludy Terem mottóval,
Simon Kornél eddigi három
sikerdarabját mutatják be a
nagyszínpadon: a Csoport-
terápiát, a Semmi pánikot és
a Primadonnákat. Emellett a
színész-rendező nagy vára-
kozással készül Agatha
Christie: A vád tanúja című
krimijének rendezésére.

Három darabod évadról évadra
tarol, ezeket a nagyszínpadon
szeptemberben is bemutatják.
Gondoltad volna, hogy rendező-
ként ennyire sikeres leszel itt?  

Egy magamfajta fiatalember
számára, aki autodidakta módon
tanulta a rendezést, ez a sikerszé-
ria felfoghatatlan. A Csoportterá-
pia kicsit kilóg a rendezői sorból,
hiszen magam is játszom benne
Budapesten. Ott ez a darab hét
éve sikeresen fut már, így megjó-
solható volt ennek a győri sikere,
ami a következő évadban is folyta-
tódik. Ehhez a szériához csatlako-
zott Ken Ludwig bohózata, a Pri-
madonnák és Woody Allen darab-
ja, a Semmi pánik. Ez leírhatatlan
öröm számomra, és büszkeséggel
tölt el. A győri társulatot pedig
csak dicséret illeti, hiszen nekik kö-
szönhető, hogy ennyi év alatt sem
estek szét az előadások. Nagyon
fegyelmezettek itt a színészek.

Egy igazi szerencsecsillag
vagy a Győri Nemzeti Színház
képzeletbeli égboltján, hiszen
már a tavalyi évadban, és most is
meghívták a társulatot a Poszt
Off programjába, akkor a 4x100-
zal, most pedig a Primadonnák-
kal teszitek le a névjegyeteket.

Igen, Egressy Zoltán tragiko-
médiájára külön büszke vagyok,
mert az egy rétegdarab. A kor-
társ művészeti alkotást tavaly Pé-
csett búcsúztattuk el. Felesé-
gemmel, Gryllus Dorkával együtt
könnybe lábadt szemmel köszön-
tem el az előadástól. Ami meg a
Primadonnák körül történik, az
már hisztérikus... (nevet) És ha
belegondolok, hogy közel voltam
ahhoz, hogy ne én rendezzem!

Interjú a nagy sikerû gyôri Primadonnák rendezôjével

Best of Simon Kornél
Akkoriban nagy fejtörést okozott,
hiszen vele egy időben próbál-
tam a budapesti Centrál Színház-
ban. Ingáztam a kettő között, de
most már tudom, hogy életem
egyik legjobb döntése volt, hogy
ezt a győrit összehoztuk.

A következő évadban Aga -
tha Christie klasszikusát, A vád
tanúját viszed színpadra. Egy
lélektani krimiről van szó, más,
mint amit eddig rendeztél.

Kezdő színészként már játszot-
tam a Tíz kicsi néger című darab-
ban, ami akkor És már senki sem
címmel futott. A vád tanúja egy szó-
színház, kevés akcióval. Egy nyo-
masztó krimi, ami a film noir eszkö-
zeivel operál. A legnagyobb kihívás
az lesz, hogyan lehet fönntartani a
közönség figyelmét, de ebben se-
gít majd a parádés szereposztás.
Így nem ígérhetek mást, mint vért,
verejtéket és könnyeket.

Szakítasz a bohózatokban be-
vált párosokkal? Olyan színésze-
ket is láthatunk benne, akikkel
még nem dolgoztál együtt.

Igen, bár eddig is nyitott vol-
tam. A pozitív hősünk Csankó
Zoltán, a negatív Ungvári Ist-
ván lesz, akivel a Helység ka-
lapácsában már dolgoztam
együtt. A női főszerepet Szi-
na Kinga játssza. Akadémis-
ta koromból ismerem őt, de
így, hogy én ülök a nézőtéren,
és instruálom majd őket, ez
nagyon izgalmas.

A rendezés után vissza a
kaptafához. Kezedben ott van
már Gorkij: Éjjeli menedékhe-
lyének szövegkönyve. Valló Pé-
ter rendezővel jövő héten kez-
ded meg a próbákat. Készen
állsz a mesterkurzusra?

Nagyon örültem a felkérés-
nek, mert igen, sokan mondják,
hogy Valló Péterrel dolgozni felér
egy mesterkurzussal. Csak tanul-
hat belőle a színész. Nagy klasszi-

kus drámában még
nem szerepeltem. A
koronát erre az teszi
fel, hogy orosz műről
van szó. Borzasztó kí-
váncsian várom, ho-
gyan tudok a kihívá-
soknak megfelelni.

Olyan partnereid
lesznek, mint a Kos-
suth- és Jászai Mari-
díjas Jordán Tamás...

Igen (sóhajt), felvételiztem az
osztályába, de sajnos nem vett
fel. Ezt legutóbb át is beszéltük.
Számos alkalommal csodálhat-
tam már meg művészetét, Valló
Péter más rendezéseiben. Jor-
dán Tamást valahol mesterem-
nek tekinthetem.

Jordán Tamás a városunk
szülötte, és tekintettel az itteni
sikereidre, lassan téged is győ-
rivé fogadunk...

Igen, nem is lenne rossz házat
venni itt a környéken. Vidéki srác
vagyok, és most is ugyanazt érzem,
mint korábban, amikor jöttem a Ba-

ross úton a szín-
ház felé, hogy
itt végre fellé-
legezhetek,
kiengedhe-
tek. Nincs
az a nyomás
G y ő r b e n ,

mint a fővá-
rosban.

www.galbusz.hu

 K eresse sláger útjainkat! Válasszon ajánlatainkból!

Ha egy tartalmas, maradandó emléket szeretne:
Pécsi kényeztetés testnek és szellemnek
2017. máj. 26. 3 nap/2 éj
Félpanzióval,  i degenvezetôvel 45.000 Ft/Fô-tôl

Svájc 2017. jún. 6.  6 nap/5 éj
Félpanzióval, idegenvezetôvel 
165.000 Ft helyett akciós ár 150.000 Ft/fô-tôl

London, Brüsszel, Párizs 2017. jún. 15. 7 nap/6 éj
Félpanzióval, idegenvezetôvel 196.000 Ft/Fô-tôl

Csodálatos Dél- Erdély 2017. július 05. 7 nap/6 éj
Félpanzióval és idegenvezetôvel 122.000 Ft/Fô- tôl

Partnerirodánk ajánlata : 
Vidd a párod féláron akció!*

Horvátország/KRK sziget/Omisalj/ Hotel Adriatic Depandance**
Választható idôpontok: 2017.06.10-17.,  2017.06.17-24.
2 felnôtt:  273 E UR/2 fô
2 felnôtt + 1 gyerek 14 éves korig pótágyon :  364 E UR /család

*az ár tájékoztató jellegû, a szabad helyek függvényében változhat. Az ár
nem tartalmazza sem a  BBP,  sem az útlemondási biztosítást. Részletekrôl
érdeklôdjön irodánkban.   A részvételi díj forintban is fizethetô ,  a Sberbank na-
pi valutaeladási árfolyamán kerül átszámításra.

Repülne, vagy utazna busszal? Üdüljön a Gál-Busszal ! 
Bôvebb információért keresse fel irodánkat vagy honlapunkat!

9021 Gyôr, Kazinczy u. 10.  96/ 388-055 ,  20/952-8310

Ami a Primadonnák
körül történik,
az már hisztérikus
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szerző: földvári gabriella

Anya-lánya közös kiállítása nyílik május 10-én 17 óra-
kor a Múzeumházban, ahol Hirkóné Kun Mária festő-
művész és Hirkó Dorottya fotós az elmúlt időszakban
készült munkáikat mutatják meg a közönségnek. 

Mária keramikusként, szobrászként dolgozott
éveken keresztül, amíg egy egészségügyi probléma
miatt fel kellett adnia addigi munkáját. Ekkor fedez-
te fel a festészetet. Mivel ezt a művészeti ágat soha
nem tanulta, így autodidakta módon sajátította el,
kipróbálva sokféle stílust, anyagot, festéket. Mária
elsősorban városképet, győri utcarészleteket, ter-
mészetképeket és csendéleteket fest, ezek állnak
közel a lelkéhez. Kedvenc helye a Mosoni-Duna, a
Rába-part, ahol kiülve, elcsendesedve, krétarajzo-
kat készít, melyek alapján a műtermében megalkot-
ja olajképeit. A művészi hajlamot, a kézügyességet
édesanyjától örökölte, aki most 102 évesen is hor-
gol. Fia, Bálint szintén festőművész, lánya Dorottya
lakberendező és fotós, hat unokája közül a három
lánynak is tehetsége van a művészetekhez.

Dorottya az Arrabona Fotósok csoportjának tagja,
képein a mindennapi környezetükből kiragadott apró
részleteket mutatja be, legyen az egy zár, vagy egy
fénytörés a ház falán. Egyéni látásmódjával, fotóin ke-
resztül egy új, izgalmas világba kalauzolja a nézőket.   

A tárlat május végéig, keddtől vasárnapig 10 és
16 óra között tekinthető meg a Bécsi kapu tér 4.
szám alatt.

Ecsettel és kamerával
szerző: fölvári gabriella
fotó: marcali gábor

Hagyományt szeretnének teremte-
ni városunkban azzal, hogy a kiváló
eredményeket elért tehetséges di-
ákokat az év végén könyvjutalom
helyett egy élménykoncerttel aján-
dékozza meg a Győri Tankerület.
Szerdán a Győri Filharmonikus Ze-
nekar adott koncertet 201 gyerek-
nek, felkészítő tanáraiknak és szü-
leiknek a Richter Teremben. 

Blazovicsné Varga Marianna
tankerületi igazgató köszöntőjében
kiemelte, a tanévben a Győri Tan-
kerületi Központ 72 intézményéből
sok száz kisdiák szerepelt eredmé-
nyesen versenyeken, fesztiválokon,
pályázatokon, az ajándékkoncer-
ten a zenében tehetséges diákok
vehetnek részt. A hangverseny cél-
ja az is, hogy a gyerekek lássák, ho-
vá lehet eljutni, milyen nagy dolgok-
ra lehetnek képesek, ha megfelelő
hozzáállással, kitartással tanulnak,
gyakorolnak – hangsúlyozta.

Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő úgy fogalma-

Élménykoncert ajándékba
zott, a koncert a közösség és a te-
hetség együttes ünnepe. „Együtt
ünnepelhetjük, hogy Győrben
sok a fiatal tehetség. A tehetség

azonban nemcsak ajándék, ha-
nem felelősség is. A fiatalokban
ott van a lehetőség csírája, váro-
sunknak és országunknak pedig
fontos, hogy ez a csíra szárba is
szökkenjen, mert hazánknak csak
akkor van jövője, ha lesznek olya-
nok, akik tehetségükkel példát
mutatnak és az élre állnak” – mu-
tatott rá a politikus. 

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg
Központ Szakmai elnökhelyettese
arról biztosította az egybegyűlteket,
hogy a nemes kezdeményezést, a

hagyományteremtő eseményt, or-
szágszerte meghonosítják.

A jelenlévő diákokat nagy
tapssal köszöntötték a résztve-
vők. Közülük néhányan pedig
nemcsak nézőként lehettek jelen
az eseményen, hanem aktív
résztvevői is voltak az előadás-
nak, együtt játszhattak a Győri
Filharmonikus Zenekarral.

Tizenkettedik alkalommal nyílnak
a templomajtók Győr-Újvárosban,
a tolerancia és a békesség feszti-
válján.

Alig pár nap és Újváros templomaiban es-
téről estére más-más koncert, színházi elő-
adás várja az Öt Templom Fesztivál látoga-
tóit. Nem számít a felekezeti hovatartozás,
nem kell hívőnek lenni, elég nyitott szívvel
és szeretettel érkezni.

Az első este mindjárt a zsinagógába,
ami színházzá alakul át a Tünet Együttes
Sóvirág című előadásához. Két holoka-
uszt-túlélőt láthat ezen az estén a közön-
ség, Fahidi Évát, aki 90 évesen tánccal
emlékezik, és a közel 150 éves győri zsina-
gógát, ami körülöleli ezt a megemléke-
zést, egészen új kontextusba helyezve a
számos nemzetközi sikert elért előadást. 

Ez az Öt Templom Fesztivál varázslata.
Egy utca, amilyen csak a győrieknek van, öt
templommal, amik együttállásukban repre-
zentálják az európai zsidó-keresztény kul-
túrát, és falaik között új értelmet nyernek a
meghívott produkciók, egyszeri és megis-
mételhetetlen varázslattal ajándékozva
meg a közönséget. 

Öt Templom Fesztivál május 11. és 15. között

Százhúsz óra európaiságunkról
Öt nap, öt templom, színházi bemutatók,

kísérleti koncertek és számos egyedi él-
mény. Ezt ígérik a szervezők, akik képzelet-
beli utazásra hívnak mindenkit a Szent Lász-
ló korát megidéző régizene-koncerttől, a
Dürer ötszázéves metszeteire reflektáló
klasszikus zenei esten át, az egészen kor-
társ észt világzenéig. 

A fesztivált május 15-én, hétfőn este Ka-
rolina Cicha lengyel művész és együttese
zárja a felújított evangélikus Öregtemplom-
ban. A kifejezetten a fesztiválra készült Va-
laki/Mindenki című, a lengyel és egyben ke-
let-európai történelmi vallások zenei hagyo-
mányait feldolgozó világzenei koncerten
egyetlen szakrális zenei mozaikképpé, ko-
herens zenei anyaggá tömörítődnek össze
vallások, kultúrák és évszázadok európai
hagyományai. 

A szervezők a fesztivál zárókoncertjének
teljes bevételét – csakúgy, mint a fesztivált
beharangozó, április 23-i grúz Iberi Choir
koncertét –, a virágvasárnapi egyiptomi
kopt keresztények elleni támadás áldozata-
inak, a tantai és alexandriai közösségeknek
ajánlják fel. (x)

Részletes program és további informá-
ció: www.ottemplom.hu

Karolina Cicha
lengyel művész
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Am 18. Mai um 19:00 Uhr fin-
det die Istvánffy Benedek
Konzertreihe des Győrer Philhar-
monie-Orchesters im Richter Saal
(Aradi vértanúk útja 16.) statt. Auf
dem Konzert erklingen die vom
Namesgeber des Konzerts und
der Abonementsreihe, Istvánffy
Benedek, im Zeitraum von seiner
Geburt bis zu seinem Tode ge -
schaffenen musikalischen Werke
und geben so Einblick in die musi-
kalische Welt dieser Zeit. Das Or-
chester wird vom fachgebildeten
Kenner des Zeitalters Rácz Márton
dirigiert, am Csello der für sein
Instrument international bekannte
Künstler Spányi Miklós.

5-Kirchen-Festival vom 11.-15- Mai in den
Kirchen von Győr-Újváros, wo jeder – umabhän-
gig seiner Zugehörigkeit – willkomen ist. Konzer-
te, Theater- und Puppentheateraufführungen,
Vorträge zu Glaubens- und Ortsgeschichte, ge-
führte thematische Spaziergänge, Kunstausstel-
lungen, sakrale Veranstaltungen folgen einander
auf der „längsten Strasse der Welt”. Ausführli-
ches Programm: www.ottemplom.hu 

„Zarathustra” – das
Konzert am 11. Mai um
19 Uhr in einer Auffüh-
rung des Győrer Philhar-
monie-Orchesters im
Richter Saal (Aradi vér-
tanúk útja 16.). Es wirkt
mit: Varga Gábor (Klari-
nette). Dirigent: Hamar
Zsolt. Auf dem Prog-
ramm:Dohnányi E.:
Synphonische Minuten,
Burkali T.: Klarinetten-
konzert, R. Strauss: Also
sprach Zarathustra.

In der Orgelkonzert-
reihe in der Győrer
Heiligengeistkirche
(Szentlélek tér 1.) spielt
am ersten Sonntag im
Mai um 18 Uhr Tüzes
Marcell , Diplomant der
Budapester Liszt Fe-
renc Musikakademie
im Fach Orgel. Es erklin-
gen die Werke von
J.S.Bach, Kerll, Alain,
Wagner und Liszt, unter
Mitwirkung von Hajnal
Piroska - Gesang.

FESTIVAL DER EUROPÄISCHEN AKUSTISCHEN GI-
TARRENMUSIK am 11. Mai um 19 Uhr im Zichy-Palast
(Liszt Ferenc u. 20). Auf dem heimischen Fest der akusti -
schen Gitarre trifft sich Folk mit Rock, Jazz umarmt Ethno und
Improvisation mit den ergreifendsten Liedern – dies allen un-
ter den Händen der Grossen der Stilrichtung. Am Abend tre-
ten auf Andrés Godoy (Chile), Edoardo Bignozzi (Italien), Sta-
nislav Barek (Tschechien), Szabó Sándor (Ungarn).

„ORGANUM PASCHALE” -
Soós Gábor Orgelabend am 15.
Mai um 19 Uhr in der Győrer
Benediktinerkirche (Széchenyi
tér 8-9.). Auf dem Progamm
stehen Werrke von J. S. Bach, F.
Mendelssohn, A. Guilmant. Un-
ter Mitwirkung des Collegium
Musicum Jaurinense.
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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

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

A SZENTLÉLEK TEMPLOMI (SZENTLÉ-
LEK TÉR 1.) ORGONAKONCERT-SORO-
ZATBAN május első vasárnapján 18 órakor Tü-
zes Marcell, a budapesti Liszt Ferenc Zeneaka-
démia végzős orgona szakos hallgatója játszik. J.
S. Bach-, Kerll-, Alain-, Wagner- és Liszt-művek
hangoznak el, közreműködik Hajnal Piroska.

ORGANUM PASCHALE címmel Soós Gábor
orgonaestet tart május 15-én 19 órakor a bencés
templomban (Széchenyi tér 8–9.). Műsoron: J. S.
Bach, F. Mendelssohn, A. Guilmant művei. Közre-
működik a Collegium Musicum Jaurinense.

A ZARATHUSTRA című koncertet hallgat-
hatják meg az érdeklődők május 11-én 19 óra-
kor a Győri Filharmonikus Zenekar előadásá-
ban a Richter Teremben (Aradi vértanúk útja
16.). Közreműködik: Varga Gábor (klarinét). Ve-
zényel: Hamar Zsolt. Műsoron: Dohnányi E.:
Szimfonikus percek, Burkali T.: Klarinétverseny,
R. Strauss: Imigyen szóla Zarathustra.

MÁJUSI KÉPTÁR címmel a Paletta Hétvégi
Vizuális Műhely kiállítása nyílik május 8-án 17
órakor a Hotel Konferenciában (Apor püspök
tere 3.). A tárlat június 5-ig látogatható.

Május 11–13. között kerül sor a XV. NEMZET-
KÖZI JÓTÉKONYSÁGI MOTOROS TA-
LÁLKOZÓ ÉS ROCKFESZTIVÁLRA a Győ-
ri Gyermektáborban (Győrújbarát, Arany J. u.
145.). A programban koncertek sora, egyebek
mellett fellép az Auróra, a Kárpátia, Kowalsky
meg a Vega, a Blues Company. Részletes prog-
ram az esemény Facebook oldalán.

D R O G H E LY Z E T
2017 címmel dr. Za-
cher Gábor tart elő-
adást Győrben a Pat-
tantyús-Ábrahám Gé-
za Ipari Szakközépisko-
la és Általános Művelő-
dési Központban (Ikva
utca 70.) május 17-én
17 órakor. A részvétel
ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött: kef.
gyor.eu/regisztracio

HÚSZ ÉVVEL EZELŐTT MUTATTÁK BE A
GYŐRI PADLÁSSZÍNHÁZBAN Kiss Csaba:
De mi lett a nővel? című férfimeséjéből készült
előadást. 19 évvel ezután, szintén Győrben,
négy fiatalember egy hölggyel kiegészülve el-
készítette a De mi lett a nővel? tizedik feldolgo-
zását, Irina címmel. Május 7-én 14 és 18 óra-
kor mindkét előadást láthatják az érdeklődők a
Rómer Házban (Teleki utca 21.). 

„ZÁRTÖRÉS” –
100 éve történt: Az
Otrantói csata cím-
mel Horváth Gábor
könyvtáros, had-
történész techni-
kus előadását hall-
hatják az érdeklő-
dők május 8-án
17:30-kor a Beze-
ré d j - k a s t é l y b a n
(Győri út 90.).

DR. SZILÁGYI GYÖRGY vetítéssel egybekö-
tött élménybeszámolóját hallgathatják meg az
Antarktiszról május 12-én 18 órakor a kisme-
gyeri iskolában (Arató u. 5.).

A MAGYAR MADÁRTA-
NI EGYESÜLET kora esti
sétát indít a győri Rabkerti-
tóhoz, ahol az érdeklődők
ismerkedhetnek az éjszaka
hangjaival, többek között a
fülemülék énekével. Talál-
kozó május 6-án 18:30-kor
a Hullám utcában. További
információ: Kiss Viktória
20/264-9620.
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szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

A tavasz beköszöntével egyre
többen ülnek kerékpárra Győr-
ben is, hogy áldozzanak a sport
és az egészség oltárán. Sokan
szabadidejükben kerekeznek,
ám többeknek nélkülözhetetlen
közlekedési eszköz munkájuk so-
rán. Schmidt György közel negy-
ven éve kézbesíti a leveleket, és
naponta akár húsz kilométert is
leteker. Talán a friss levegőnek
és a rendszeres testmozgásnak
köszönhető, hogy a négy évtized
alatt mindössze hét napot töltött
táppénzen. Szereti a munká-
ját, mert közben elmerülhet
gondolataiban is, így ha a
küldemények célba ér-
tek, saját érzéseit, véle-
ményét veti papírra,
amelyek már könyv-
alakot öltöttek.

Köztünk élnek

Nem csak leveleket, szeretetet is kézbesít
Schmidt György, vagy, ahogy a szabad-
hegyiek ismerik, „a Gyuri”, 1978. június
28-a óta dolgozik a Magyar Postánál,
1979 májusa óta pedig Győr-Szabad-
hegy keleti részén kézbesíti a leveleket.
Ha pedig a munkának vége, Ikva utcai
otthonába tér haza. Itt találkozom vele.
A felesége nyit ajtót, mert ő még alszik.
Majd a négygyermekes apa kisebbik
fia üdvözöl, néhány perc múlva pedig
mosolygós, de álmos tekintetű férfi je-
lenik meg a nappaliban. „A negyven év
alatt többször körbetekertem a Földet,
néha már fárasztó” – mondja és hellyel,
meg innivalóval kínál. Hamarosan Mici,
a család macskája is csatlakozik hoz-

zánk, aki kedélyesen „elbe-
szélget” gazdájával,

majd kiül az erkélyre. 
Néhány perce

beszélgetünk, de
hamar kiderül,
hogy miért ragasz-
kodnak hozzá a
körzetében is. Köz-
vetlen ember, aki
szívesen mesél

mindennapjairól ,
meg a múltjáról is.

„Ilyen kicsi voltam – mutatja –, amikor
Kodály Zoltán megsimogatta a feje-
met”. A Kálvária utcai Ének-Zenei Álta-
lános Iskolába járt, játszik gitáron és a
trombita is elengedhetetlen társa volt
egy évtizeden keresztül. A gitár ott pi-
hen a hátam mögött, az egyik könyv-
szekrénynek támasztva. Már Lenke né-
ni, egykori osztályfőnöke és magyar ta-
nára megszerettette vele az irodalmat
és a könyveket. A középiskolai évek pe-
dig továbberősítették az írás és olvasás
iránti szenvedélyét. A Czuczor Gergely
Bencés Gimnáziumban tanult, és ami-
kor az ott eltöltött évek szóba kerülnek,
szünetet tart, keresi a szavakat. „Ezt
nem lehet elmondani, egyszerűen töké-
letes volt.” Árad belőle a szeretet,
ahogy egykori élményeiről és tanárairól
mesél. „Csak paptanáraim voltak, ko-
moly tudással felvértezve, akik a tanítás
mellett neveltek is.” A bencés bálok em-
lékét is csillogó szemekkel idézi fel, ahol
kötelező volt öltönyben megjelenni,
meghívót pedig alig lehetett szerezni.
Fellépett ott a Hungária, az Omega és
az Illés is.

Rögtön az érettségi után, friss házas-
ként Somogy megyébe költözött
Schmidt György. Egy évet töltött Nágo-
cson egy nevelőintézetben, mint képe-
sítés nélküli nevelőtanár. Amit a bencé-
seknél tanult, annak ott is hasznát vette.
1978-ban tértek vissza Győrbe, a pos-
tán pedig tárt karokkal fogadták. A pos-
tás-lét szele 1976-ban csapta meg elő-
ször, amikor az unokahúgával azon töp-
rengtek, hogy milyen diákmunkát vá-
lasszon. „Menj el újságot hordani, korán
kell kelni, de jól fizet, és tízkor már a
strandon vagy” – idézi fel rokona szavait.
Az ötletből valóság lett, bement a hiva-
talba, ahol nem csak az újságokat, ha-
nem leveleket, sőt pénzt is rábíztak. Ő

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

pedig falta a kilométereket a Zrínyi utcá-
ban és környékén, az érzés pedig magá-
hoz húzta, és többé nem eresztette. 

Amikor arról kérdezem, hogy a sok-
sok év alatt milyen kapcsolat alakult ki
a körzetében élőkkel, rám néz, és szívet
melengetően elmosolyodik. „Kíváncsi-
ak vagyunk egymásra és pár szót min-
dig beszélünk. Ha találkozunk, az talán
ünnep nekik is, de nekem biztosan,
mert ők adják az életemet.”

Felkelünk a fotelből, kicsit kinyújtóz-
tatjuk a lábunkat és körülnézünk a nap-
paliban. Több polcon filmek sorakoz-
nak, Kenneth Branagh Shakespeare
adaptációiért egyenesen rajong. Könyv
is akad bőven, Schmidt György szenve-
déllyel mesél kedvenc íróiról, Fekete Ist-
vánról, Rejtő Jenőről, Erich Kästnerről
és George Orwellről. „Ha van tíz perced,
fogj egy könyvet, és akkor olyan jó a vi-
lág, hogy az nem igaz!” – mondja és vé-
gigsimítja ujját az egyik köteten. 

Aztán a szoba sarkában lévő asztal-
kához lépünk, amelyen egy számítógép
található. Ezen született a Smiciapa
hangyás gondolatai című gondolatfü-
zér, amely nyomtatásban is napvilágot
látott. Több év termése a kötet, amely-
ben vélemények, elemzések, versek
kaptak helyet. „Smiciapa” szerint is
azért ír az író, hogy beszélgessen az ol-
vasóval, ezért vetette papírra a sorokat.
„Egyszer egy ismerősöm azt írta nekem
a könyvem kapcsán, hogy amikor ol-
vasta, úgy érezte, mintha ott ülnék mel-
lette. Ez nagyon jólesett.” 

Miközben ezek a sorok róla mesél-
nek, könnyen előfordulhat, hogy
Schmidt György éppen a kilométere-
ket rója és kézbesíti a leveleket. Ha
csenget (lehet, hogy kétszer), nyissa-
nak neki ajtót és ünnepeljék együtt az
újabb találkozást.
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LOVAGLÁS  HIRDETÉS

Hatalmas sikert arattak idén is a Győri
Ördöglovasok, vagyis a Győri Rodeo
Team a múlt hétvégén megrendezett
Nemzetközi Díjlovagló Fesztiválon,
melyen Magyarországon másodszor
tartottak lovasiskolák számára show-
versenyt, lehetőséget adva a lovardák-
nak munkájuk ötletes bemutatására.

Tóth Szilárd csapata ismét bizonyí-
totta izgalmas és olykor vakmerő tudá -
sát. A Máriakálnoki Díjlovagló Központ-
ban ezúttal Spartacus ókori történetét
mutatták be. „Úgy álltunk neki most is,
hogy nyerni megyünk. Rengeteget gya-
koroltuk a 15 perces kis darabot, más-
fél hónapig készültünk, minden hétvé-
gén próbáltunk” – árulta el és elmondta
azt is, tízperces videóval lehetett jelent-

A Gyôri Ördöglovasoké
ismét az év show-ja

kezni a csapatoknak, és a legjobb ötöt
választották ki. A győriek a tavalyi siker
után automatikusan meghívást kaptak,
s meg is védték bajnoki címüket: az év
show-ja az övék lett. A produkció idén
is „családi vállalkozásban” valósult
meg, a trükklovasok mellett az ötéves
gyerekektől a Rodeo Ranch-ra járó ta-
nítványok szüleik sokan szerepet kap-
tak. Összesen 17 ló, 7 mini póni, közel
40 szereplő vett részt a show-műsor-
ban, melyben nagy hangsúly volt a lát-
ványon.

A Tóth Szilárd által írt és rendezett
darab hatfős nemzetközi zsűri előtt
mérettetett meg, újabb fontos szak-
mai elismerést szerezve a gyirmóti Ro-
deo Ranch-nek.
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A Mátra mindig tartogat meglepetéseket. Kellemeseket. Ez a bor olyan, mint a barátok
között tűzijátékszerűen kirobbanó nevetés. Felszabadult és gondtalan, akár egy vidám,
incselkedő társaságban töltött nyári délután. A vakációt idézi a barackos-selymes zamat
is, melyet az ital mézes utóhangjai finomítanak.

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Hárslevelû 2015
Kiss Attila: Hasadás

1490 Ft/0,75 l
1987 Ft/liter

Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 3. szám

Május + bor = szerelem
Május neve a római naptárból maradt az utókorra,

s a rómaiak Maia nevű istennőjéről kapta nevét, aki
egyébként a termékenység istennője volt. Májusban
kizöldül a természet, a hajtások gyors növekedésbe

kezdenek, a sok napsütés és meleg
hatására valóban újjászületik környe-
zetünk. Mint minden hónapban, ilyen-
kor is vannak úgynevezett időjáráshoz
kötődő jósló napok. A legszebb példa
erre Szervác (május 12.), Pongrác (má-
jus 13.), Bonifác (május
14.), az utolsó „fagyos-
szentek” napjai. Hosz-
szú évszázados meg-
figyelések támasz-

tották alá, hogy a melegedés eze-
ken a napokon megtorpant, s né-
hányszor bizony gyenge fagyok is
jöhettek. A régi mondás szerint:
„Sok bort hoz a három ác, ha
felhőt egyiken se látsz.”

Hasonló fagyveszélyes nap volt
Orbán (május 25.) napja is, amikor

szintén kisebb lehűléstől lehetett tartani. Nem vé-
letlen, hogy a szőlőhegyeken, épp a kései
fagyok, egyéb időjárási pusztítások

ellenében Orbán-szobrokat állítottak és Szent Or-
bán a szőlőhegyek, szőlősgazdák védőszentjévé vál-
hatott. Ha jó idő volt, szobrát borral locsolták, s
egész nap óbort ittak, ha viszont hideg, fagyos idő
köszöntött be, néhány helyen megdobálták, meg-
vesszőzték a szent szobrát. 

Május első napja, amit mostanság a munka ünne-
peként tartunk nyilván, fontos események ideje volt. A
májusfaállítás szerencsére még manapság is szokás fa-
luhelyen. Ez a hagyomány egész Európában divatos

volt, s eredete valószínűleg pogány termé-
kenységünnephez kötődött, amit Florá-

liának neveztek. Azt is tartották, ha
szép az idő elsején, jó termés van ki-

látásban, ha esik, ne számítsunk jó
esztendőre.

Másnap Flórián, a tűzoltók, pé-
kek, kovácsok patrónusának nap-
ján, a tűzvészek elkerülésére Flórián-
hoz imádkoztak, s sok helyen még
tüzet rakni sem volt ildomos. 

Viszonylag új keletű jeles nap má-
jus első vasárnapja, amikor is az édes-

anyákat köszöntjük. Eredete valószínűleg
a pogány időkre nyúlik vissza, a földanya tiszte-

letére. Eredetileg Amerikában ünnepelték ily módon
a polgárháborús hősök édesanyáit, majd folyamato-
san nemzetközivé vált az ünnep az első világháborút
követően. A legtöbb helyen május második, nálunk
első vasárnapján van anyák napja, amit Magyaror-
szágon 1925 óta tartanak meg.

Ennyi szép hagyomány és népszokás ismereté-
ben mi is adjuk át magunkat a májusi nap melenge-
tő kényeztetésének, s ha tehetjük, kóstolgassunk mi-
nél több finom magyar bort. Ahogy folyamatosan
melegszik az idő, érdemes a könnyedebb, illatosabb,
friss borok irányába fordulnunk, és ahogy a régiek

tették Florália idején, élvezzük a tavasz min-
den pillanatát.

Tudod, arról az
érzésről beszélek,
amikor odakint
ezer színben pom-
pázik a határ, a fá-
kon a madarak sze-
r e l m e s k e d n e k ,
pezsgő zsongás az
egész vidék, bent
mélyen, legbelül
pedig zubogva árad a tavaszi vidámság.

Társaságra vágyunk, vagy inkább
egy palack csábító borra, a számunk-
ra tökéletes társaságban! Társasági ital,
tényleg egyértelmű a párhuzam ezzel a
halvány rózsaszíntől egészen a világos
pirosig terjedő borral, hiszen akkor a leg-
csábítóbb, amikor friss, amikor szinte
érezni rajta a prés alatt elpattanó szőlő-
szemek erejét. Amikor felbontasz egyet
a magyar mesterek palackjaiból, egyből
érezheted szétáradni orrodban a hamisí-
tatlanul egyedi, gyümölcsös illatot.  

Mindenki más és más illatot találhat
benne, epret, málnát, szedret, csipke-
bogyót, ribizlit, ami azonban szinte az
összes kóstolót megragadja, az az ele-
ven vonzerő, az újjászülető természet
frissessége.

A roséknak egytől egyig egyéni-
sége van. Cheers!

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

Rosé-életérzés

Május, sokak szerint az év legszebb hónapja. A családi, iskolai, egyházi fontos ünnepek,
az anyák napja, az iskolai ballagások ünnepélyessé varázsolják a tavasz legmelegebb hó-
napját, de a régi időkben ez még jellegzetesebb volt. 

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

„Az emberek
olyanok, mint a

borok. A jók idôvel
jobbak lesznek, 
a rosszak meg-
savanyod  nak”

A Pannonhalmi borvidék apátsági birtokain még azt is szabályozták, ho-
gyan illik viselkedni. Egy 1712-ből származó hegylevél részlete: „Valaki
a szőlőhegyen attával, teremtettével vagy másrul szitkokkal szitkozódik
vagy veszekedik vagy verekedik vagy vért bocsait, vagy lop, vagy kárt
tészen, a vétkeknek sulyossága szerint 12, vagy 6 foréntban büntették
meg, és ha nagy dologban lész a gonoszság, az Ábrahám kebelébe is
tétettetik, migh eleget nem tesz, legfőképpen faitalanság miátt.”

Tudtad?
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Szürkebarát és cserszegi fűszeres házasítása a Pannonhalmi borvidék legcsa-
josabb pincészetétől. Halvány aranyszínű, lusta, lomha mozgású a pohárban.
Ja persze, hiszen ez félszáraz! Illata intenzív, fűszeres, virágos, „cserszegis".
Kóstolva nem érzed édesnek, karakteres, harmonikus savak adnak gerincet,
tartják a maradékcukrot. Hosszú lecsengésében alkoholos melegséggel bú-
csúzik. Hajrá csajok, csak így tovább!

A szekszárdi Twickel szőlőbirtok
gyümölcsös friss roséja, ahol min-
den szőlőfajta legjobb tulajdonsá-
gai érvényesülnek. Friss, ropogós a
kékfrankos izgalmas savaitól, kelle-
mes, bársonyos gyümölcsbomba a
gazdag ízvilágú merlot-tól, a pikan-
tériáját a kacér pinot noir adja. Ide-
ális partner egy könnyed nyári be-
szélgetéshez. Nagyon szeretjük.

Rosé Magnum
2016

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

Borháló Válogatás:

1.490 Ft/0,75 l
1987 Ft/liter

Rozmaring Pince:

Bájos 2016

1590 Ft
/1,5 l
1.060 Ft/liter

„A jó bor sosem olcsó, az olcsó bor
sosem jó" – tartja az ősi borászmondás.
Persze mindennek van határa, az olcsó-
ságnak is, na meg a drágaságnak is...
Lássuk, mibe fáj egy palack (0,75 l)
„rendes bor”!

• Meg kell termelni hozzá egy kiló
szőlőt – 300 Ft

• A bort legalább egyszer deríteni és
szűrni kell, ehhez kell pár eszköz
és segédanyag – 25 Ft

• Kell egy palack, amibe beletöltjük
– 100 Ft

• Vegyük az olcsóbb megoldást, zár-
juk le csavarzárral – 20 Ft

• Terveztessünk meg és nyomtas-
sunk ki egy mutatós címkét – 30 Ft

• Tegyük kartonba a palackokat – 25 Ft

500 forintnál tartunk, amikor is van
egy kész borunk – a pincében. Nem szál-
lítottuk egyelőre sehova. Hála a lelkes ön-
kéntesek munkájának, hiszen eleddig
munkabért nem fizettünk senkinek, az
üzemanyag nélkül járó traktort, a passzív
házként üzemelő pincét, a tartályokat, a
soha meg nem hibásodó és áram nélkül

1. Ez az a fajta, amelyet a fehérek kö-
zül a legnagyobb fe-
lületen termesz-
tenek Magyaror-
szágon. Határa -
inkon túl elsősor-
ban Ausztriában
és Romániában
művelik.

2. Az olaszrizling a
történelemkönyvek szerint olasz
vagy francia eredetű. Hozzánk bizo-
nyos források szerint az utóbbi ország-
ból, míg más vélemények szerint né-
met nyelvterületről került a XIX. század
közepén.

3. A fürtök klóntól, termőhelytől füg-
gően kisebb és közepes méretűek, szer-
kezetük tömött, alakjuk hengeres. A bo-
gyók a legtöbb magas minőségű borsző-
lőhöz hasonlóan kisebbek, gömbölyűek,

sárga színűek, vé-
kony héjúak.

4. Sem a sző-
lőre, sem a bor-
ra nem jellem-
ző intenzív
karakteres
aromat ika.

Tény azonban,
hogy visszafo-

gott zamatainak köszönhetően,
képes átadni a termőtáj egyedi karakte-
rét, például ásványosságát.

5. Ha mégis jellemzőket kell sorol-
nunk, a keserű mandula gyakran fel-
merül, vélhetően részben a vulkanikus
talajok alkalmanként kesernyésbe hajló
mineralitása miatt. Ugyancsak sokszor
említik a fajta kapcsán a rezedát, amely
egy lágy szárú, illatos növény. 

6. Vékony héja miatt érzékeny a liszt-

harmatra, de általában biztonsággal te-
rem. Későn érő fajta, hagyományosan
október elején szüretelik.

7. Általában száraz borokat készíte-
nek belőle, de léteznek töppedés
és/vagy botritizálódás révén magas mi-
nőségű édes változatai is. Tartályos és
hordós érlelésre is alkalmas, prémium té-
telei lepalackozás után hosszú ideig még
szép formájukat mutatják.

8. Az olaszrizling fogyasztásával kap-
csolatban hadd idézzük Jásdi Istvánt: „A
legjobb ivású borok egyike, ezért helye
van alapváltozatban a baráti társaságok
asztalán, koncentráltabb formában va-
csoraasztalon, egyszerűbb formája
fröccsnek kiváló.” 

9. Ne feledjük: a Pannonhalmi bor-
vidéken is ragyogó olaszrizlingeket ta-
lálunk. Keressük őket, járjunk mindig
nyitott szemmel! 

Boros tévhitek #1: Minél drágább, annál jobb?
is működő prést, szivattyúkat és egyéb
eszközöket is szívességből használhatjuk. 

Most nem vállalkozunk arra, hogy a
fenti költségeket leosszuk egy palack bor-
ra, de gyaníthatóan hozzátesznek pár fo-
rintot. Ja és persze az sem ártana, ha a bo-
rásznak meg a kereskedőnek pár fillér
haszna is lenne a történeten. Mindebből
kitűnik, hogy az „ezer forint alatt nincs
rendes bor” mondásban van némi ráció. 

Világos tehát: nagyjából ezer forint az
a határ, ami fölött érdemes keresgélni a
boltok polcain. De vajon ezen az áron biz-
tosan nem nyúlunk mellé? Sajnos erre az
ár önmagában nem elegendő garancia. A

hipermarketek polcain az 1000 és 2000
forint közötti tartomány tele van csapdák-
kal: kitűnő magyar borok váltakoznak szó-
ra sem érdemes vagy akár kifejezetten
gyenge tételekkel. Érdemes tehát olyan
szakkereskedésben vásárolni, ahol az üz-
letnek komoly presztízsveszteséget jelent
egy-egy túlárazott bor belistázása. 

A mestertrükk pedig csak most jön. Az
igazán jó vételeket nem a 0,75-ös palac-
kokban kell keresni. Ha jó bort keresünk
jó áron, a nagy kiszerelésű borok között
találhatjuk meg a számításunkat. A
MAGNUM-palackban megvásárolt mi-
nőségi bor szép kancsóban, karaffában stí-
lusosan szervírozható. A bag-in-box egész
mutatós, praktikusan csapolható.

Kevesen tudják azt is, hogy a bor másfél
literes palackban szebben érik, mint a 0,75
literesben. Egy jó minőségű bor 1,5 literes
vagy 2 literes kiszerelésben 1800–2000 fo-
rintos áron kapható. Ami ugye egy 0,75-ös
palackra vetítve 775–850 forint. Ezer forint
alá mentünk, és a bor ugyanolyan finom.
Varázslat? Nem. Hatékonyság!

Nálunk tele a polc jobbnál jobb pél-
dákkal a fentiekre. Ugorj be, kóstolj, vá-
lassz, beszélgessünk a borról! 

HORVÁTH JÓZSEF
info@magnumbor.hu

Mindent az olaszrizlingrôl

„Ha borba 
akarod fojtani 
a bánatodat, 
hamar rádöbbensz,
hogy a bánat tud 
úszni.”



22 / + / 2017. május 5.

A történet szomorúan kez-
dődött, amikor Rozmaring
Tünde megörökölte édesapja
fél hektáros szőlőbirtokát, és
a hozzá tartozó, jól felszerelt
boltíves pincét, a győrújbaráti
Fehérkereszt horgasban. S
bár Tünde addig igazából kós-
tolni sem kóstolta a hordók
tartalmát, édesapja emléke
miatt úgy döntött, megtanul

bort készíteni. Beiratkozott a budafoki So-
ós István Borászati Szakiskola borász tan-
folyamára, és – ahogy meséli – váratlanul
beleszeretett a szőlőbe és a borba, így egy
vincellérképzést is elvégzett. Több borá-
szatnál is kipróbálta magát, és két és fél
évvel ezelőtt nekilátott a Rozmaring Pince
felfuttatásának. 

A háromgyermekes édesanyának tár-
sa is akadt a nehéz munkában, barátnő-
je, Csizmadia Tünde, egy szintén három-
gyermekes édesanya személyében. Tün-
de szüretre érkezett Tündéhez, aztán
egy kicsit tovább maradt – mert monda-
nunk sem kell, hogy ő is beleszeretett a
szőlőbe és a borba – ma pedig már
együtt csinálnak mindent: a napokban

éppen permeteztek, és 1–1 tonna
műtrágyát szórtak ki a birtokon. 

Viccesen megjegyezik, hogy ők már
nem járnak terembe edzeni, hiszen a
szőlőfitneszben minden izmot megmoz-
gatnak, sőt újakat is felfedeztek, gondol-
junk csak a „metsző izmokra”.

A két hölgy a sokszor férfias munkák
mellett nemhogy igyekszik megőrizni női-
ességét, hanem szeretnék, ha sikerülne azt
megmutatni a palackokban is. Így született
meg a „Nők a borban” koncepciójuk,
amelyhez a maradékcukor-tartalom mérté-
kével játszva, a szortimentet is igazítják. Bo-
raik a Bájos, a Kacér, a Merész, a Kedves és
a Vadóc nevekre hallgatnak. A szürkebarát
és a cserszegi fűszeres házasításával szüle-
tett félszáraz Bájos, és a félédes furmint–raj-
nai rizling cuveé Kedves már forgalomban
van, száraz vörös cuveéjük, Merész és fél-

száraz gyöngyöző boruk,
Vadóc pedig palackozás, il-
letve engedélyeztetés előtt.
A Kacér rosé idén nem ke-
rül palackba.

Ahogy Rozmaring Tün-
de meséli, a birtok adottsá-
gai, a viszonylag kicsinek
számító fél hektár vitte
őket a cuveékészítés irányá-
ba, hiszen a győrújbaráti
dűlőn hatféle szőlőfajta la-
kik, így kevésbé tudnak faj-
taborokban gondolkodni.
Egyelőre, hiszen egy másik,
nyúli, szintén fél hektáros területre a tervek
szerint már csak két fajtát, rajnai rizlinget
és merlot-t fognak telepíteni. 

A női könnyedséget egyelőre a re-
duktív technológiával sikerült leginkább
megfogni, ám hosszabb távon természe-
tesen hordós érlelésű borokban is gon-
dolkodnak, de a jövővel kapcsolatos ter-
veikről még nem akarnak sok mindent
elárulni a hölgyek. Persze ezen egyálta-
lán nem lepődünk meg, hiszen a titok-
zatosság éppúgy hozzátartozik a nőiség-
hez, mint a kedvesség és a báj.

Azt mondják, a nagy szerelem akkor és onnan jön, amikor és ahonnan nem számít rá az
ember. Persze, hol van az előírva, hogy ezt a bizsergető érzést csupán egy nő vagy egy férfi
válthatja ki, hiszen az okozója lehet a legalább annyi törődést, szenvedélyt és időt igénylő
szőlő és a bor is. Néhány éve még Rozmaring Tünde sem gondolta, hogy egyszer a borá-
szatban találja majd meg magát, ma viszont boraiba már nőiességét is belerejti. 

WURMBRANDT
ANDRÁS

Pannonhalmi borvidék

Keresd a nôt!
A hónap borászata: Rozmaring Pincészetw
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Beleszerettek
a szôlôbe
és a borba
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HIRDETÉS
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GASZTRONÓMIA REGGELI

szerző: szarka zsófia
fotó: marcali gábor

EGY NAGY CSALÁD 
REGGELIJE
Igazi mézeskalács-házikó, ahol a

kiszolgálótálca farönkszelet, ami már
szinte a védjegyük. A kapucsínó világ-
versenyt nyerhet, a vendég egyéni ké-
rése pedig szent. 

A győri közönség kedvencei pedig
a filmcímekről elnevezett tojásételek:
Bajos csajok, Csinibaba, Nagymenők,
Kincs, ami nincs – diétásan, zöldsége-
sen, sonkával, macerásan... Jöhet!

Dömötör Cini és fia, Dávid a kis
csapatukkal hazahozták az otthont.
Ők maguk is úgy mozognak, főznek,
ötletelnek, mintha egy nagy családi
reggelire készülnének. 

A pultban lévő finomságok után
csak a kiérkező új fogások zavarnak
össze jobban: illatozó, friss péksütemé-
nyek: csokis muffin, croissant és a töb-
biek... Ha éppen rácsodálkozol egy ko-
sár új csokis kekszre, azt mondják:
„Kóstold meg, most próbálgatjuk.” 

A sportolók egyik kedvenc helyévé
vált, hiszen ha éppen zabkását reggeliz-
nének, chia pudingot, ínyenc sonkát,
csupán egy szavukba kerül, és már ké-
szítik is olyan gyümölcsökkel, zöldsé-
gekkel, amit csak szeretnének. A jelszó:
„Kérésre mindent, csak várj egy percet!”

Reggel hét órától már startra ké-
szen mindenki, ha ömlik az eső, ha süt
a nap: rugalmasság, kreativitás, nagy
mosoly már a küszöbön.

A JamJuice&More a TripAdvisor 7.
helyén találjuk, és csak a Belvárosig
kell sétálnunk, hogy bekopogtassunk
a kis mókusbirodalomba. 

ÍZES, SZÍNES, ILLATOS 
Mindig továbbmennénk, de érezni a

grillzöldség illatát:. „Ahh, itt az a hely,
ahol szinte minden reggeli szendvicshez
is frissen grillezett zöldség jár”. Lazacos
bagett, sajttól tocsogó töltött bundáske-
nyér és a tükörtojás tetején ropogós ba-
con szeletek hullámoznak. Reggeli me-
nü után ebéd, ami könnyed, egyszerű és
laktató. A pult nem a sütikről vehető ész-
re először, hanem a sok kis guggoló em-
berről. Egy picit lejjebb van a szokottnál,
de senki nem bánja, csak nézhesse meg
a flódni minden rétegét és a ragacsos rá-
csos meggyeit. Az előtte lévő sor azon-
ban paleo és „mindenmentes”, friss gyü-
mölcsök, túró, kókusz, csoki és egy kö-
lesszelet, ami mesél.

Narancsillat – ez a hely dezodorja
és bizony nem fikció, folyamatos a na-
rancspucolás halomszámra, legyen
tél vagy nyár, friss narancslevet min-
dig kínálnak a vendégnek.

És mi az, amiért ide sietni kell? A
pult tetején lapul egy kis kosárka, ab-
ban pár friss croissant, mellette áfo-

nyás-vaníliás csiga és a tökéletes po-
gácsa. Szétcsúszott, szabálytalan re-
dőkkel, nyúlós, de sült sajttal fele-fele
arányban, ahogy sikerült. Innen tud-
juk, hogy jó vásár lesz ez, de korán kell
érkezni, mert ezt bizony már sok győri
észrevette. Darnói Dorisz,  A Fűszeres
vezetője hatalmas precizitással és

odafigyeléssel választ ki minden alap-
anyagot a reggelihez is: „Élmény, ezt
jelenti nálunk a reggeli” – érzékeltette,
mire is számíthatunk. Nagy terasz, íz-
léses belső, fekete-sötétbarna és zöld,
érezzük a komolyságot, és ez be is bi-
zonyosodik a marhapofás szendvics-
nél: ők nem hülyéskednek, főznek!

KÖNYV KAKAÓVAL
Egy ropogós, friss kifli vége a legfi-

nomabb, főleg, ha ezt még a habos
kakaónkba is márthatjuk. Hogy hol?
Egy kis lámpafénnyel megvilágított,
csendes kuckóban, ahol nem kell siet-
nünk, hisz’nem siettet senki. A kasszá-
nál almás-fahéjas csiga, illetve diós

Friss croissant-, rántotta- és kávéillat terjeng a Belvárosban már kora reggel.
Gasztrotúrán voltunk és izgalmas helyekre bukkantunk. Hogy hol mi a legfi-
nomabb és mi fogadja a beérkező vándorokat, azt mindenkinek magának kell
felfedeznie, de ez az írott gasztrotérkép segít kitalálni, hol is bújnak meg ezek
a kincsesszigetek. 

reggeli
Hagyjuk a kotyogóst,

a városban már fôzik
a kávét!
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

BISZTRÓK  HIRDETÉS

mint otthon, ezért szerettek volna eb-
ből is egy kis otthont teremteni.

ITT ALMÁVAL ÉDESÍTIK MEG 
A REGGELINK, REGGELÜNK
Kora reggel, félálomban, a buszt

és vonatot ne a megállóban várjuk,
hanem itt. Buszpályaudvar, szmog,

füst, zaj és ebben a zsivajban egy kis
egészségsziget. Megbízható és tiszta
étel, szemben az árral, hiszen nincs
benne sem íz-, sem színfokozó, min-
den csak naturális. Mindenmentes és
vegán, a méz kivételével, a fűszer pe-
dig maga a kreativitás. A mandulate-
jet is itt készítik, csíráztatnak, őrölnek,
dagasztanak. A kínálat színes, nem
színezett, hanem céklapiros, répasár-
ga, kivizöld alkotja a szivárványt a ki-
rakatban. Meghitt, csendes, nyugodt
– pont, ahogy az ember a reggeleket
szereti. Ásítsunk nyugodtan, hisz’ ter-
mészetes, épp, mint a trüffel, a rizspu-
ding, a datolyabonbon speciality ká-
vékülönlegességekkel, ami előttünk
van. Borbás Ágnes, a Vital Cafe &
Bistro tulajdonosa évek óta él egé-
szen más életet: „Tulajdonképpen az
arckrémem is ehető, a kakaóvaj néha
a sütiben, néha az arcomon landol.
Sokan panaszkodnak a betegségeik
miatt, de lehet tenni az ellen, ami nem
jó nekünk. A kocsiba sem tankolok
rossz üzemanyagot, a testemmel
sem teszem meg ezt.” Amit még min-
denképp meg kell említenünk, az a fe-
keteribizlis tejberizstorta, a gombafa-
sírtos burger és az almatorta, ami
nem almás torta!

A Charlie és a csokigyár
ihlette birodalom
Belépésnél valami különös varázs-

lat kerít hatalmába. Édes fegyelme-
zettség, így fogalmaznám, talán ilyet
nem is éreztünk, de sodor magával.
Ha létezik a bohém precizitás, akkor
itt megtalálható. Boltívek, kedves be-
tűtípusok, színes fotelek, mosoly a
pultból, de magáznak. Megérkez-
tünk A cukrászdába. A süteménypult
fogad, első látásra köralakok, szele-
tek, kockaformák, színek, majd köze-
lebb lépünk és látjuk, hogy ez nem
az, amihez szoktunk. A krém masszív,
a gyümölcs markáns színű, a csoko-
ládé ébenfekete. Kirendelve az első
kávét egyértelmű, hogy miért moso-
lyognak, miközben magáznak. Azért,
mert pontosan tudják, mit csinálnak,
és jól érzik magukat a pult mögött is.
Ha itt belépsz, hagyj fel minden fogyó-
kúrás reménnyel, mert a napod már
megpecsételődött. Béres János tulaj-
donos a feleségével alkotta meg a
cukrászdát, hiszen ez nem egy álom
valóra váltása, ez egy életforma, ami
pontosan tükröződik minden lépés-
ükön, kezdődve a kuglóf formájú kávé-
süteménynél. Az alapanyagokat hóna-
pokon keresztül válogatják, a kávé a
legmagasabb kategóriát képviseli, az
alkalmazottak pedig csapattagok. A
Kuglóf Art Cukrászda tulajdonosa Bé-
res János és csapata együtt védik
meg minden nap a hely színvonalát és
tesznek hozzá még egy lépést.

vagy csokis, kellő nagyságú, mégis
keressük a hibát – hiszen nem nagy-
anyánk kínálta –, de valahogy nem ta-
láljuk. A pultnál nagy tábla, ami újul,
de a klasszikus kedvencek maradnak:
gombás-sonkás melegszendvics,
ínyenc forró csokik, turmixok. Aki
mindezt a hangulatot létrehozta, csu-
pán a felesége álmát szerette volna
megvalósítani, és közben egy reggeli-
zőhely, a Csücsök tulajdonosává vált
Szabó Erik. „Sokan ülnek itt hosszú
órákat, tanulnak, olvasnak, megpihen-
nek. Azt hiszem, itt mindenkinek van
egy saját szobája, ahol egy picit egye-
dül lehet” – mesélte és hozzátette, aki
ide bejön, rögtön tudja, hogy jó helyen
jár vagy sem. Ők is többet vannak itt,
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Adyváros kedvelt részén, a Plaza
szomszédságában eladó egy 4 emeletes
társasház legfelső szintjén ez az 55 nm-
es, 2 szoba + hallos, erkélyes, panella-

kás, kilátással a tóra. A lakás részben
felújított: a műanyag nyílászárók re-
dőnnyel, szúnyoghálóval szereltek.

Ár: 13,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Szitásdombon,
családias környezetben, új építésű tár-

sasházi lakások eladók. Ez a 79 nm-es
lakás az első emeleten található. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + 2 há-
lószoba, valamint gardrób. A lakás kü-
lönlegessége a nappaliból és a hálószo-
bából is megközelíthető erkély.

Ár: 21,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorvárosban, a Belváros szélén 6 la-
kásos + 1 üzlethelyiségből álló liftes tár-
sasház épül, melyben szintenként 2 la-

kás helyezkedik el. Az 1. és 2. emeleten
64 és 67 nm-es, a 3. emeleten pedig egy
100 nm-es penthouse lakás eladó. Ez az
1. emeleti lakás 64 nm alapterületű + 3,4
nm fedett erkély tartozik hozzá és keleti
tájolású. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 szoba, tárolószobával, de a
válaszfalakon még változtathat.

Ár: 27,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Gyárváros
kedvelt, csendes
utcájában, az 1980-
as években épült
társasházban el-
adó egy 70 nm-es,
háromszobás, er-
kélyes, nagy kony-
hás lakás. A ház
külső homlokzata
2015-ben szigete-
lést kapott, az abla-
kok cseréje is meg-
történt. 

Ár: 17,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Nádorvárosban 55 nm-es, kétszobás, 2.
emeleti, erkélyes, részben felújított tégl-
alakás eladó, kedvelt környéken.

Ár: 16,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győrújfalu kedvelt, csendes részén új épí-
tésű, minőségi társasházi lakások eladók.
Ez a 44 nm-es lakás a földszinten találha-

tó. Elosztása: amerikai konyhás nappali +
1 hálószoba. A nagyméretű, 22 nm-es te-
rasz csendes, belső udvarra néz. Az ingat-
lanhoz saját, 40 nm-es kert tartozik.

Ár: 16,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb) földszinti, kertkapcsolatos,
amerikai konyhás, nappali + 3 szobás, 79
nm-es lakás eladó, új építésű, 14 laká sos
társasházban. A kert mérete 77 nm! 

Ár: 22,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szigetben,
az egyetemhez és
a Belvároshoz kö-
zeli utcában 54
nm-es, kétszobás,
erkélyes, kamrás,
gardróbos, ablakos
fürdőszobás tégl-
alakás eladó. Az
ingatlanban 2012-
ben járólapozás és ablakcsere történt. Kiváló
befektetés, ajánlom fiataloknak!

Ár: 13,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Társasházi lakást keres Győrújfalun?
MOST itt a lehetőség!!! Élvezze a tó közel-
ségét, és ébredjen madárcsicsergésre!

Győr újfalu kedvelt, csendes részén új épí-
tésű, minőségi társasházi lakások eladók.
Ez a 60 nm-es lakás a földszinten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
hálószoba. A nagyméretű, 24 nm-es terasz
csendes, belső udvarra néz. Az ingatlan-
hoz saját, 37 nm-es kert tartozik. A garázs-
ból közvetlen bejárat nyitható a lakásba.

Ár: 19,88 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Marcalváros II. frekventált részén,
újonnan épülő társasházban lakások le-
köthetők! Eladó egy második emeleti,

42,16 nm-es, 1 szoba + nappalis lakás. Az
ingatlan D-NY-i fekvésű, napfényes, vilá-
gos. 8,93 nm-es erkéllyel rendelkezik. 

Ár: 16,3 M Ft.
Kálmán Gábor: +36-20/524-1818

Győr-Sziget elején, az egyetemhez és
Belvároshoz közel, új építésű, 7 + 7 la-

kásos társasházban eladó ez a tetőtéri,
bruttó 62,54 nm-es, nettó 51,46 nm-es,
2. emeleti lakás, 6,13 nm-es erkéllyel,
nappali + 1 szoba + gardrób elosztással,
de a válaszfalakon még módosíthat.

Ár: 19,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Nádorvárosban új építésű, földszinti,
77,1 nm-es, nappali + 2 szobás, teraszos
lakás eladó családias, kis társasházban.

Ár: 30,1 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

KÖLTÖZZÖN IDÉN! LAKÁSOK MÁR 20,8 M Ft-tól!

NYITOTT NAP
SZABADHEGYEN, A PANORÁMA LAKÓPARKBAN!

Május 13-án 9–13 óráig!

Budai Mónika: +36-30/640-8794

Tegye fel kérdéseit 
a beruházónak, 
helyszíni bejárás 
A LAKÁSOKBA!

Minden érdeklődőnek
meglepetés, vásárlóknak
AJÁNDÉK BNF UTALVÁNY!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázati kiírás 2017-ben is az idős személyek lakhatási körülményeinek részleges át-
alakítással, illetve akadálymentesítéssel történő javítását célozza meg. A megpályázható
összeg maximum 500.000 Ft. Jelenlegi kiírás összköltségvetése 6.000.000 Ft, melyet
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít. A pályázat beadásának feltételeit a
pályázati útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának módja: egy eredeti és egy

másolati példányban, elektronikusan kitöltve, postai úton, vagy személyesen a következő
címre: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 9021 Győr, Amadé L. u. 1. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.
A pályázati adatlap és útmutató letölthető a www.maltai.hu/idosbarat , valamint a
www.gyor.hu oldalakról. 

A pályázattal kapcsolatosan további  információ kérhetŐ a titkarsag.gyor@maltai.hu e-mail címen és a 30/633-5286-os telefonszámon, vagy az MMSZ titkárságán: 96/336-129-es telefonszámon.

Idős emberek lakhatási körülményeinek javítására 2017  – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Nyugat-Dunántúli Régiója a Győri Önkormányzattal megkötött szerződése alapján.

A Zöld hajtás jegyében telt a majális
Többszáz bringás vett részt a vasárnap délutáni Zöld hajtás nevű nagyszabású kerék-
páros felvonuláson, mellyel a környezetbarát közlekedés fontosságára hívták fel a fi-
gyelmet. Az állatkerttől indulva – családok, fiatalok, idősek egyaránt – kerekeztek a
Szent István úton a Városháza elé, ahol bringaemeléssel mutatták meg, milyen sokan
vannak, majd onnan Nádorvárost, Adyvárost megkerülve értek vissza Kiskút ligetre. A
menetben a két-, három- és négykerekű járgányok mellett a riksások is képviseltették
magukat, a menetet pedig a győri Hoppáré zenekar kísérte. A Zöld hajtás kerékpáros
majális programjában a főzőversenytől, a sportprogramokon át a koncertekig számos
esemény várta a Kiskútra kilátogatókat. Az eseményen a Győri Gyermekmentő Alapít-
vány számára szerveztek gyűjtést.
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CÉGAUTÓBÉRLET

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

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

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

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

ÁLLATKERT  HIRDETÉS

szöveg és plakát: xantus-állatkert

Ünnepeljünk meg együtt fél évszázadnyi, „brummo-
gást – csicsergést – makogást – üvöltést – szisze-
gést – nyávogást – huhogást – dorombolást – vo-
nyítást – nyerítést – morgást – hápogást – röfögést
– vijjogást – nyihogást – zümmögést – mekegést...”
és persze a sok-sok közös élményt!

Az intézményünk idén május elsején ünnepelte
fennállásának 50. évét. Az idei esztendő tehát jubile-
umi év az állatkert életében, amely alkalomból, sok-
féle programmal, rendezvénnyel, eseménnyel káp-
ráztatja el az érdeklődőket az év során. Történetünk
kezdetét jelentette, az első állatkert jellegű intézmény
Győrben, amely 1962-ben a Püspökerdőben, az er-
dészet fatelepe mellett létesült. A vadaspark a Mo-
soni-Duna árterén jött létre abból a célból, hogy a ha-
zai nagyvad-fajokat és ragadozókat bemutassa. Mű-
ködésének az 1966-os árvíz vetett véget, melynek
során az állatok nagy része elpusztult, néhányat pe-
dig magánházakhoz telepítettek. A szomorú ese-
ményt követően született meg az elhatározás, hogy
Győrnek legyen egy új állatkertje. A Győr Városi Ta-
nács VB elhatározásából 1967. május 1-jén adták át
a „Május 1. Kultúrparkot”, ami két részből állt: Vadas-
parkból és Vidámparkból. Azóta a park rengeteg fej-
lesztésen ment keresztül, az idelátogató vendég vi-
lágkörüli utazáson érezheti magát, megismerve tá-
voli tájak élővilágát, az ottani kultúrát, és rengeteg
szabadidős programon vehet részt.

Ebből a jeles alkalomból mi szeretnénk megaján-
dékozni látogatóinkat egy különleges, új ajánlattal. A
belépőjegyek mellett kialakítjuk az egyéves korlátlan
bérletrendszert, melyet megvásárolva, az érdeklő-
dők nyitvatartási időben bármikor és bármennyi al-
kalommal meglátogathatják a parkban lakó kedven-
ceiket. „Gyere el, öt helyett ötvenszer!” Hogy valóban
szinte ajándékként tekinthessünk a bérletre, az idén,
minden látogatónk rendkívül kedvező áron, összesen
öt jegy áráért vásárolhatja meg. További előnyöket is
élvez, aki bérletet vált, szinte VIP vendégként tekin-

„Gyere el, öt helyett ötvenszer!”

Bérlettel az állatkertbe
Ötvenedik jubileumát ünnepli a Xantus János Állatkert

tünk rá. Elkerülheti a várakozást, ugyanis a bérlettel
érkező látogatók azonnali bebocsátást nyernek a
jegypénztárnál. Elsőként értesülhetnek a parkban
történt eseményekről az állatkerti hírlevélen keresz-

tül. Az idei évtől, ez lehet a legjobb ajándék, „bármi-
kor az állatkertben”! A bérletünk kiváltásához egy iga-
zolványkép leadása és a jegypénztárban kitöltött
igénylőlap szükséges. Kérjük, hozza magával igazol-
ványképét! A bérlet, nyitvatartási időben, a jegypénz-
tárban vásárolható meg.

A másik meglepetésünk önöknek, egy különle-
ges születésnapi arculat és egy kis időutazás lehe-

tősége. Aki ellátogat a honlapunkra, és a felső sar-
kára kattint, az előtt kedves sztorik formájában le-
gördül az életünk. A Püspökerdőtől egészen Zahira,
a kiscsimpánzunk születéséig végigkövethetik az ál-

latkertünk néhol viharos, de egyben nagyon sokszí-
nű történetét.

A bérletvásárlásról és felhasználásáról további
információk olvashatók az állatkert honlapján:
www.zoogyor.com

Egész születésnapi évünkben, sok-sok izgalmas
programmal és fantasztikus bemutatókkal várjuk lá-
togatóinkat! Szülinapozzanak velünk idén!
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Korhatárjelölések:  n 6 év   n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR

MÁJUS 6., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:10 Tények Este 02:50 Teleshop
03:15 Ügyféllista n 03:55 Bukott an-
gyalok n 04:35 Franklin és Bash n
05:15 A szépség és a szörnyeteg n
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:30 Maci Laci n 08:45 Tom és Jerry
gyerekshow n 09:15 Trendmánia n
09:45 Babavilág n 10:20 Ízes élet n
10:50 Otthontérkép n11:25 Poggyász
n11:55 SzÉpítők n12:30 Monk – Flú-
gos nyomozó n13:30 Doktor House n
14:35 A Madagaszkár-pingvinek és a
karácsonyi küldetés n14:45 Bajos csa-
jok 2. n 16:50 Megtört szívek n 18:00
Tények 18:55 Shrek n Shrek 20:50 A
Skorpiókirály n22:45 Rocky n

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek 09:30
Vény nélkül n 10:00 Civil kurázsi
10:30 Képújság 18:00 Credo 18:30
Vény nélkül n 19:00 Győri7 19:45
Made in Hungary 20:00 Hello Győr!
20:30 Építech 21:00 Kulisszák mö-
gött 21:30 Zooo+ 22:00 Győri7
22:45 Made in Hungary 23:00 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 7., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:55 Végzetes bizonyíték n 03:40
Monk – Flúgos nyomozó n 04:25
Doktor House n 05:15 A szépség és
a szörnyeteg n 06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:30 Maci Laci n
08:45 Tom és Jerry gyerekshow n
09:15 Az Év Pasija n 09:45 Tűsarok
n 10:20 Több mint TestŐr n 10:50
SpeedZone n 11:25 Super Car n
11:55 Falforgatók n 12:30 A Miller
család n 13:00 Monk – Flúgos nyo-
mozó n 14:00 Doktor House n
15:05 Kettőt találhatsz n 17:25 Ri-
post n 18:00 Tények 18:50 A Nagy
Duett n 21:35 Anyabuli n 23:40
Pénzcsináló n

07:00 Civil kurázsi 07:30 Creative
chef 08:00 Credo 08:30 Gázfröccs
09:00 Zooo+ 09:30 Creative chef
10:00 Vény nélkül n 10:30 Képújság
18:00 Győri7 18:45 Made in Hun-
gary 19:00 Zooo+ 19:30 Gázfröccs
20:00 Creative chef 20:30 Üzleti ne-
gyed 21:00 Hello Győr! 21:30 Vény
nélkül n 22:00 Győri7 22:45 Made in
Hungary 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 8., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:15 Hazudj, ha tudsz! n 02:55 Ha-
zudj, ha tudsz! n 03:40 A túlélés ára
n 04:25 Monk – Flúgos nyomozó n
05:05 Csapdába csalva n 05:30 A
férjem védelmében n 06:15 Tűsarok
n 06:20 Mokka n 09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Walker, a texasi kopó n
13:35 Veled is megtörténhet! n
14:40 Családi Titkok n 15:45 Ana há-
rom arca n 16:50 Fatmagül n 18:00
Tények 19:25 Extrém Activity n
20:50 Vigyázat, gyerekkel vagyok! n
22:10 Szökőhév n

07:00 Győri7 07:45 Made in Hun-
gary 08:00 Nyugdíjas Egyetem
09:00 Hello Győr! 09:30 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Építech 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Hello Győr! 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Konk-
rét 21:45 Made in Hungary 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Épí-
tech 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 9., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:00 Teleshop 02:30 MotoGP Ösz-
szefoglaló n 03:00 Hősök: Újjászüle-
tés n 03:40 Zsaruvér n 04:25 Walker,
a texasi kopó n 05:05 Csapdába
csalva n 05:30 A férjem védelmében
n 06:15 Tűsarok n 06:20 Mokka n
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Walker, a
texasi kopó n 13:35 Veled is megtör-
ténhet! n 14:40 Családi Titkok n
15:45 Ana három arca n 16:50 Fat-
magül n 18:00 Tények 19:25 Extrém
Activity n 20:50 Vigyázat, gyerekkel
vagyok! n 22:10 Született szobalá-
nyok n 23:20 Propaganda n

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Hello Győr! 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 10., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 Az indíték n 01:25 Tények Este
02:05 Teleshop 02:30 Kasszafúrók n
04:00 Whitney élete n 04:20 Walker,
a texasi kopó n 05:05 Csapdába
csalva n 05:30 A férjem védelmében
n 06:15 Tűsarok n 06:20 Mokka n
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Walker, a
texasi kopó n 13:35 Veled is megtör-
ténhet! n 14:40 Családi Titkok n
15:45 Ana három arca n 16:50 Fat-
magül n 18:00 Tények 19:25 Extrém
Activity n 20:50 Vigyázat, gyerekkel
vagyok! n 22:10 Én és a hercegem n

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Üzleti ne-
gyed 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Zo-
oo+ 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ma-
de in Hungary 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Civil kurázsi 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Kép -
újság

GYŐR+ TV

03:30 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n04:00 Barátok közt n04:30 Ma-
gyarul Balóval 05:00 Televíziós vásár-
lás 05:30 Jó reggelt, skacok! n 07:15
Reggeli n 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:10 BabaKalauz
n12:50 Story Extra n13:20 Fókusz n
14:00 A kis menyasszony n 14:35 Éj-
jel-nappal Budapest n 15:50 Házas-
ság első látásra n16:55 Story Extra n
17:25 Fókusz n 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Házasság első látásra n
20:05 Éjjel-nappal Budapest n 21:30
Barátok közt n 22:05 Castle n 23:10
RTL Klub Híradó 23:40 XXI. század – a
legendák velünk élnek n

00:10 Magyarul Balóval 00:50 Édes
otthon n 01:25 A rejtély n 02:30 Mi
muzsikus lelkek n 03:05 Odaát n
04:00 Barátok közt n 04:30 Magyarul
Balóval 05:00 Televíziós vásárlás 05:30
Jó reggelt, skacok! n 07:15 Reggeli n
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós vá-
sárlás 12:10 StílusKalauz n 12:50
Story Extra n 13:20 Fókusz n 14:00 A
kis menyasszony n 14:35 Éjjel-nappal
Budapest n 15:50 Házasság első lá-
tásra n 16:55 Story Extra n 17:25 Fó-
kusz n 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Házasság első látásra n 20:05 Éjjel-
nappal Budapest n21:30 Barátok közt
n 22:05 Szulejmán n 23:10 RTL Klub
Híradó 23:45 Házon kívül n

03:20 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n 04:00 Barátok közt n 04:30
Magyarul Balóval 05:00 Televíziós vá-
sárlás 05:30 Jó reggelt, skacok! n
07:15 Reggeli n 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:10 Fó-
kusz Plusz n 12:50 Story Extra n
13:20 Fókusz n 14:00 A kis menyasz-
szony n 14:35 Éjjel-nappal Budapest
n 15:50 Házasság első látásra n
16:55 Story Extra n 17:25 Fókusz n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Házas-
ság első látásra n 20:05 Éjjel-nappal
Budapest n 21:30 Barátok közt n
22:05 Dr. Csont n 23:10 RTL Klub
Híradó n 23:40 Magyarul Balóval 

07:35 Jóbarátok n 08:00 Jóbarátok
n 08:30 Szívek szállodája n 09:25
Szívek szállodája n 10:20 Stíluspár-
baj Lakatos Márkkal 10:50 Amerikai
mesterszakács junior n 11:50 Monk
– Flúgos nyomozó n 12:50 Monk –
Flúgos nyomozó n 13:50 NCIS: Los
Angeles n 14:45 NCIS: Los Angeles
n 15:40 Castle n 16:40 Castle n
17:35 Amerikai mesterszakács junior
n 18:40 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 19:05 Az élet csajos oldala n
19:35 Az élet csajos oldala n 20:05
Míg a halál el nem választ n 20:35
Két pasi – meg egy kicsi n 21:10 Két
pasi – meg egy kicsi n 21:35 Exek az
édenben 22:40 Flash – A Villám n
23:35 Exek az édenben

07:10 Will és Grace n 07:35 Jóbará-
tok n 08:00 Jóbarátok n 08:30 Szí-
vek szállodája n 09:20 Szívek szállo-
dája n 10:20 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 10:50 Amerikai mestersza-
kács junior n 11:50 Monk – Flúgos
nyomozó n 12:50 Monk – Flúgos
nyomozó n 13:50 NCIS: Los Angeles
n 14:45 NCIS: Los Angeles n 15:40
Castle n 16:40 Castle n 17:35 Ame-
rikai mesterszakács junior n 18:40
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 19:05
Az élet csajos oldala n 19:35 Az élet
csajos oldala n 20:05 Míg a halál el
nem választ n 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi n 21:10 Két pasi – meg egy
kicsi n 21:35 Exek az édenben 22:40
Időutazók n 23:35 Exek az édenben 

07:10 Will és Grace n 07:35 Jóbará-
tok n 08:00 Jóbarátok n 08:30 Szí-
vek szállodája n 09:25 Szívek szállo-
dája n 10:20 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 10:50 Amerikai mestersza-
kács junior n 11:50 Monk – Flúgos
nyomozó n 12:50 Monk – Flúgos
nyomozó n 13:50 NCIS: Los Angeles
n 14:45 NCIS: Los Angeles n 15:40
Castle n 16:40 Castle n 17:35 Ame-
rikai mesterszakács junior n 18:40
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 19:05
Az élet csajos oldala n 19:35 Az élet
csajos oldala n 20:05 Míg a halál el
nem választ n 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi n 21:10 Két pasi – meg egy
kicsi n 21:35 Exek az édenben 22:40
Szakíts, ha bírsz n

02:05 Vihar Seattle-ben n 04:20
Dumb és Dumberer: Dilibogyók 2. n
05:40 Fókusz Plusz n 06:05 Televízi-
ós vásárlás 06:40 Kölyökklub n
09:00 Lego Star Wars: Droid Tales n
09:25 BabaKalauz n 10:00 Tele -
shop 10:55 Vendégséf n 11:25 Élet-
módKalauz n 12:00 StílusKalauz n
12:30 Édes otthon n 13:05 Az Év
Hotele n 13:40 Profi a konyhámban
n 14:10 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek n 14:45 Házon kívül n
15:15 Nevelésből elégséges n
15:45 Extralarge: Jo-Jo n Közben:
16:05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 n
19:55 Vasember 2.  n

01:10 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
01:45 A célszemély n 02:25 A célsze-
mély n 05:55 Trendközelben 06:25
Will és Grace n 06:50 Will és Grace
n 07:15 Jóbarátok n 07:40 Jóbará-
tok 08:10 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 08:45 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 09:15 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 09:50 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 10:20 Monk – Flúgos nyomozó n
11:25 Monk – Flúgos nyomozó n
12:20 NCIS: Los Angeles n 13:20
NCIS: Los Angeles n 14:15 Castle n
15:10 Castle n 16:10 Időutazók n
17:05 Időutazók n 18:05 Rólunk szól
n 19:00 Azt beszélik n 21:00 Hamu-
pipőke-történet 22:50 Exek az éden-
ben 23:55 Exek az édenben 

00:55 Vicky Cristina Barcelona n
02:40 Időutazók n 03:20 Amerikai
mesterszakács n 04:05 Lakástalk-
show 06:40 Will és Grace n 07:10
Will és Grace n 07:35 Will és Grace
n 08:00 Jóbarátok n 08:35 Jóbará-
tok n 09:05 Lakástalkshow 10:00
Amerikai mesterszakács n 10:55
Amerikai mesterszakács n 11:50
Trendközelben 12:20 NCIS: Los An-
geles n 13:20 NCIS: Los Angeles n
14:15 Rólunk szól n 15:15 Hamupi-
pőke-történet 17:10 Azt beszélik n
19:10 T4xi n 21:00 Szakíts, ha bírsz
n 23:00 Exek az édenben 

02:05 A világörökség kincsei 02:25
Hazajáró 03:05 Hagyaték n 03:35
Noé barátai 04:00 Ízőrzők: Noszvaj
04:35 Akadálytalanul 05:00 Kosár
05:25 Itthon vagy! 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában n 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:50 Domovina 08:20 Végtelen sze-
relem n 09:30 Kukkónia 09:55 Várat-
lan utazás n 10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Jamie vidéki konyhája 13:30
Zorro n 14:20 Erdészház Falkenau-
ban n 15:15 A múlt árnyékában n
16:10 Don Matteo n 17:10 Ridikül n
18:00 Híradó 18:35 A hegyi doktor –
Újra rendel n 19:25 Maradj talpon! n
20:25 Kékfény n21:25 Hawaii Five-0
n 22:15 Kenó n 22:20 SOKO – Alpe-
si nyomozók n 23:10 Hotel Plaza n

02:20 Hazajáró 02:50 A világörökség
kincsei 03:15 Hagyaték n 03:45 Noé
barátai 04:10 Ridikül n 05:05 Esély
05:25 Család és otthon 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában n 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:25 Hrvatska kronika
07:50 Ecranul nostru 08:20 Lola n
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel n
09:55 Váratlan utazás n10:50 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Jamie vidéki konyhája 13:25
Zorro n14:15 Erdészház Falkenauban
n 15:10 A múlt árnyékában n 16:05
Don Matteo n 17:10 Ridikül n 18:00
Híradó 18:35 A hegyi doktor – Újra ren-
del n 19:25 Maradj talpon! n 20:25
Skandináv lottó sorsolás n 20:35 Zsa-
ruvér n21:30 A fátyolos hölgy n22:30
Kenó n 22:35 A rejtélyes XX. század
23:10 Amerikai gengszter n

00:25 Profi a konyhámban n 01:00
Őszinte Ingatlanos n 01:30 Showder
Klub n 02:40 Odaát n 04:15 Gálvöl-
gyi-show n 04:45 Győzike n 05:20
Győzike n 06:00 Televíziós vásárlás
06:35 Kölyökklub n 09:45 Teleshop
10:40 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n 11:10 Brandmánia n 11:40
Bringasáv n 12:10 Fitt Mánia n
12:45 Autogram n 13:15 Randi Taxi
n 13:50 Őszinte Ingatlanos n 14:25
Nevelésből elégséges n 14:55 Érin-
tés n 16:00 Mama kicsi fia n 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
n 19:20 Akit Buldózernek hívtak n
21:50 Támadás a Fehér Ház ellen n

04:00 Ízőrzők: Penyige 04:35 Akadály-
talanul 05:05 Profit7 05:25 Iskolapad
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:53 Reformáció hétről hétre
05:55 Rome Reports – Vatikáni híradó
n 06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Refor-
mátus riportok n06:55 Kenó n07:00
Híradó 07:25 Család-barát 08:50 Is-
ten kezében n 09:25 Kereszt-Tények
09:30 Katolikus krónika 10:00 Új nem-
zedék n 10:25 Reformáció hétről hét-
re 10:30 Baptista magazin 11:00 Evan-
gélikus riportok 11:30 Tanúságtevők
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Rúzs és selyem 13:15 Múzeum-
túra n 13:45 Álom luxuskivitelben n
15:45 Márciusi mese n 17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:35 Miss Fisher
rejtélyes esetei n19:30 Magyarország,
szeretlek! 21:00 Kártyavár n 22:00
Acélmagnóliák n 23:50 Kenón

02:45 Hazajáró 03:10 Hagyaték n
03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül n
05:00 Minden tudás 05:25 Summa
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában n
06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 Lola n 09:10 A hegyi doktor –
Újra rendel n 09:55 Váratlan utazás
n 10:50 Család-barát n 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Jamie
vidéki konyhája 13:30 Zorro n 14:20
Erdészház Falkenauban n 15:10 A
múlt árnyékában n 16:10 Don Mat-
teo n 17:10 Ridikül n 18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor – Újra rendel n
19:25 Maradj talpon! n 20:30 Előví-
zió 2017 21:00 Eurovíziós Dalfeszti-
vál 2017 Első elődöntő n 23:00 Kenó
n 23:05 Nagyok 23:30 Reformáció
hétről hétre 23:40 Kékfény n

02:20 Szellem a palackból... 02:50 Ha-
zajáró 03:15 Hagyaték n 03:45 Noé
barátai 04:10 Ridikül n 05:05 Élő egy-
ház 05:25 Életkor 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó n06:25 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 06:40
EuropeS 06:55 Kenó n 07:00 Híradó
07:25 Család-barát 09:00 Végtelen
szerelem n09:55 A Mesternő 10:40 A
világörökség kincsei 11:00 Noé bará-
tai 11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 A világ tetején - A
Tibeti-fennsík n13:50 Szerelmes föld-
rajz 14:20 Magyar Krónika 14:55 Mici
néni két élete n 16:25 Tóth János n
17:00 Gasztroangyal n 18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat n 19:30
Végtelen szerelem n 20:40 Üzenet a
palackban n 22:55 Kenó n 23:00 A
rettegés arénájan
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TÉVÉMŰSOR PANNON-VÍZKorhatárjelölések:  n 6 év n 12 év   n 16 év   n 18 év

MÁJUS 12., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:45 Teleshop 02:10 Frost/Nixon n
04:05 A törvény embere n 04:45 Bal-
fékek n 05:05 Csapdába csalva n
05:30 A férjem védelmében n 06:15
Tűsarok n 06:20 Mokka n 09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Walker, a texasi
kopó n 13:35 Veled is megtörténhet!
n 14:40 Családi Titkok n 15:45 Ana
három arca n 16:50 Fatmagül n
18:00 Tények 19:25 Extrém Activity
n 20:50 Tények Top Sztori n 21:00
Mission: Impossible – Titkos nemzet
n 23:45 Hello Hollywood – Návai
Anikóval n

GYŐR+ TV

MÁJUS 11., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:35 Hűtlen vágyak n 01:35 Tények
Este 02:15 Teleshop 02:40 Lora n
04:40 Csapdába csalva n 05:05
Csapdába csalva n 05:30 A férjem
védelmében n 06:15 Tűsarok n
06:20 Mokka n 09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Walker, a texasi kopó n
13:35 Veled is megtörténhet! n
14:40 Családi Titkok n 15:45 Ana há-
rom arca n 16:50 Fatmagül n 18:00
Tények 19:25 Extrém Activity n
20:50 Vigyázat, gyerekkel vagyok! n
22:10 A szultána n 23:25 1/1 Azurák
Csabával n

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Civil kurázsi 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Zooo+ 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
n 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül n 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

00:55 Randi Taxi n 01:30 Bringasáv
n 02:00 Revolution n 03:05 Odaát n
04:00 Barátok közt n 04:30 Magya-
rul Balóval 05:00 Televíziós vásárlás
05:30 Jó reggelt, skacok! n 07:15
Reggeli n 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:10 Vendégséf
n 12:50 Story Extra n 13:20 Fókusz
n 14:00 A kis menyasszony n 14:35
Éjjel-nappal Budapest n 15:50 Há-
zasság első látásra n 16:55 Story
Extra n 17:25 Fókusz n 18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Házasság első lá-
tásra n 20:05 Éjjel-nappal Budapest
n 21:30 Barátok közt n 22:05 Halá-
los fegyver n 23:00 RTL Klub Híradó
23:35 Magyarul Balóval 

06:45 Will és Grace n 07:10 Will és
Grace n 07:35 Jóbarátok n 08:00
Jóbarátok n 08:30 Szívek szállodája
n 09:25 Szívek szállodája n 10:20
Stíluspárbaj Lakatos Márkkal 10:50
Amerikai mesterszakács junior n
11:50 Monk – Flúgos nyomozó n
12:50 Monk – Flúgos nyomozó n
13:50 NCIS: Los Angeles n 14:45
NCIS: Los Angeles n 15:40 Castle n
16:40 Castle n 17:35 Ingatlancápák
n 18:40 Stíluspárbaj Lakatos Márk-
kal 19:05 Az élet csajos oldala n
19:35 Az élet csajos oldala n 20:05
Míg a halál el nem választ n 20:35
Két pasi – meg egy kicsi n 21:00 Két
pasi – meg egy kicsi n 21:35 Exek az
édenben 22:40 Mobil n

02:00 A célszemély n 02:40 A célsze-
mély n 06:25 Will és Grace n 06:45
Will és Grace n 07:10 Will és Grace
n 07:35 Jóbarátok n 08:00 Jóbará-
tok n 08:30 Szívek szállodája n
09:25 Szívek szállodája n 10:20 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 10:50 In-
gatlancápák n 11:50 Monk – Flúgos
nyomozó n 12:50 Monk – Flúgos
nyomozó n 13:50 NCIS: Los Angeles
n 14:45 NCIS: Los Angeles n 15:40
Castle n 16:40 Castle n 17:35 Ingat-
lancápák n 18:40 Stíluspárbaj Laka-
tos Márkkal 19:05 Az élet csajos ol-
dala n 19:35 Az élet csajos oldala n
20:05 Míg a halál el nem választ n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:00 Mátrix n 23:50 Mobil n

00:35 Ki ölte meg újra Pamela Rose-t?
n 02:10 Az én '56-om n 02:20 Ma-
gyar elsők 02:40 Hazajáró 03:15 Ha-
gyaték n 03:40 Noé barátai 04:10 Ri-
dikül n 05:00 Magyar gazda 05:25
Kék bolygó 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 A múlt ár-
nyékában n 06:55 Kenó n 07:00 Hír-
adó 07:25 P'amende 07:50 Öt konti-
nens 08:20 Lola n 09:10 A hegyi dok-
tor – Újra rendel n 09:55 Váratlan uta-
zás n 10:50 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Jamie
vidéki konyhája 13:25 Zorro n 14:15
Erdészház Falkenauban n 15:05 A
múlt árnyékában n 16:05 Don Mat-
teo n 17:10 Ridikül n 18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor – Újra rendel n
19:30 Virtuózok 2017 21:10 Agatha
Raisin n 22:00 Kenó n 22:10 Vágyak
vonzásában n 23:55 Hálózat n

03:20 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n 04:00 Barátok közt n 04:30
Magyarul Balóval 05:00 Televíziós vá-
sárlás 05:30 Jó reggelt, skacok! n
07:15 Reggeli n 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:10 Élet-
módKalauz n 12:50 Story Extra n
13:20 Fókusz n 14:00 A kis menyasz-
szony n 14:35 Éjjel-nappal Budapest
n 15:50 Házasság első látásra n
16:55 Story Extra n 17:25 Fókusz n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Házas-
ság első látásra n 20:05 Éjjel-nappal
Budapest n 21:30 Barátok közt n
22:05 Showder Klub n 23:15 RTL
Klub Híradó 23:50 Magyarul Balóval

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Vény nélkül
n 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Crea-
tive chef 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Üzleti
negyed 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 23:30 Képújság

02:40 Hazajáró 03:15 Hagyaték n
03:40 Noé barátai n 04:10 Ridikül n
05:00 Kárpát Expressz 05:25 Médi-
aklikk 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 A múlt árnyékában
n 06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:25
Rondó 08:20 Lola n 09:05 A hegyi
doktor – Újra rendel n 09:55 Váratlan
utazás n 10:50 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó (hírmű-
sor) 12:50 Jamie vidéki konyhája
13:20 Zorro n 14:10 Erdészház Fal-
kenauban n 14:55 A múlt árnyéká-
ban n 15:55 Don Matteo n 16:50
Szerencse Híradó n 17:10 Ridikül n
18:00 Híradó 18:25 A hegyi doktor –
Újra rendel n 19:15 Maradj talpon! n
19:55 Tóth János n 20:30 Elővízió
2017 21:00 Eurovíziós Dalfesztivál
2017 Második elődöntő n 23:00 Ke-
nó n 23:10 Csend és kiáltás n

szöveg és fotó: pannon-víz

A családiház-vásárlóknak szánt tud-
nivalókat az ingatlan szennyvízelve-
zető hálózatával folytatjuk. Termé-
szetesen a régi ingatlantulajdonosok-
nak is szeretnénk segítséget nyújtani
abban, hogy mire érdemes figyelniük. 

Tisztítóakna
A csatornabekötő vezetéken az ingatlan ke-

rítésének közelében tisztítóaknának vagy -nyí-
lásnak kell lennie. Ha nincs, alakíttassuk ki, a du-
guláselhárításokhoz nélkülözhetetlen. Csak
bontható burkolatot építsünk rá, ügyeljünk,
hogy föld vagy kavics ne kerüljön az aknába
vagy nyílásba. Hacsak nincs terasz a közelben,
vagy nem tartózkodunk ott hosszú ideig, célsze-
rű, ha van egy kis szellőző a fedőlapon. A nyílás-
ba belenézve, meggyőződhetünk róla, hogy hol
van a dugulás. Ha magasan áll benne a szenny-
víz, akkor az utcai rendszeren van, ezt a Pannon-
víz javítja. Ha pedig nem folyik ki az épületből a
szennyvíz, de nem látunk vizet a nyílás alján, ak-
kor az épületen belül van dugulás. Ilyenkor du-
guláselhárító szakembert célszerű hívni. Ügye-
sebbek próbálkozhatnak maguk is, a barkács-
boltokban kapható csatornaspirál időnként
eredményes lehet. Előnyös, ha az előkertben lé-
vő csatornatisztító aknánk felső pereme (fedlap-
szintje) az utcaszint felett van 10-20 cm-rel.

Utcaszint alatti helyiségek
Ha lejtős, lépcsős kapubejárónk van, ak-

kor érdemes ezt úgy építeni, hogy az utcáról
a csapadékvíz ne folyhasson be a házunkba,
az udvarba. Legtöbbször elegendő egy ma-
gasított padka vagy küszöb.  Az épületen be-
lüli csatornára utcaszint alatt hagyományos
módon csatlakozni nem szabad. Ha a pince-
helyiségben WC-t, kézmosót, padlóösszefo-
lyót szeretnénk, megoldható, de átemelő szi-
vattyút kell beépíteni. A szivattyú nyomócsö-
ve az utcaszint feletti magasságban csatla-
kozzon a csatornába. A pincében lévő csator-
navezetékeknek vízzárónak kell lenniük, a
csak egymásba tolt csövek nem megfelelőek.
A pincében terjengő csatornaszag valószínű-

Vizes ötletek 2: útmutató
a szennyvízelvezetô hálózathoz

síti, hogy a csatorna nem vízzáró, időnként ki-
folyik a szennyvíz, ennek érdemes utánajárni,
mielőtt még nagyobb baj történik. Előnyös,
ha a csatornavezetékeken nincs derékszögű
iránytörés vagy szűkület – ezek könnyen du-
gulást okoznak. A derékszögű iránytörések-
nél sokkal célszerűbb, ha két 45°-os idom
van beépítve. Az épületen belüli csatornatisz-
tító nyílások legyenek jól zárhatók. 

Utcaszint feletti csatornavezetékek
Ha a külső házfal vakolatán a vizes helyisé-

geket nagy terjengős foltok jelzik, a vakolat el-
színeződött, feltáskásodott, levált, akkor csőtö-
résre gyanakodhatunk. Az épületen belüli csa-
tornákat a hetvenes évektől műanyag csőből
készítik. Ha azbesztcement, vagyis eternitcső
van beépítve, korszerűtlennek számít. Az az-
besztcement csövek szétszedésére ne vállal-
kozzunk, a vágáskor felszálló por rákkeltő.
Gyakran elfeledkeznek a szellőzővezeték építé-
séről. Ez a cső megakadályozza, hogy egy eset-
leges vákuum kiszippantsa a bűzelzárókat, és
az épületen belül csatornaszag terjengjen. A
felhagyott mosdók, kézmosók padló-összefo-
lyóiba célszerű időnként vizet engedni, nehogy
a bűzelzárók kiszáradjanak. Egy egyszerű vizs-
gálattal próbára tehetjük az egész épület csa-
tornarendszerét: a fürdőkádba engedjünk 8-
10 vödörnyi vizet, az összes kézmosót enged-
jük tele, majd húzzuk ki minél gyorsabban az
összes dugót a kádból és a csapokból, majd
gyorsan húzzuk le a WC-t is. Ilyenkor teljes ka-
pacitással működik a csatornánk, és még így
is nyelnie kell a vizet. A belső csatornahibák is
kiszűrhetők ezzel a módszerrel. 

Csapadékvíz
Az ingatlanon keletkező csapadékvizet csak

akkor vezethetjük a csatornába, ha egyesített
rendszerű csatorna működik az utcán. Ahol nem
ilyen, ott nem vezethetjük be az ereszcsatornák
tartalmát, mert az utcai csatornát túlterheli, és ki-
öntéseket okoz.  Az ingatlanon található összes
aknának – a vízaknának, a csatornaaknának és
csapadékvízgyűjtő aknának biztonságos fedőla-
pot készítsünk, előzzük meg a baleseteket.

További tudnivalók a pannon-viz.hu-n.
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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: Oroszné Balogh Eszter.
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HIRDETÉS GYŐR-SZOL ZRT., KÖZLEMÉNY

Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

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

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

A 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

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. május 5—11.

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász
1 kg

HB dobozos sör 0,5 l, 318 Ft/l

1099 Ft/kg

1599 Ft/kg

Kacsamáj, fagyasztott 
500 g,  718 Ft/kg

Kartonos ár

159 Ft/db

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 129 Ft

359 Ft/cs

Csirkecomb farrésszel 1 kg

350 Ft/kg

Házi sertészsír
1 kg

349 Ft/kg

Magyaróvári
trappista

sajt 1 kg899 Ft/kg

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában tervezetten má-
jus 5-én, pénteken 22 és május 6-án, szombaton 6
óra között zajlik a Győr területén található vadgesz-
tenyefák levélaknázómoly elleni növényvédelmi per-
metezése. A szolgáltató kéri, hogy az említett napon
lehetőség szerint az autósok mellőzzék a fasorok
alatti parkolók használatát. A társaság a növényvé-
delmi előírásokat betartva, csak közterületen is en-
gedélyezett, munka-egészségügyi várakozási időt
nem igénylő szerekkel dolgozik. A permetezés az éj-
szaka megszokott zajterhelésnél helyenként, rövid
időre nagyobb hanghatással járhat. Ezzel együtt a
Győr-Szol Zrt. a saját lehetőségein belül mindent
megtesz, hogy a munkát az éjszakai pihenés jelen-
tősebb zavarása nélkül hajtsa végre.

Növényvédelmi munkák

KÖZLEMÉNY
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://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 Érdeklődőket,
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 kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  

1) TSZTM, SZTM 2016-061 Kunszigeti út közlekedési területének szabályozási korrekciója 
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A módosítási anyag megtekinthető: teljes eljárásban: 2017. április 28-tól 2017. június 1-ig.

2) SZTM 2017-020 Győr-Szabadhegy 21798 hrsz.-ú ingatlan övezeti határ és szabályozási vonal korrekciója
SZTM 2017-025 Győr – teljes közigazgatási terület GYÉSZ szövegezésben az épületmagasság fogalmának átvezetése

42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás_partnerségi egyeztetési szakasz
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: állami főépítészi eljárásban: 2017. május 2-től 2017. május 17-ig.

3)SZTM 2013-030 Győr, a 0452/89, 0452/90, 0452/12 hrsz.-ú területek szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2016-022 Győr-Révfalu, Malomsok sétány Széchenyi híd felőli végének rendezésiterv-módosítása (01123 sz. övezet)
SZTM 2016-050 Győr, Városrét – 00003, 00004, 00006, 00007, 00008, 04300, 04301, 04304 övezetek módosítása

40.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. április 28-tól 2017. május 19-ig. 

4) SZTM 2017-006 Győr – Bercsényi liget–Radnóti u. sarok 8240 hrsz.-ú telek szabályozási korrekciója
40.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. április 28-tól 2017. május 19-ig.

A rendezésiterv-módosítások elérhetŐk: a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi
egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231, 232 szobában megtekinthetŐ. A megjelenés napjától javas-
latok, észrevételek írásban tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu és a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címeken.



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.

Betanított asztalos -
ipari munkára kere-
sünk fiatal, megbízható, jogo-
sítvánnyal rendelkező munka -
erőt, 1-2 év építőiparban szer-
zett gyakorlattal. Érdeklődni:
06-70/424-0073.

Az UNI-WORKER Kft.
felvételt hirdet az alábbi munka-
körökben: egyedi gyártásban jár-
tas 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

Kertfenntartást vállalok:
Fűnyírás, sövénynyírás, kertfelújítás.
Automata öntözőrendszerek javítása:
+36-20/454-2076.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

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.

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

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

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

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

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

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

Érdekel az egészséged,
pénzed és szabadidőd? Van megol-
dás. Hívj: +36-20/454-2076

Megkímélt állapotú, kisebb
méretű használt konyhabútor, panel-
lakásba való ajtó eladó. Érd.: 06-
20/579-2394.

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

Vámosszabadin víkend-
ház gyümölcsössel, horgászási le-
hetőséggel, faházzal eladó. Érd.: 06-
30/973-3439.

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

Győr-Nádor város -
ban eladó egy 62 nm-es, 3
szobás, első emeleti panella-
kás. 16,5 M Ft. Érd.: 06-
30/218-7371

LAKÁSCSERE

Elcserélném nagyobbra,
saját tulajdonúra is a Győr-Belváros
közelében lévő, 37 nm-es, 1. emeleti,
szépen felújított önkormányzati la-
kásomat. További részletek: 06-
20/43-44-526.

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne
1+2 fél szobás, 53–68 nm-es, el-
sősorban adyvárosi, határozott-
határozatlan idejű bérleményre.
Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 609.)

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36
nm-es, határozott bérleti szerződé-
ses, teljesen felújított lakást cserél-
ne 2 szobás, normál konyhás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérle-
ményre, 55 nm-ig. Tartozás megfi-
zetését 300.000 Ft-ig vállalna. Bán
A. u., Sziget, Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 314.)

Belvárosi, 1 szoba, 29 nm-es,
komfortos, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
1+fél szobás, felújított, gázkonvek-
toros bérleményre. Elsősorban Szi-
get, Gyárváros területén. (Hirde-
tésszám: 317.)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, határozott vagy határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra.
Sziget, Újváros kizárva. (Hirdeté s -
szám: 320.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1- 2 szobás,
maximum 50 nm-es, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Zuhany-
zós fürdőszoba kizárva. (Hirdetés -
szám: 324.)

Szigeti, 1 szobás, 33 nm-es,
távfűtéses, határozott idejű bérle-
ti szerződéses lakást cserélne1+
fél vagy 2 szobás, 40-50 nm-es,
elsősorban szigeti, határozott-ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra. Tar tozás megfizetését
300.000 Ft-ig vállalna. (Hirde-
tésszám: 325.)

ÉPÍTŐANYAG

2017.  május 5.   / + / 35

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

REMETE ANDRÁS

Mobil: +36-70/77-81-454

E-mail: andras.remete@gmail.com
9025 Gyôr, Gyepszél utca 26.

MAGYARORSZÁGI-NEMZETKÖZI
AUTÓMENTÉS AUTÓSZÁLLÍTÁS

2017. június 1-jével megkezdem
nyugdíjas éveimet. Ez alkalommal meleg

szívvel köszönök el minden kedves betegemtől.

Fogadják szeretettel az utódomat, 
Dr. Szabó Teréziát.

Dr. Lipóth Sarolta
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szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor

Már csak 79 nap maradt a Győr-
ben rendezendő Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivál kezdetéig.
Ahogy arról már korábban be-
számoltunk, a szervezők a tíz
EYOF sportág mellé, kiválasz-
tottak ugyanennyi fiatal ma-
gyar sportolót és olimpikont,
akik az adott versenyszámot és
magát az ifjúsági olimpiai ren-
dezvényt népszerűsítik. Most
kezdődő sorozatunkban bemu-
tatjuk őket, elsőként két olyan
röplabdás hölgyet, akiket hazánk
legjobbjai közt tartanak számon.
Mindketten feladó poszton szere-
pelnek, igaz, a beszélgetés során
kiderült: sosem adják fel! 

„Nagy megtiszteltetésként élem meg,
hogy engem kértek fel, legyek a röp-
labda sportág EYOF nagykövete” –
kezdte Kötél Zsanett, magyar baj-
nok, kupagyőztes, többszörös
magyar válogatott röplabdázó,
majd hozzátette, pályafutása vé-
géhez közeledve, ez nagy elisme-
rés neki, egyfajta „cseresznye” a
habos torta tetejére. Fiatalon
több Európa- és világversenyen is
részt vett Magyarország legjobbja-
ival, így ő már átélhette, milyen ér-
zés egy igazi nagy sportesemé-
nyen versenyezni. „Fiatalon sze-
rintem sokkal jobban beleéli
magát az ember egy
ilyen rendezvénybe, én
is nagyon örültem,
hogy az ifiválogatot-
tal több nemzetközi
viadalra eljutottam” –
emlékezett vissza a
sportoló, aki azt is el-
mondta, azzal, hogy
kedvenc sportágát
képviselheti és nép-
szerűsítheti, nagy ál-
ma vált valóra. Hason-
lóképp gondolkodik Ko-
tormán Réka is, aki amel-
lett, hogy a röplabda fiatal
nagykövete, évek óta az
utánpótlás-válogatottak
alapembere, vélhetően ő is
pályára lép a győri EYOF-on.
„Az utóbbi időben sorra jöttek
a sikerek – kezdte Réka – kü-
lönböző korosztályokban,
több országos bajnoki cí-
met szereztem a Vasassal,

Feladók, akik soha nem adják fel
sőt tagja lehettem az U19-es Európa-
bajnokságon részt vett válogatottnak
is, most pedig az a megtiszteltetés ért,
hogy a Magyarországon rendezendő
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
egyik nagykövete lehetek, leírhatatlan
öröm ez számomra.”

A Kotormán név jól csenghet a
sportot kedvelők körében. Réka édes-
apja Kotormán Attila, korábbi 95-szö-
rös kézilabda-válogatott jobbátlövő,
míg édesanyja Halász Márta, aki röp-
labdázóként 28 alkalommal ölthette
magára a magyar válogatott dresszét.
Jó géneket örökölt tehát a fiatal fel-
adó, aki elmondta, a posztja nagy fe-
lelősséggel jár, de igyekszik minden-
ben segíteni a társait, hiszen ő mindig
csak csapatban gondolkodik. Édes-
anyjával rendszeresen kielemzik a
meccseit, igyekeznek a jó dolgokat
megtartani, az esetleges hibákat pe-

dig együtt kiküszöbölni. Így készül ő a
május végén esedékes országos dön-
tőkre, majd júliusban a győri EYOF-ra.
„Egy hazai rendezésű olimpiai feszti-
vál óriási élmény lehet majd számunk-
ra – lelkendezett csillogó szemekkel
Réka – hiszen a családom, a barátaim
ott lehetnek a lelátón, és élőben szur-
kolhatnak nekünk. Azt hiszem, a csa-
pattársaim nevében is mondhatom,
életünk meghatározó élménye lehet
ez a sportesemény.” Zsanett is egyet -
ért a fiatal röplabdázóval, úgy véli, po-
zitív hatással lehet az ifjú sportolókra
a hazai pálya hangulata. „Mióta meg-
választottak nagykövetnek, természe-
tesen alaposabban utánanéztem a
magyar U18-as válogatottnak, tehet-
séges játékosokból áll, igazi hajtós
csapat” – elemezett a rutinos feladó.

Az már az arnhemi női U18-as Eb-n
eldőlt, hogy az EYOF női röplabda-tor-
nájának mezőnyét Oroszország, Olasz-
ország, Fehéroroszország, Szerbia,
Szlovénia, Németország, Hollandia,

Magyarország alkotja. A piros-fehér-
zöldeknek nem lesz könnyű dolguk, hi-
szen valamennyi válogatott jóval maga-
sabb szintet képvisel, ennek ellenére
nagyon elszántak a lányok. „Ha arra
gondolok, hogy július végén, Győrben,
egy aranyéremmel állok a dobogó leg-
felső fokán… Azt hiszem, megkönnyez-
ném” – mondta Réka, majd hozzátette,
mindegyikőjük érzi, hogy valami külön-
leges vár rájuk az EYOF-on, ami még
nagyobb erőbedobásra készteti őket az
edzéseken. „Magyarországon mi le-
szünk az első röplabda-válogatott,
amely saját közönsége előtt versenyez-
het, az olimpia égisze alatt, azt hiszem,
fel sem tudjuk fogni még, hogy mit je-
lenthet ez nekünk, küzdeni, harcolni fo-
gunk a végsőkig!” – zárta mondandóját
a csapatkapitány, aki már 17 évesen
igazi példakép lehet a fiatalok számára,
háromszor részesült Magyarország Jó
tanuló – jó sportoló elismerésben.

Kotormán Réka és Kötél Zsanett
a röplabda EYOF-nagykövetei
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri  telephelyére több mû-
szakos munkarendbe felvételre keres

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

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

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

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

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

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

törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

A Magyar Olimpiai Bizottság keddi tisztújí-
tó közgyűlésén Kulcsár Krisztiánt válasz-
tották meg a MOB új elnökének. A Nemzet-
közi Vívószövetség sportigazgatója váltja
a 2010 óta regnáló Borkai Zsoltot a szerve-
zet élén. 

A tisztújító közgyűlés elején a tagok egyhangú-
lag elfogadták a különböző jelentéseket, így a
riói nyári olimpiai szereplésről készült beszámo-
lót is. A tavalyi nyári játékokon az elsődleges cél
a kvalifikációt tekintve legalább a londoni lét-
szám elérése volt. A MOB-tagoknak kiküldött
írásos beszámolóban az szerepel: a magyar csa-
pat Rióban várakozáson felül teljesített, amelyre
Borkai Zsolt elnök szerint minden magyar büsz-
ke lehet. Magyarország az éremtáblázaton 8
arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel a 12., a
pontversenyben 110 ponttal a 16. helyen vég-
zett, miközben az elvárás mindkét esetben az el-
ső húszba kerülés volt.

A szavazás első körében a három elnökjelölt
közül Szabó Bence esett ki a versenyből. A má-
sodik körben Kulcsár Krisztán 108, míg Borkai
Zsolt – aki 2010-től irányította a szervezetet – 51
voksot gyűjtött be, így a Nemzetközi Vívószövet-
ség sportigazgatója lett a MOB új elnöke. Kul-
csár megválasztását követően megerősítette,
Svájcból mindenképpen Budapestre költözik, és
a MOB vezetését ügyvezető elnökként képzeli el.
Hozzátette, jelenlegi állását – a Nemzetközi Vívó-

Tisztújítást tartottak MOB-nál
szövetség sportigazgatói pozícióját – érdekkonf-
liktus miatt fel kell adnia.

„Látom a feladataimat, Győrben és a sportban
is. Gondolok itt most elsősorban a nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, aminek Győr lesz a
házigazdája. A MOB-elnöki tisztségem meg-
szűnt ugyan, és napi kapcsolatom sem lesz a
szervezettel, de a sportot és az olimpiát továbbra
is népszerűsíteni fogom" – beszélt további terve-
iről Borkai Zsolt, a szervezet távozó elnöke. Meg-
választották az alelnököket is: a négy jelöltből
Orendi Mihály és Deutsch Tamás kapott megfe-
lelő számú szavazatot. Az elnökön és az alelnö-
kökön kívül az elnökségbe választották még Gyu-
lai Miklóst, Imre Gézát, Kovács Antalt, Magyar
Zoltánt, Markovits Lászlót, Pálinger Katalint,
Schmidt Gábort és Vári Attilát. A felügyelőbizott-
ság elnöke Dávid Imre lett. Kulcsár Krisztián
megbízott főtitkárnak Fábián Lászlót nevezte ki.
Az olimpiai bajnok öttusázó korábban a MOB
sportigazgatója volt. „Úgy gondolom, a főtitkári
pozíció egy elnökhöz kötődő bizalmi és sport-
szakmai munkakör, az én esetemben ez Borkai
Zsolthoz fűződik, akivel marad a szoros kapcso-
latom, hiszen továbbra is a Győri Audi ETO KC el-
nökeként dolgozom, abban a városban, ahol ő a
polgármester. Emellett egyetemi docensként,
tanszékvezetőként ismét a Testnevelési Egyete-
men fogok tanítani, tehát egyáltalán nem távolo-
dom el a sporttól, a sporttudománytól " – mond-
ta a távozó Bartha Csaba.

Célegyenesbe ért a Bajnokok Li-
gája, az idény legfontosabb mér-
kőzései várnak az Audi ETO-ra a
kupasorozat négyes döntőjében
a hétvégén. A Final4-t május 6-án
és 7-én rendezik a Papp László
Budapest Sportarénában. 

A Győr a montenegrói Buducnost Pod-
goricával játszik a Bajnokok Ligája elő-
döntőjében. Mivel a Final4-ba ugyanaz
a négy csapat került, mint tavaly, a má-
sik ágon a macedón Vardar Szkopje és
a címvédő román CSM Bucuresti talál-
kozik, vagyis megismétlődnek az egy
évvel ezelőtti párharcok. A Győr tavaly
21–20-ra legyőzte a Buducnost együt-
tesét az elődöntőben, majd hosszabbí-
tást követően hétméteresekkel elveszí-
tette a finálét a bukarestiekkel szem-
ben. A magyar és a montenegrói csa-
pat eddig 16 alkalommal találkozott
egymással, négy döntetlen mellett ki-
lencszer a Győr, háromszor a Buduc-
nost győzött. Ambros Martín, az Audi
ETO vezetőedzője az európai szövet-
ség honlapjának azt mondta, ezúttal is
nagy nyomás nehezedik a csapatra, de
a szakmai stáb tagjai és a játékosok is

Final4: BL-gyôzelemre tör az Audi ETO
olyanok, akik meg tudnak birkózni a
hatalmas elvárásokkal. Martín arról is
beszélt, milyen hatással volt csapatára
az, hogy az egyik kulcsjátékos, Heidi
Löke idény közben jelentette be, gyer-
meket vár, így rá nem számíthat az
ETO a pályán. „Ő olyan játékos, akit
minden edző szeretne a csapatában
tudni. Világklasszis, ráadásul győztes
típus, élvezi a versenyhelyzetet, állandó

nyomást gyakorol az ellenfélre, tarta-
nak tőle. Nem tagadom, Löke helyette-
sítése extra erőfeszítéseket igényelt a
csapattól, de olyan kiváló játékossal,
mint Yvette Broch, megtanultuk pótol-
ni őt." Az ETO edzője úgy véli, hogy
csapata fizikailag és szellemileg ké-
szen áll arra, hogy szembenézzen a
kontinens legjobb klubjaival. Szerinte
a Final4 egy külön torna a BL-en belül.

„Most újra kezdődik minden, és ilyen-
kor nem számít, hogy eddig mit teljesí-
tettél a szezonban, mennyi meccset
nyertél és vesztettél el. Csak az számít,
hogy azokból a csatákból mennyit ta-
nultál. Tavaly erős volt ugyan a Buka-
rest, de kevesen számítottak rá, hogy
ők nyerik a trófeát. Amikor tényleg kel-
lett, ők játszottak a legjobban.” 

Kivetítő a Dunakapu téren!
A győri önkormányzat szervezésé-

ben az idén is kivetítő épül a Dunaka-
pu téren, ahol a Final Four mérkőzé-
sei lesznek láthatóak, így szombaton
és vasárnap együtt szoríthatunk a lá-
nyokért a kézilabda Bajnokok Ligája
végjátékában! Az első napon, május
6-án a Győri Audi ETO KC az első
mérkőzésen lép pályára 15.15-kor a
Buducnost Podgorica ellen, a CSM
Bucuresti–HC Vardar találkozója
17.45-kor kezdődik. Vasárnap
ugyanebben a két időpontban lesz
előbb a bronzmérkőzés, majd a dön-
tő. A sportbarátokat tehát közös
szurkolásra várják a Dunakapu térre
szombaton és vasárnap! Hajrá ETO!
Hajrá Győr!
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A Magyar Kupa bronzérem után a
CMB Cargo-UNI Győr női kosárlab-
dacsapata egy ugyanilyen színű érem

esélyeseként vágott neki a Cegléd el-
leni párharcnak, pályaelőnnyel. Az el-
ső találkozón bejött a papírforma, Völ-

Az Ipartechnika Győr SE a harmadik
helyen végzett a női tekézők Szuperli-
ga-csapatbajnokságban. Ez az utóbbi
évtizedek legjobb eredménye a győri
klubtól. A csapat a bronzérmes sze-
repléssel jogot szerzett arra, hogy in-
duljon a harmadik számú nemzetközi
kupasorozatban, a németországi
NBC-tornán. „Az idényt három vere-
séggel kezdtük, a tavalyi dobogón
végzett csapatoktól kaptunk ki. Aztán
jött egy sikeres időszak, benne kilenc-
mérkőzéses győzelmi szériával. Ezzel
gyakorlatilag elértük a nemzetközi ku-
pás pozíciót, de mindenképpen érem-
mel akartuk zárni az évet, sikerült” –
mondta Andruskáné Cseh Anikó Ka-
talin, az egyesület elnöke. A csapat

Lemaradtak az éremrôl
gyi Péter együttese a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnokban magabiztos,
27 pontos győzelmet aratott. Aztán
jött egy sokkal nehezebb idegenbeli
mérkőzés és egy hatpontos, 66–60-
as vereség. A mindent eldöntő harma-
dik mérkőzésen a Cegléd volt jobb for-
mában, és már az első másodpercek-
től magához ragadta a kezdeménye-
zést, végül 77–69-re nyerte a két győ-
zelemig tartó párharc mindent eldön-
tő meccsét. A Cegléd 1–0-s hátrány-
ból szerezte meg a bronzérmet, így a
Magyar Kupában szerzett ezüst után
a bajnokságot is szépen zárta. „Na-
gyon akartuk ezt a bronzérmet, de
rendkívül tompán kezdtünk. Igazából
Cegléden kellett volna lezárni ezt a
párharcot, mert ezúttal jobban ját-
szott ellenfelünk” – nyilatkozta Völgyi
Péter vezetőedző. A Győr kemény haj-
rán van túl, hiszen megtizedelt keret-
tel játszotta végig az idényt. Időköz-
ben sérülés miatt a szlovák Paleniko-
va, Horváth Krisztina és Szabó Petra,
később Hruscakova is befejezte a baj-
nokságot. A csehországi Európa-baj-
nokságra készülő bő keretben két já-
tékos, Simon Zsófia és Varga Zsófia
képviseli a győri színeket a magyar vá-
logatottban.

Nemzetközi kupában
indulhatnak a tekézôk

tagjai utolsó hazai mérkőzésük előtt
vehették át az érmeket.

A férfi Szuperligában a negyedik
helyet megszerző Győr-Szol TC is le-
játszotta idényzáró Szuperliga mér-
kőzését, amely könnyed győzelem-
mel ért véget a Nyíregyháza ellen.
„Ez volt az egyesület történetének
legeredményesebb szezonja. A siker
elsősorban annak köszönhető, hogy
a nyáron nagyon jó társaság jött ösz-
sze nálunk. Voltak gyengébb mecs-
cseink, de mindenki a maximumot
próbálta magából kihozni. Ott lehe-
tünk az NBC-kupában mi is, és sze-
retnénk jó eredményt elérni” –
mondta Németh Gábor, a csapat ve-
zetője, játékosa.
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