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Újra a világ tetején
Harmadszor nyert Bajnokok Ligáját az Audi ETO

Összefoglalónk a 36—37. oldalon
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3 év után az ügyfél 
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kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
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HIRDETÉS  MOZAIK

Az elôadás idôpontja: 2017. június 1. 19:00
Helyszín: Vaskakas Mûvészeti Központ. Cím: Gyôr, Czuczor Gergely u. 17.

Jegyvásárlás a helyszínen.

Győrben kiemelten foglalkoznak
a mozgássérültek helyzetének ja-
vításával. Számos intézkedés
mellett a napokban Radnóti Ákos
alpolgármester levélben fordult a
városban tevékenykedő legna-
gyobb élelmiszerláncokhoz, hogy
segítsék a mozgásukban korláto-
zottakat vásárlásuk során.

Számos intézkedés történt az elmúlt
években, melyekkel a mozgássérültek
életét tette könnyebbé a győri önkor-
mányzat. Például két évvel ezelőtt elkez-
dődött a mozgássérült-parkolók kék
színre festése, hogy a speciális plasztik-
festék élénk színe kiemelje a parkolókat,
hogy azokat csak az arra jogosultak
használják. Először a Belvárosban, majd
a többi városrészben is megtörtént az át-
festés. „Már közel 70 helyszínen van ilyen
felfestés, és rendkívül jók a visszajelzé-
sek, mivel ezeken a helyeken szinte telje-
sen megszűnt a visszaélés. Nagy öröm
számomra, hogy a jogosultak így való-
ban meg tudnak állni, s nem foglalja el
helyüket illetéktelen. Hozzáteszem, hogy
elsődlegesen mindig a tábla a mérvadó,
a felfestés nem kötelező – hiszen például
eltakarhatja a hó vagy este kevésbé lát-
ható – így természetesen ahol tábla van

Segítség a mozgáskorlátozottaknak

csak, ott is be kell tartani a szabályt” –
hangsúlyozta és hozzátette, a helyi vállal-
kozások, szervezetek is sokat tesznek a
mozgássérültek érdekeiért. „Jó látni,
hogy egyes bevásárlóközpontoknál szin-
tén megjelent a kék színű felfestés, illetve
Győrben sok civil szervezet is próbál se-
gíteni a mozgásukban korlátozottaknak
és az egyéb fogyatékkal élőknek is az
életkörülményeik javításáért.”

Radnóti Ákos elárulta, a napokban írt
a Magyarországon jelenlévő legnagyobb
élelmiszerláncoknak, akiknek Győrben

is van üzletük, hogy próbáljanak meg mi-
nél többet tenni a mozgáskorlátozottak
vásárlásának segítéséért azzal, hogy
speciális méretű és a kerekesszékkel is
használható bevásárlókocsikat biztosít-
sanak számukra, illetve ahol hely van rá,
elektromos moped-bevásárlókocsit is.
„Örülök, hogy Győrben van már erre pél-
da, igaz, nem sok helyen, de várom a
visszajelzéseket, hogy beszámolhas-
sunk arról, hogy egyre több cég érzi úgy,
hogy Győr ebben is példát mutat!” – zár-
ta az alpolgármester.

KONZULTÁCIÓ. A FIDESZ Nem-
zeti Konzultációs országjáró fóru-
mát Győrben május 16-án 18 óra-
kor tartják a megyei Kormányhiva-
tal Dísztermében (Árpád út 32.). A
fórum előadója Kubatov Gábor
pártigazgató, házigazdája Simon
Róbert Balázs választókerületi el-
nök, országgyűlési képviselő lesz. A
fórum témája: Álljunk ki Magyaror-
szágért! Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a rendezvényre.

1948 óta, május 8. a Vörös-
kereszt és a Vörös Félhold
Világnapja, ami egyben az
alapító, Henry Dunant szüle-
tésnapja. A Magyar Vörös-
kereszt minden évben meg-
emlékezik azokról a munka-
társakról és önkéntesekről,
akik sokat tettek és tesznek
a szervezetért, így volt ez
Győrben is, ahol szerdán, a
Városházán, kitüntetésekkel
és elismerésekkel köszön-
ték meg az elmúlt időszak
munkáját az arra érdeme-

ÁLLÁSHIRDETÉS. Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet informatikus mun-
kakör betöltésére. A pályázattal kap-
csolatban további információ az on-
kormanyzat.gyor.hu honlapon Pá-
lyázatok menüpont alatt érhető el.

A közel hetvenéves
szervezetet ünnepelték

seknek. A rendezvényen el-
ismerték Sallai Péter me-
gyei katasztrófavédelmi
igazgató áldozatos tevé-
kenységét. Dr. Gartnerné dr.
Vörös Katalin, az Országos
Vérellátó Szolgálat regioná-
lis igazgató főorvosa a Ma-
gyar Vöröskereszt díszokle-
velét vehette át, rajta kívül
pedig még több mint tízen
kaptak kitüntetést, azok a
munkatársak, önkéntesek,
akik sokat tettek a szerveze-
tért, embertársainkért.

NYÍLT NAP A KATONÁKNÁL.
A 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta-
ezred május 13-án tárja ki a likócsi
laktanya kapuit. A szervezők 9-től
16 óráig várják a látogatókat töb-
bek mellett fegyveres, harcászati
bemutatókkal, haditechnikai eszkö-
zök és makettek kiállításával. A ven-
dégek kipróbálhatják a repülőgép-
és rakétaindító-szimulátort, a lövé-
szetet és a paintballozást is.
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hatalmas, s az üzletemberek belátták,
kifizetődő, ha orosz ügyfeleikkel a sa-
ját nyelvükön tudnak kommunikálni. 

Sorrendben ezt követően jönnek
az úgynevezett szerelemnyelvek. Ide
sorolja Hatos Hajnalka az olaszt és
spanyolt. Szerelem alatt érti egyrészt
az adott kultúra, gasztronómia iránti
tiszteletet, és sokan emiatt vágnak be-
le az adott nyelv tanulásába. De sok-
szor szó szerint is érvénye-
sül a szerelemnyelv, ami-
kor összejön egy pár, az
egyik magyar, a másik kül-

földi, s ez motiváció a társ nyelvének
elsajátítására. De az sem ritka, hogy a
nagyszülők kezdenek el nyelvet tanul-
ni, ha éppen gyermekük külföldre
ment férjhez vagy nősült, s az unokák-
kal máshogy nem tudnak kommuni-
kálni.

Üzleti megfontolásból a francia, a
svéd vagy éppen a lengyel nyelvet is
választják. A nyelviskolában minden

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

„Míg a kilencvenes években a
német nyelv dominált, 2010-kö-
rül pedig az angol vette át a
képzeletbeli dobogó első helyét,
mára kiegyenlítődött a németet
és angolt tanulók aránya” –
mondta el megkeresésünkre
Hatos Hajnalka, a Hatos Nyelv-
iskola ügyvezetője és szakmai
vezetője.

Tovább tart a rendszerváltás idején kez-
dődött idegennyelv-tanulási hullám.
Egyre többen belátják, a huszonegye-
dik század nyitott Európájában a ma-
gyaron kívül legalább egy idegen nyel-
ven illik megszólalni. Az illem mellett
persze ki-ki a saját versenyképességét
is növelni tudja, leginkább akkor, ha
multinacionális cégnél vállal munkát,
ahol a karrier szempontjából már in-
kább a két nyelv ismerete az elvárás.

Kérdésünkre, hogy kik vannak töb-
ben a nyelviskolában, akik külföldre
készülnek munkát vállalni vagy az itt-
hon elhelyezkedők, Hatos Hajnalka
szerint egyértelműen az utóbbiak. 

„Az Audi és a hozzájuk kapcsolódó
beszállító cégek jó hatással vannak az
idegennyelv-tanulásra, ezzel magyaráz-
ható, hogy az angol és a német tanfolya-
mainkon vannak a legtöbben, mert sok
cégnél már elvárás mindkét nyelv isme-
rete” – fogalmaz Hatos Hajnalka.    

Meglepő lehet, de a képzeletbeli
dobogó harmadik helyét az orosz fog-
lalja el. Az ügyvezető szerint ennek is
megvan a maga oka. A válság idején
a győri cégeknél felértékelődött az
orosz kapcsolat, a piac egyébként is
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Egyre többen tanulnak szerelemnyelvet
A német és az angol mellett az orosz is népszerû

generáció megtalálható, a fiatalok
mellett a plusz ötven- vagy hatvan -
évesek is. Kérdésünkre, hogy ha
adott esetben kínaiul szeretnénk ta-
nulni, lenne-e rá lehetőség Győrben,
Hatos Hajnalka igennel válaszol, a
Széchenyi István Egyetemen dolgo-
zik ugyanis kínai tanár. 

A nyelviskolában akadnak olyanok
is, akik a magyart tanulják idegen

nyelvként. Olyan üzletemberek, akik
külföldiként régóta Magyarországon
dolgoznak, s belevágnak a magyar
nyelv elsajátításába.Nem csökken

az idegen nyelv iránti
érdeklôdés

Gyôr, Baross Gábor u 19. • +36-96/488-341

*Az akció 2017. május 1-tôl a készlet erejéig vagy visszavonásig érvérnyes a az üzletben
megjelölt termékekre, komplett szemüvegvásárlás esetén. Részletekért érdeklôdjön az üzletben.

Májusban országos multifokális
kampány a A TREND OPTIKÁBAN! —50%

multifokális
szemüveglencse

féláron.*

INGYENES LÁTÁSELLENŐRZÉS!
JELENTKEZZEN BE MOST!
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

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!

Egészségnap: 
ÉBRENDJ FEL ÉS ÉLJ…

Május 22. 10.00–16.00 óra 
Dani Gyöngyi olimpiai bajnok vívónő tanulságos
gondolataival, Kövi Szabolcs lélekemelő zenéjével,
Rácz Éva hangfürdőjével, egészségügyi szűrésekkel,
tanácsadásokkal, az egészséges életmód kialakítá-
sára irányuló programokkal várjuk érdeklődőinket.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Kínai testvérvárosunk és Győr polgármes-
tere kedden írta alá azt a szándéknyilatko-
zatot, amely a két város együttműködésé-
nek irányait rögzíti a következő két évre.
Mezőgazdasági és autóipari kapcsolatok is
napirendre kerültek, nyáron pedig győri fi-
atalok látogathatnak Wuhanba.

Wan Yong, Wuhan polgármestere vezette a testvér-
városi delegációt, amelyet Borkai Zsolt polgármes-
ter fogadott a Városházán. A találkozó alkalmával ír-
ta alá a két városvezető a korábbi testvérvárosi szer-
ződés megerősítése érdekében a 2017–18-as
évekre vonatkozó együttműködési nyilatkozatot. A
kínai és a magyarországi település között eddig is
élő volt a kapcsolat a kultúra és az oktatás terén, de
a felek ezt újabb területekre is kiterjesztenék. A
megállapodás szerint a kulturális és iskolai kapcso-
latok mellett a felek ösztönzik a gazdasági, turiszti-
kai és a sportkapcsolatokat is.

A wuhani polgármester gratulált Borkai Zsoltnak a
város női kézilabdacsapata sikeréhez, Győr harmadik
BL-győzelméhez. Mint mondta, a két város között sok a

A Baross Gábor Közgazdasági
és Két Tanítási Nyelvű Közgazda-
sági és Ügyviteli Szakgimnáziu-
mának 12. E osztályos diákja,
Bolla Krisztina vehette át idén „A
jövő közgazdásza” díjat múlt pén-
teken. Az elismerést 2011-ben
adták át először, azzal a céllal,
hogy a legjobb tanulmányi ered-
ménnyel rendelkező és a közgaz-
dasági tanulmányok terén legte-
hetségesebbnek mutatkozó vég-
zős diák elismerésben részesül-
jön, elősegítve ezáltal, hogy
olyan szakemberré váljon, aki
Győr hírnevét öregbíti.

Bolla Krisztina „a jövô közgazdásza”
A díjazott a nettó 100 ezer fo-

rint pénzbeli támogatás mellett,
egy Lebó Ferenc szobrászmű-
vész által készített Pro talento
emlékérmet, a PWC Magyaror-
szág Kft.-től pedig egy tabletet
kapott ajándékba.

A díjat Borkai Zsolt polgármes-
ter támogatásával a Raab Audit
Adótanácsadó és Könyvvizsgáló
Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó
István alapította. A neves kitünte-
tést évenkénti váltásban a Baross-
és a Deák Ferenc Közgazdasági
Szakgimnázium legtehetsége-
sebb végzős tanulója kapja.

A gazdasági kapcsolatokat is
erôsítené Gyôr és Wuhan

hasonlóság, és az egyik éppen a sport. Kulturális törek-
vései, egyetemi város jellege és gazdasága között is pár-
huzam vonható, mindkét városban jelentős fesztiválok
és társulatok működnek, fontos szerepet játszanak az
egyetemek, és Wuhan – Győrhöz hasonlóan – szintén
jelentős autóipari központ. Az autógyártás során keresik
az új utakat is, amely nem csak az alternatív meghajtás-
ra, de például a vezető nélküli gépjárművek elterjedésé-
re is vonatkozik. A wuhani polgármester elmondta, az
autóipar mellett a mezőgazdaság terén is keresik a le-
hetőségeket az együttműködésre. Borkai Zsolt hangsú-
lyozta, városunk nyitott a kezdeményezésre, és a szoro-
sabb együttműködésre, mert az valóban mindkét fél ér-
dekeit, gazdasági fejlődését szolgálhatja. Az évek során
kialakult barátság jó alap a továbblépésre.

A partnervárosi kapcsolat keretein belül az idén
nyáron három győri fiatal vehet részt a wuhani nyári
táborban. Sándor András és Villányi Soma a Kazinczy,
míg Kempl Zsombor a Révai Gimnázium diákjaként
volt jelen a városházi találkozón, akik június második
felében tölthetnek el két hetet kínai testvérvárosunk-
ban. A diákok kérdésünkre elmondták, nagyon várják
már az utazást, hiszen egy különleges kultúrát ismer-
hetnek meg. Bár még nem pontosan tudják, hogy mi-
re is számítsanak, abban biztosak, hogy sok élmény-
nyel gazdagodnak Wuhanban.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A kultúra és a magyar érté-
kek fűzik egymásba azt a
nyolc várost, köztük Győrt,
amelyek hétfőn írtak alá
együttműködési megálla-
podást a budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeumban. Az
idén városunk lesz az Anna-
bál díszvendége.

Hét évre tekint vissza az a hagyo-
mány, amelyet Balatonfüred kez-
deményezett, és amelynek kere-
tében a Balaton-parti város min-
den évben újabb településsel köt
kulturális megállapodást. Az
idén Győr a partnerváros, és az
erről szóló együttműködési szer-
ződést dr. Bóka István balatonfü-
redi és Borkai Zsolt győri polgár-

mester írta alá. Az idei alkalom
azonban még ennél is többről
szólt, hiszen az eddig kialakult
kétoldalú megállapodások mel-
lett a megszólított városok nyolc-
oldalú megállapodása is meg-
született, így került partnerségbe
egymással Győr, Balatonfüred,
Debrecen, Kecskemét, Szolnok,
Gyula, Komárom és Vác.

„A magyar nyelv, a magyar iro-
dalom, a kultúránk olyan integrá-

A magyar kultúra a közös nevezô
ló erőt jelent, amely a most jelen
lévő városokat is összeköti” – fo-
galmazott Prőhle Gergely, a mú-
zeum főigazgatója. Hozzátette, az
érintett települések nyugodtan
tekinthetnek úgy a Petőfi Irodal-
mi Múzeumra, mint e városok kul-
túrájának fővárosi nagykövetére.

„Ma egy kitűnő kezdeménye-
zéshez csatlakozott Győr. Bár vá-
rosunk egész évben szoros kap-
csolatot ápol Balatonfüreddel, hi-
szen az a győriek egyik legkedve-
sebb üdülőhelye, a mostani intéz-
ményesített kapcsolat még szo-
rosabbra fűzi a szálakat” – fogal-
mazott Borkai Zsolt, aki kiemelte,
Győr az együttműködések révén
fejlődik dinamikusan, ezért a
nyolcoldalú együttműködési
megállapodást is szívesen látja el
kézjegyével. Győr egyébként a
közelmúltban díszvendége volt a

balatonfüredi Jókai Napoknak,
ahogyan díszvendége lesz a füre-
di Anna-bálnak is. Sportos kap-
csolódási pont, hogy az idén júli-
usban mindkét város rendkívüli
világeseményt rendez. Míg Bala-
tonfüred júliusban a nyílt vízi úszó
világbajnokság helyszíne lesz, ad-
dig Győr az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál házigazdája.

Dr. Bóka István megerősítette,
a két város gazdasági, kulturális

és idegenforgalmi kapcsolatai
erősek, van tehát mire építeni
egy gyümölcsöző együttműkö-
dést. Balatonfüred polgármeste-
re köszönetet mondott vala-
mennyi városnak azért, mert fon-
tosnak tartják a célt, amelyet kö-
zösen szeretnének elérni. A hét-
főn megkötött nyolcoldalú meg-
állapodás rögzíti többek között,
hogy a felek együttműködnek a
kulturális és idegenforgalmi
programok szervezésében, közö-
sen mutatják meg értékeiket, ke-
resik a közös pályázati lehetősé-
geket és együttesen jelennek
meg idegenforgalmi rendezvé-
nyeken.

„Hiszünk az együttműködés
erejében, hiszen az már koráb-
ban is jól működött, most pedig
egy új szintre emelkedett” – fo-
galmazott dr. Papp László, Deb-
recen polgármestere. Szemerey-
né Pataki Klaudia, Kecskemét
polgármestere hozzáfűzte, váro-
suk a zenei, animációs és képző-
művészeti hagyományokkal szí-
nesíti az összefogást, amihez
minden település fontos értéke-
ket ad hozzá. Szalay Ferenc, Szol-
nok polgármestere szorgalmaz-
ta, töltsék meg tartalommal az
együttműködés kereteit, s ne
csak a hivatalosságok, de a civil
élet szintjén is. „Ez a mai nap
nem egy hirtelen jött PR-akció,
hanem évek alatt kiforrott, műkö-
dő hagyomány új szintre emelé-
se” – tette hozzá dr. Görgényi Er-
nő, gyulai polgármester. Turi Bá-
lint, Komárom alpolgármestere
megköszönte a felismerést Bala-
tonfürednek, mely szerint a kül-
földi városokkal kötött testvérvá-
rosi megállapodások rendszere
mellett fontos, hogy a hazai tele-
pülések is egymásra találjanak,
és együtt erősítsék a magyar kul-
túra közvetítését Európában. För-
dős Attila, Vác polgármestere ki-
emelte, történelmi városok ösz-
szefogásáról van szó, amellyel
nem csak kultúránk értékeit köz-
vetíthetjük markánsabban, de a
magyarság nemzettudatát is erő-
síthetjük.

Az aláíró ünnepségen a győri
kultúra értékeiből a Győri Balett
adott ízelítőt, Velekei László ko-
reográfiáját Matuza Andrienn
és Jekli Zoltán táncosok adták
elő, míg a Győri Látogatóköz-
pont a város gasztronómiáját és
kulturális kínálatát mutatta be a
résztvevőknek.

A aláíró ünnepségen
kultúránk értékeiből a Győri

Balett adott ízelítőt
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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

Egyetemi Csarnok • május 20. 16 órától

ETO-SZESE—Tata
Szurkoljuk ki a második helyet az idény utolsó meccsén!

Igazi 
sportünnep, 

fieszta, 

jamboree!

Fröccsözés
a meccs elôtt, alatt és után 

a Borhálóval!

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Látogatásuk fő célja az EYOF-ra kiala-
kuló sportinfrastruktúra, és az abban
rejlő további lehetőségek feltérképe-
zése volt. 

Albánia, Angola, Banglades, Belo-
rusz Köztársaság, Chile, Csehország,
Ecuador, Franciaország, Grúzia, Hor-
vátország, Irán, Írország, Koszovó, Ku-
wait, Lengyelország, Lettország, Litvá-
nia, Marokkó, Pakisztán, Szlovákia,
Szlovénia, Tadzsikisztán és Türkme-
nisztán diplomatái, tehát olyan orszá-
gok nagykövetei, nagykövet-helyette-
sei, konzuljai, vagy attaséi is érkeztek
városunkba pénteken, amelyeknek
nincs hazánkban külképviseletük. 

Huszonöt nagykövetségrôl
érkeztek diplomaták

Az önkormányzat és a Magyar Nem-
zeti Kereskedőház szervezésében érke-
ző résztvevőket az Audi Hungaria Zrt.
gyárának megtekintése után Fekete Dá-
vid alpolgármester köszöntötte az Audi
Aréna Győr épületében. A város bemu-
tatását követően az alpolgármester a
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
szervezéséről is beszélt. „Hazánk első
olimpiai eseményén ötven európai or-
szág fiataljai mérik össze tudásukat,
olyan huszonegyedik századi létesítmé-
nyekben, mint a multifunkcionális csar-
nok” – mondta el többek között. 

Az Audi Aréna Győr bejárása után az
Olimpiai Sportpark következett, amely
a későbbiekben akár a diplomaták által
képviselt országok csapatainak is nyújt-
hat edzőtáborozási helyszínt.

Aszfaltburkolat-építési munkák miatt lezárják május 17–18-án
mindkét irányból a Szövetség utca és Bácsai út jelenleg építés alatt
álló szakaszát, a Kertész utca és a Báthory utca között. Az érintett
útszakaszra mindkét irányból tilos lesz a behajtás szerda délelőttől
várhatóan csütörtök délutánig. A 14-es út felől a Zemplén utca–Hé-
dervári út irányában tudnak közlekedni az autósok Győr-Sziget felé.
A Szövetség utcai felújítás befejeződő szakaszához ért, jelenleg az
utca új nyomvonalra történő megépítését végzik a szakemberek a
Bácsi út felé. 

Lezárják a Szövetség utca—
Bácsai út egy szakaszát



Az öngondoskodás témakörében az Aegon nyugdíj-
felkészültségi-kutatást végzett tavaly. A vizsgált konti-
nenseken: Európában, Ázsiában, Amerikában és
Ausztráliában a helyzet nagyjából ugyanaz. A megkér-
dezettek mindössze 26 százaléka véli úgy,
hogy jó úton jár a nyugdíjjal kapcsolatos jö-
vedelmi céljai elérésében. Állandó szak-
értőnk, Zsidi Mária, az Aegon Bizto-
sító megyei igazgatója szerint ez
az arány riasztó. A kutatásban
részt vevők még mindig
úgy gondolják, hogy a
nyugdíjkorhatár elérésekor
egyik napról a másikra már nem
kell dolgozniuk. Ez a kijelentés – tud-
juk jól –, lassan idejétmúlttá válik.
„Az emberek úgy számolnak, hogy húsz
évet élnek majd nyugdíjasként, de a valóságban ez
az idő ennél hosszabb is lehet” – foglalja össze Zsidi
Mária. „A várható élettartam növekedésével hosz-
szabb idejű munkavégzésre lesz szüksége az egyén-
nek, az időskor megfelelő finanszírozásához. Azon-
ban ennek pozitív hatása lehet, hiszen a  munkában
eltöltött idő kitolódása jótékonyan hat az aktív élet-
módra, és az egészséges időskorra is.” 
Az összehasonlító kutatás tükrében, mit mutat a hazai
gyakorlat? Szakértőnk saját családjából hozza a pél-
dát, hogy érzékeltesse, miért fontos már idejekorán
elkészíteni az öngondoskodás cselekvési tervét. Má-
ria nővére jelenleg a vendéglátásból él, és mint mond-
ja, nehezen tudja elképzelni róla, hogy 65-67 évesen
is fitten indulna reggel munkába, és ugyanolyan fizi-
kai erővel végezné a munkáját, mint ahogy teszi ezt
most. Mi lehet számára a megoldás? Dolgozhatna
vállalkozóként, étterem-tulajdonosként, ezzel meg-
hosszabbítva nyugdíjas, még mindig aktív életét, de
ez nem túl életszerű. A vektorok az ő esetében a korai
nyugdíjcélú megtakarítások irányába mutatnak.  Ál-
talánosságban kijelenthetjük, hogy a nyugdíjcélú ta-
karékoskodás mindenki számára elengedhetetlenül
fontos. A felkészülés kulcsa a megfelelő szokások ki-
alakítása, és a kellő időn át történő öngondoskodás. 
Zsidi Mária pénzügyi vezető javaslata szerint a leg-
fontosabb, hogy a munkavállalók rendelkezzenek
írásos pénzügyi  tervvel. Ennek elkészítésében se-
gítenek az Aegon munkatársai. Így indítható már
a rendszeres megtakarítás. Nagyon fontos, hogy
erre a célra vegyék igénybe az állami támogatáso-
kat. És mint egy jó és gondos családfenntartó, erő-
sebb években többet, nehezebbekben pedig keve-
sebbet, de mindig takarékoskodjanak e célból –
hívja fel a figyelmet a szakértő –, és ne felejtsék:
csak az aktív években tudnak biztosan
félretenni!  (x)

Takarékoskodás
egy életen át

2017. május 12.   / + / 7

AKTUÁLIS PR-CIKK

szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor

Minden feltöltőkártyás telefon tulajdonosá-
nak egyeztetni kell személyes adatait a
szolgáltatónál, legkésőbb június 30-ig. 

Bűnözők vásároltak fel kétszázezer SIM-kártyát ta-
valy. Ezt követően született döntés arról, hogy kor-
látozzák az egyének és a cégek által birtokolható

kártyák számát, azoknak az ügyfeleknek is ellenőr-
zik a személyazonosságát, akik feltöltőkártyás mo-
biltelefont használnak.

A szolgáltatók megpróbálják a lehető legegysze-
rűbben intézni a személyazonosítást, ám az előjelek
szerint ez nem lesz egyszerű. A feltöltős SIM-kártya

Azonosítani kell a feltöltôkártya tulajdonosát

Elveszti a számát, aki nem teszi meg 
főleg a nagyon fiatalok, gyerekek, illetve az idősebb
korosztály körében használatos. A fiatalok számára
nem okoz nehézséget akár neten is elvégezni az egy-
szerű azonosítást, ám az idősek – akiknek főleg a gye-
rekeik vették a SIM-kártyát – nehezebben birkóznak
meg a feladattal. További gondot jelent, hogy átala-
kuló, megszűnő kisvállalkozások birtokában is van-
nak ilyen telefonok, s tulajdonosaik már jószerivel ma-
guk sem tudják, kinek a nevére vették a kártyát.

Az azonosítás mindenesetre elkerülhetetlen, s a
szolgáltatók, érdeklődésünkre, arra biztatták ügyfe-
leiket: aki személyesen akarja intézni az azonosítást,
az mielőbb tegyen eleget a szigorításból adódó kö-
telezettségének. Az üzletekben ma még nincs to-
longás, kevés a várakozási idő, gyors az ügyintézés.
A Telenor és a Magyar Telekom internetes lehetősé-
get is kínál. Ezek a következő linkeken érhetőek el:
www.telekom.hu/lakossagi/ofe/azonositas vagy on-
line.telenor.hu/adategyeztetes.

A netes ügyintézés gyors és egyszerű, ám fontos,
hogy pontosan rögzítsük az adatokat, s az okmány,
amelyiknek a számát kérik, érvényes legyen. 

A Vodafone üzleteiben jelenleg személyesen, il-
letve a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet
elintézni az azonosítást, de rövidesen ez a szolgál-
tató is megnyitja online felületét. 

Nagyon fontos információ, hogy aki nem végzi el
az azonosítást, annak július 1-jén megszüntetik a
számát, s azt később sem kapja vissza.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közel negyvenmillió forintot
biztosított 2009 óta a győri
önkormányzat a pályázatra,
s az idén is hatmillió forint áll
rendelkezésre, hogy az idő-
sek főként akadálymentesítő
átalakításokat valósíthassa-
nak meg otthonukban.

„Annak idején a Wel Hops projekt
segítségével készült el az idős
emberek lakhatási körülményei-
nek európai összehasonlítása. Ek-
kor egy kézikönyv is készült a la-
káson kívüli és azon belüli aka-
dálymentesítésről. Az önkor-
mányzat ezt a programot vitte to-
vább, és 2009 óta összesen 38,6
millió forintból 94 győri idős élet-
körülményeit javította” – mondta
el Takács Tímea, a Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bi-
zottság elnöke. Hozzátette, 2017-
ben hatmillió forintos keret áll ren-

Pályázattal segítik
az idôsek otthonukban maradását

delkezésre, a megpályázható ösz-
szeg maximum ötszázezer forint.
A támogatás célja, hogy az idősek
az átalakítások segítségével mi-
nél tovább élhessenek otthonuk-
ban, biztonságos, megszokott
környezetükben.

A pályázat lebonyolítója az ön-
kormányzattal kötött szerződés
alapján a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Nyugat-Dunántúli
Regionális Központja. Dr. Báthy
Andrásné régiótitkár kiemelte, ez
egy nagyon fontos lehetőség a
győri idősek számára, amelyre ta-
valy 47 pályázat érkezett be. A

megpályázott munkák során jel-
lemzően fürdőszoba-átalakításo-
kat, küszöbmentesítést, konyha-
átalakítást, bejárat-akadálymen-
tesítést, csúszásmentesítést vé-
geznek el. A régiótitkár felhívta
az érdeklődők figyelmét, hogy
irodájukban segítséget nyújta-
nak azoknak, akik az elektronikus
felületeket nem tudják kezelni.

A pályázatot egy eredeti és egy
másolati példányban, elektroniku-
san kitöltve, postai úton vagy sze-
mélyesen kell benyújtani a követke-
ző címre: Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület 9021 Győr,
Amadé L. u. 1. A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2017. május 26.

A pályázattal kapcsolatosan
további információ kérhető a tit-
karsag.gyor@maltai.hu e-mail
címen és a 06-30/633-5286-os
telefonszámon, vagy az MMSZ
titkárságán, a 96/336-129-es te-
lefonszámon. A pályázati doku-
mentáció letölthető az onkor-
manyzat.gyor.hu honlapról.
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„Virágos Városunk Győr” 2017
Helyi környezetszépítő verseny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aláírás

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök

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

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A három és fél kilométer hosszú
vezeték Újváros, Pinnyéd és Szi-
get városrészek mellett Abda,
Börcs, Ikrény és Rábapatona
szennyvizét, valamint csapa-
dékvizeit vezeti el. A szerdai
avatáson Borkai Zsolt győri pol-
gármester azt hangsúlyozta, a
városnak nem csak látványbe-
ruházásokra van szüksége, ha-
nem olyanokra is, amelyek a
mindennapi élethez elkerülhe-
tetlenek.

„A meglevő, régi átemelőnek nem volt
tározókapacitása, műszaki állapota le-
romlott, a biztonságos üzemelés a fel-
újítással sem oldódott volna meg” –
indokolta Tőke László, a Pannon-Víz
Zrt. elnök-vezérigazgatója, miért dön-
töttek egy teljesen új beruházás mel-
lett. További érv volt az is, hogy Sziget,
Újváros és Pinnyéd városrészek fejlőd-
nek, az EYOF-ra épült olimpiai falu, to-
vábbá a volt kekszgyári terület beépí-
tésével egyre több társasházat kötnek
rá a szennyvízelvezető rendszerre. 

A munkálatok 2013 augusztusá-
ban kezdődtek, teljes költsége 700
millió forint volt, a város 100 millió fo-
rinttal támogatta a beruházást. A ki -
emelt projekten folyamatosan dolgoz-
tak a Pannon-Víz Zrt. és a megbízott
alvállalkozók munkatársai. 

A szennyvíz korábban a Belváros
csatornahálózatán keresztül, kétszeri

Üzembe helyezték 
az új gyôri szennyvízátemelôt
és nyomóvezetéket

átemelés után került a városi szenny-
víztisztító telepre – tudtuk meg a szer-
dai avatáson. Az új rendszer így jelen-
tősen tehermentesíti a belvárosi részt. 

Hasonló mértékű fejlesztés a ki-
lencvenes években volt Győrben, ami-
kor átadták a szennyvíztisztító telep el-
ső ütemét.

Az új szennyvízátemelő a zsinagó-
ga mellett épült meg, s március óta a
próbaüzem zajlott. A rendszer korsze-
rű, számítógépes folyamatirányítással
rendelkezik, a távfelügyeletet a disz-
pécserközpont látja el. 

Elhangzott az is, az átemelőtől a
Petőfi hídig két nyomócső kiépítésé-
re volt szükség. Az egyik cső a
szennyvíztelepre szállítja a szennyvi-
zet, a másik a Rába folyóba a kevert
csapadékvizet. 

A szennyvíz-nyomóvezeték jelen-
tős szakasza a Mosoni-Duna part-
rendezése előtt készült el. Nyomvo-
nala a Petőfi téri átemelőtől kiindulva
a Rába-kiság partján a Radó-sziget-
tel párhuzamosan halad, érinti az
uszoda területét. Innen a Mosoni-
Duna keresztezésével jut át a folyó
bal partjára és a kiépült parti sétány
alatt jut el a Víziváros délkeleti sar-
kán meglevő, 1,4 méter átmérőjű
nyomóvezetékhez. 

„A városnak nemcsak látványberu-
házásokra van szüksége, hanem olya-
nokra is, mint a mostani” – ezekkel a
szavakkal méltatta a több mint három
évig tartó beruházást Borkai Zsolt. A
polgármester a város nevében gratu-
lált és átvette a létesítményt.

„Virágos Városunk Győr” 2017 – Új né-
ven, de a már megszokott nagy érdek-
lődésre számítva hirdeti meg a győri
önkormányzat a helyi környezetszépí-
tő versenyét családi ház, társasház, er-
kély és üzletek teraszai kategóriában.

A versenybe magánszemélyek, lakó-
közösségek és üzletek jelentkezését
várják, Családi ház, Társasház/Lakás-
szövetkezeti lakótömb, Erkély és Üzle-
tek teraszai és/vagy környezete kategó-

Az új rendszer tehermentesíti
a belvárosi szakaszt

Még jelentkezhetnek a virágos
városunkért versenyre

riában.  A versenybe nevezni május 20-
ig lehet, az alábbi nevezési lappal, mely
letölthető az onkormanyzat.gyor.hu
honlapról is. A nevezést a Polgármeste-
ri Hivatal Településfejlesztési Főosztá -
lyára (II. em. 237.) kell eljuttatni, illetve
megküldeni: 9021 Győr, Városház tér 1.
címre. A borítékon fel kell tüntetni: „Vi-
rágos Városunk Győr ” verseny.

A versenyről az április 21-én meg-
jelent számunkban írtunk részletesen.
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Egy gyorsan fejlődő város, ahol
a gazdaság is jól működik, szín-
vonalas jogi szolgáltatások nél-
kül nem tudna boldogulni. A jogi
háttér jelentőségéről főként ko-
rábbi ügyek tükrében beszél-
gettünk dr. Rákosfalvy Zoltán
ügyvéddel, akinek az irodája
mások mellett a győri önkor-
mányzat és több minisztérium
jogi képviseletét is ellátja. 

A város érdekeihez kapcsolódó ügyek
közül, jelenleg is terítéken van az elhagya-
tott kiskúti kemping helyzete. Ez a kem-
ping nyolc éve zárva tart, a bungalók egy
részét ismeretlenek széthordták. Nem-
csak bántja a győriek szemét, hogy
mennyire elhanyagolt az egykoron külföl-
diek által is szívesen látogatott kemping,
de azt sem értik: miért nem lehet kezde-
ni valamit ezzel az értékes területtel.

Dr. Rákosfalvy Zoltán szerint a város
már rég értelmes funkciót adott volna
ennek a területnek, de az egyelőre ma-
gántulajdonban van. Tulajdonosa pedig
a valós piaci érték sokszorosáért akarja
eladni az önkormányzatnak, ekkora ösz-
szeget pedig közpénzből kifizetni felelőt-
lenség volna. A város aláírt egy szándék-
nyilatkozatot arra, hogy akár el is cseréli
a területet, s közösen egy szakértőre bíz-
ták az érték megállapítását.

Ez a szakértő azonban olyan nyil-
vánvalóan irreális összeget írt le – ál-
lítja az ügyvéd, melyet az önkormány-

zat a város polgárainak a pénzéből
semmiképpen sem akar kifizetni,
ezért aztán az ügy bíróságra került.
Úgy gondolom, jók a kilátásaink.

Még az első világháború utáni évek-
re visszanyúló érdekes jogesetet is fel-
idéz az ügyvéd. Az előzményekhez tar-
tozik, hogy a huszadik század elején
kötvényeket bocsátott ki Győr, egy fő-
városi ügyvédi iroda pedig a közelmúlt-
ban érvényesíteni akarta ezeket a papí-

A kemping, a terek és egy múlt századi kötvény

Jogesetek a város ügyvédjének noteszából
rokat. Hatalmas összegű kötvényekről
volt szó, érzékelteti az ügyben a jelen-
kori Győr érdekeiben eljáró ügyvéd, dr.
Rákosfalvy Zoltán. Hozzáteszi: ritka ér-
dekes pereset volt, hiszen történetileg
végig kellett vizsgálni az ügyben rele-
váns törvényi változásokat.

Le tudtuk vezetni, hogy a múlt szá-
zad eleje városának kötelmi jogi érte-
lemben nem utódja a jelenkori Győr,
ezért aztán megnyertük a pert –
mondja az önkormányzat ügyvédje.

A város közösséget szolgáló fej-
lesztései gyakran ütköznek részérde-
kekkel. Így volt ez a Dunakapu tér át-
építése során is. A területen ugyanis
korábban a MÁV a kikötőhöz vezető sí-

neket, úgynevezett vasúti kihúzót üze-
meltetett. Ezt a rendszerváltást köve-
tően olcsón megszerezte egy magán-
társaság az államvasúttól. A tulajdo-
nos az ügyvéd szerint irtózatosan
nagy pénzért vagy csereterületért
akarta eladni a városnak. Az önkor-
mányzat olyan megoldáshoz folyamo-
dott, amit ritkán tesz meg, de ebben
az esetben nem volt más választása:
a magántulajdon kisajátítását kérte.

Ez a per nemrég fejeződött be a kúri-
án, mégpedig a város polgársága szá-
mára kedvező ítélettel.

Végül is a Szajna-part is a párizsia-
ké, nem pedig egy magánvállalaté –
szúrja közbe az ügyvéd.

A Széchenyi tér – mely Közép-Euró-
pa talán legszebb tere – felújítása so-
rán is akadt dolga az ügyvédnek. Az ak-
kori örökségvédelmi hivatal egykori ve-
zetői sem nézték jó szemmel a munká-
latokat, s régészeti bűncselekmények
gyanújával büntető feljelentéseket is
tettek. Alapos nyomozást követően, az
eljárást megszüntette a hatóság. 

Győrhöz ugyan közvetlenül nem
kapcsolódik, de országos visszhangot

váltott ki az Eurovegas kaszinóváros ter-
ve. A nagy ívű vállalkozás végül nem va-
lósult meg. Több cégcsoport érintett az
ügyben, belső elszámolási vita folytán
az egyik tulajdonosi kör perli a másikat. 

Én a külföldi alpereseket képvise-
lem, kétszer már megnyertük a pert,
de más jogcímen újabb van folyamat-
ban – mondja az ügyvéd és hozzáfűzi:
54 millió eurós perértékről van szó. 

Irodánk a térség szinte valamennyi
jelentősebb gazdasági szereplőjének
képviseletét tartós megbízás kereté-
ben látja el. Az iroda nagyon nagy
számban lát el adójogi, vagyonjogi,
családjogi, munkajogi, közlekedési
ügyekben jogi képviseletet, illetőleg

büntetőjogi védelmet, tehát lényegé-
ben valamennyi jogággal foglalkozik.

A teamekben, munkacsoportokban
dolgozó ügyvédi iroda kilenc ügyvédet
foglalkoztat, mindegyik tartós megbí-
zásnak van tehát reszortfelelőse. A sza-
kosodás révén valamennyi ügyben há-
rom jogász dolgozza ki a megoldáster-
vezetet, végül Rákosfalvy Zoltán dönti el,
hogy mit és milyen taktikával képvisel-
nek a tárgyalóteremben.

Gazdasági büntetőügyeket is vállal-
nak. Az áfacsalások gyanújával indult na-
gyobb ügyek többsége náluk landol, s
az állami támogatások elszámolása kö-
rüli vitákban is sokszor megkeresik őket,
konkrétumokat azonban, az ügyvédi ti-

toktartásra hivatkozva, ezekről nem
mondhat. Életellenes bűncselekmé-
nyekben azonban már sem ő, sem az
irodája védőként nem jár el, tekintettel a
fentebb említett megbízásai jellegére, il-
letve társadalmi szerepvállalásaira. El-
lenben – kollegialitásból – több, „bajba
került kollégájának” védelmét is ellátta.

Arra a kérdésre, hogy a kaszinók üze-
meltetése mellett – melyben operatív
módon nem vesz részt – mennyi ideje
marad az ügyvédkedésre, Rákosfalvy
Zoltán azt válaszolta: nekem az ügyvéd-
ség a hivatásom, továbbra is ügyvéd-
ként dolgozom, ezt szeretem, ebben tu-
dok kiteljesedni, és eszembe sem jutott,
hogy bármi miatt föladjam.

Nekem az ügyvédség a hivatásom, 
továbbra is ügyvédként dolgozom, 
ezt szeretem, ebben tudok kiteljesedni,
és eszembe sem jutott, 
hogy bármi miatt föladjam
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Szentföldi zarándoklata csúcsa-
ként az Utolsó vacsora termé-
ben döntötte el a hetvenéves
Benkovich Ferenc atya: az épülő
Isten háza a Szentlélek hajléka
lesz. A templom- iskola- és idős-
otthon építő atyát, a harminc -
éves Szentlélek-templom plébá-
nosát a jeles évfordulók alkal-
mából látogattuk meg. 

Egyedi, modern és meghökkentően
szép a Szentlélek-templom, ahol élő or-
gonamuzsika mellett kezdjük a beszél-
getést. Ferenc atya boldogan mutat
egy hatalmas virágdíszt, amit születés-
napjára kapott a hívektől. A vasárnapi
telt házas misét követően munkatársai,
ismerősei, hívei lepték meg egy ünnep-
léssel, szűkebb körben pedig kétszá-
zan költötték el az agapét.  

A templom 30 éves jubileumára el-
készült az oltár körüli márvány kreden-
cia Gasztonyi László és családja jóvol-
tából, megújul a plébánia udvara az
Arvia Kft. segítségével, valamint a hí-
vek összefogásával ismét szép fehér
lesz a templom tornya – sorolja büsz-
kén Ferenc atya az újdonságokat. A
templomot bemutatva kiderül, a ki-
sebb-nagyobb színes üvegablakokat
Kákonyi Asztrik tervei alapján Mohai
Attila készítette, a 60 négyzetméternyi
mozaikfelületet – amely kilenc jelene-
tet tartalmaz – Tolnai Imre álmodta
meg és Krizsán István kivitelezte
ugyanúgy, mint a mozaik keresztutat.
Az orgonára is büszkék, hiszen Nyu-
gat-Magyarország legszebben szóló
hangszere, ezért is gyakori helyszíne
a templom orgonakoncerteknek. 

A beszélgetést Ferenc atya barát-
ságos kis szobájában folytatjuk. Szü-
letésnapja kapcsán az érdekel, annak

Benkovich atya és a Szentlélek
idején mi indította a papi hivatás felé.
Emlékei szerint, falusi gyerekként ko-
rán megfogalmazódott benne, hogy
pap legyen, nagymamája és édesany-
ja is mélyen vallásos nevelésben ré-
szesítették. Amikor 1957-ben édes-
apját ártatlanul letartóztatták, ő mi-
nistránsgyerekként arra gondolt, nem

nagy dolog ártatlanul szenvedni, hi-
szen Jézust is ártatlanul hurcolták
meg. Ekkor döntött úgy, sorsközössé-
get vállal és pap lesz. A következő nyá-
ron éppen a földeken dolgozott édes-
anyjával, amikor megkérdezte tőle, mi-
lyen tervei vannak? Ő akkor visszakér-
dezett: nem gondolja, hogy Isten szol-
gájának kell lennem? Pedig mint kide-
rült, édesanyja asztalosnak szánta fiát,
mert megvoltak a mesterséghez való
szerszámaik. Nagy áldozatok árán az-
tán a bencésekhez járhatott, és 1970-
ben pappá szentelték. Fél évre Nyúlra
került, majd a győri püspökségre,
ahol hamarosan nagyobb távlatok
nyíltak számára és elkezdődhetett
nagy ívű terveinek megvalósítása. 

Marcalváros második ütemének
építésekor úgy gondolta, az új város-
résznek új templomra is szüksége
lesz. A felsőbb hatóságok kezdetben
elzárkóztak az ötlettől, közben az atya
két évig Párizsban tanult, és eljutott
Lourdes-ba is. „Szent Bernadett jutott
eszembe, akinek senki nem hitt, még-

is ma neki köszönhető a lourdes-i za-
rándokhely.” 

Szentföldi zarándoklata csúcsa-
ként az Utolsó vacsora termében el-
döntötte: az épülő Isten háza a Szent-
lélek hajléka lesz, ahol az oltáriszent-
ségi Jézus megkülönböztetett helyet
és szerepet kap.

1984-ben végül engedélyezték a
templomépítést, a tervek megvoltak,
csak 25 millió forint hiányzott a megva-
lósításhoz. Ekkor a gondviselésnek kö-
szönhetően, az atya megismerkedett
egy francia üzletemberrel, Jean Hindi-
vel, aki anyagilag támogatta terveit. Fe-
renc atya pedig járta a győri és város-
környéki templomokat és kérte a hívek
anyagi és személyes segítségét.

Mondhatni, a templom, majd az is-
kola is, társadalmi munkából és adomá-
nyokból épült. „Nincs szebb élmény an-
nál, mint megtapasztalni az emberek jó-
indulatát és önzetlen segítőkészségét”
– hangsúlyozta. A templomszentelést
’87. június 6-án tartották, több ezer hívő
jelenlétében, azóta szépítik, díszítik, gaz-
dagítják az épületet és környékét. Fe-
renc atya kezdeményezésére szintén
mecénások és a győri polgárok támo-
gatásával, munkájával épült meg az
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont,
amelyben ma több mint 1300 diák ta-
nul. Amikor Ferenc atya édesanyja be-
tegen, tolószékbe kényszerülve először
látta meg az iskolát, azt mondta a fiá-
nak: nem jót tettél, idősek otthonát kel-
lett volna építened, hogy az öregek ne
legyenek a fiatalok terhére. Így indult a
Szent Anna Otthon építése, amelyben
ma már 430 idős emberről gondoskod-
nak, később Győrújbaráton elkészült a
lelkigyakorlatos ház és egy újabb idősek
otthona. Ferenc atyának van még terve,
egy a szenvedélybetegekkel foglalkozó
cenacolo közösséget szeretne létrehoz-
ni, akik gyógyszerek nélkül, imádsággal,
egyszerű munkával gyógyítanak.

„A legfontosabb azonban a lelki-
ség, hogy ebben a zaklatott világban
mindenki kapjon olyan lelki támaszt,
erőt, megnyugvást, vigaszt, amelyre
csak itt találhat” – hangsúlyozza. Fe-
renc atya a templom 30 éves jubileu-
mi ünnepségsorozatával szeretné
megköszönni a bizalmat. „Ezért hívjuk
az egykori építőket, a győri híveket,
azokat, akik kivették részüket a nemes
cél megvalósításából, hogy egy szív-
vel-lélekkel adjunk hálát az Úrnak,
hogy hajlékot építhettünk neki.”

És hogy mi Benkovich Ferenc tit-
ka? „Emberséges vagyok – talán
ezért jönnek Győrből és a környező te-
lepülésekről is a Szentlélek-templom-
ba olyan sokan” – válaszolja végül.

Ferenc atya 70,
a Szentlélek-templom
30 éves idén
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Megkezdődik a győri Nagyboldogasz-
szony-székesegyház belső felújítása,
ezért novemberig bezár a bazilika. A
pontos részleteket, a következő időszak
tudnivalóit a vasárnapi szentmisén hir-
deti ki dr. Veres András megyés püspök. 

Annyit előzetesen megtudtunk
tőle, hogy a székesegyház felújítása
két lépcsőben történik. Az első
ütemben a kivitelező kicseréli a tel-
jes padlózatot, a tervezők javaslatát
figyelembe véve, úgynevezett jura

Bezár a székesegyház
mészkő burkolólapot tesznek le. Fel-
újítják az elektromos rendszert,
megtörténik a fűtés-korszerűsítés,
valamint elkészül a biztonságtechni-
ka kiépítése is. A munkálatok várha-
tóan novemberig tartanak, addig
lesz zárva a székesegyház. A felújí-
tás félmilliárd forintba kerül.

A második ütemben a falfestmények
restaurálására kerül sor, a munkálatokra
már kiírták a közbeszerzési pályázatot –
tájékoztatott Veres András.

www.reag-invest.hu  •  Gyôr, Apáca u. 18.

Ár: 30.900.000 Ft • +36-70 866 7424

Gyôr-Révfalu csendes övezetében kíná-
lom eladásra ezt a 76 nm-es, földszinti,
nappali + 2 szobás, nagy terasszal rendel-

kezô lakást. Fürdôszoba, külön WC és ház-
tartási helyiség is helyet kapott. Gépkocsi-
beálló vagy garázs is vásárolható. A lakás-
ok fûtéskészen kerülnek átadásra, de vál-
laljuk a kulcsrakész befejezést is.

Ár: 27.818.000 Ft • +36 70 866 7424

Albérletet keresel? Új építésû társas-
házi lakások mellett bútorozott, jó állapo-

tú lakások közül válogathatsz! Részlete-
kért hívj!

Ár: 90.000 Ft-tól • +36 70 866 7424

Gyôr-Belvárostól 5 percre, új, nappali +
egyszobás, fiatalos lakás eladó. A lakás
hangulatos, teljesen felújított mû em lék -

házban található. Ne hagyja ki, már csak
ez az egy lakás maradt! Akár egy hónap
múlva költözhet!

Ár: 16.900.000 Ft •+36 70 866 7424

Gyôr-Kisbácsán 2000-ben épült, 187 nm-
es, jól átgondolt, praktikus elrendezésû
családi ház, 900 nm telken eladó. Nappali
+ 4 szoba, gardrób, 2 fürdôszoba, kamra,
háztartási helyiség és dupla garázs mellett

élvezhetjük a gyönyörûen parkosított kertet
és a madárcsicsergést. A ház fekvésének
köszönhetôen mindig világos, napfényben
úszó. Ne hagyja ki, részletekért hívjon!

Ár: 63.900.000 Ft • +36 70 866 7424

Gyôr-Pinnyéden kiváló adottságokkal rendelkezô sorházi lakás eladó. A la-
kás belsô kétszintes. Az alsó szinten található az amerikai konyhás nappali +
1 szoba, kamra és egy zuhanyzóval ellátott WC, valamint a 18 nm-es garázs.
A nappalihoz csatlakozik a közel 10 nm terasz, valamint a saját használatú
kert. A felsô szinten 3 szoba, terasz, fürdôszoba, valamint háztartási helyiség
került kialakításra. A minôségi kivitelezéssel épülô lakás 2017 decemberében,
fûtéskészen kerül átadásra.

AKCIÓS!
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HIRDETÉS KULTÚRA

A győri Öt Templom Fesztivál másod-
szorra nyerte el 39 ország 715 feszti-
válja között a Minősített Európai Fesz-
tivál címet, és 2015–2016 után, a
2017–2018-as időszakban is használ-
hatja a legjobbaknak járó, „Figyelem-
reméltó fesztivál" címet.

A 12 éve Győr elhanyagolt város-
részében indult, kis költségvetésű
fesztivál szervezői rendezvényükkel
a kezdetektől Győr európai szintű
kuriózumára, az újvárosi templo-
mokra kívántak fókuszálni, felhívva a
figyelmet a vallások és kultúrák kö-

Az Öt Templom Fesztivál
újra a legjobbak között

zötti párbeszédre, és a Magyaror-
szágon gazdag épített és történeti
emlékekkel bíró európai zsidó-ke-
resztény kultúrára.

A nemzetközi zsűri indoklásában
kiemelte, hogy az Öt Templom Feszti-
vál egyedi koncepciója és kiemelkedő
üzenete nemcsak a helyi, de a nem-
zetközi közönség figyelmére is joggal
tart számot.

Városunkban három fesztivál nyer-
te el az EFFE minősítését, az Öt Temp-
lom Fesztivál mellett a Győrkőcfeszti-
vál és a Magyar Táncfesztivál.

Magyarország kiemelt jelentősé-
gű ütőszenei seregszemléjét,
vagy is a Győri Ütősmaratont
idén is megrendezi a Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múze-
um, ezúttal május 19–20-án tart-
ják a ritmusos zene kedvelőinek
ünnepét. Az esemény a több év-
tizedes múltra visszatekintő helyi
ütőszenei képzésre és a Győri
Ütős Fesztivál értékeire épül.
Csurák Erzsébet szervező fel-
idézte, a fesztivál három éve ala-
kult át maratonná, vagyis egy in-
tenzív programsorozattá. A ren-
dezvényen a hazai és a nemzet-
közi ütősélet éllovasai lépnek fel
évről évre, s a szervezők emellett
azt is fontosnak tartják, hogy le-
hetőséget adjanak a fiatal nem-
zedék tehetséges képviselőinek,
olyan életre szóló motivációt ad-
va nekik, amely a továbbiakban
segíti és meghatározhatja ütős
karrierjüket. Győrben minden
szinten, vagyis alap-, közép- és
felsőfokon is tanulnak ütőszenét.
A Liszt Ferenc Zeneiskola növen-
dékei például ugyanazon a szín-
padon léphetnek fel, mint a ta-
valy a világszinten az ütőszene

Ütôs program a maratonon

legjobbjának választott Kossuth-
díjas Horváth Kornél.

A programok május 19-én 15
órakor kezdődnek örömzenével,
a Baross úti csónakos szobornál,
ahol a Győri Ütőegyüttes játszik
csalogató zenét az arra járóknak.
Másnap is számíthatnak izgal-
mas muzsikára a Baross úton sé-
tálók, 15 órakor ugyanis az Ataru
Taiko, a tradicionális japán zenét
játszó ütőegyütes mutatja meg
látványos produkcióját az érdek-
lődőknek. A programok a zsina-
gógában május 20-án 10 órakor

kezdődnek, elsőként Tóth-Rom-
pos Patrícia „Síppal-dobbal”
címmel tart ritmusmatinét gyere-
keknek. 17 órakor hangszerbe-
mutatóra és workshopra várják
az érdeklődőket, 18 órakor pedig
a Cadances Ütőegyüttes kon-
certje kezdődik. Őket követi a
Grazból érkező Quetsch 'n' Vibes
Extended előadása, majd a Győri
Ütőegyüttes koncertje. A mara-
tont a már említett Horváth Kor-
nél és a szintén Kossuth-díjas,
szaxofonon játszó Borbély Mi-
hály előadása zárja.
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Bogányi Gergely és a Ghymes
együttes is fellép az idén kétna-
posra, a Dunakapu térre terve-
zett győri Szent László-ünne-
pen, június 26–27-én.

A Szent László-év kiemelt program-
jához, a győri Szent László-ünnep-
hez kapcsolódva rendezik meg az
idei Katolikus Társadalmi Napokat
(Kattárs) – jelentették be kedden
sajtótájékoztatón a győri Hittudo-
mányi Főiskolán.

„A család szeretete az egyház örö-
me” a mottója az idei programoknak
– emelte ki Székely János Eszter-
gom–budapesti segédpüspök. A há-
rom nap alatt előadásokkal, kerek -
asztal-beszélgetésekkel, konfe ren ci á -
val, szentmisével, koncerttel, sport-
és kulturális programokkal várják a
látogatókat.

Veres András győri megyés püspök
arról tájékoztatott, hogy a lovagkirály

trónra lépésének 940., szentté avatásá-
nak 825. évfordulója alkalmából ezúttal
szokatlan időpontban és helyszínen
tartják meg az ünnepet.

Hétfőn tudományos konferenciát és
könyvbemutatót rendeznek a Szent
László ereklyéről, láthatjuk a Boldog
Özséb Társulat előadását, majd ünnepi
vesperás következik. Este Bogányi Ger-

gely és a Győri Filharmonikus Zenekar
ad koncertet a Dunakapu téren, zárás-
ként a Püspökvár tornyából ad szerená-
dot Kiss Gy. László tárogatóművész.

Kedden az ünnepi szentmisét követő-
en a hagyományos körmenetre kerül
sor a Szent László-hermával, a meg-
hívott püspökökkel, este pedig a
Ghymes együttes ad koncertet.

Bogányi Gergely lapunknak elárul-
ta, elhozza magával a híres Bogányi-
féle zongorát, melyet még kevesen lát-
hattak, hallhattak, s egyik kedvenc
Csajkovszkij-művét, a b-moll zongo-
raversenyt játssza.

Berkes Kálmán, a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészeti vezetője a
műsorról szólva elmondta, Csajkovsz-
kij mellett Erkel ünnepi nyitányát és
Liszt: Les Préludes (Előjátékok) című
művét hallhatja majd a közönség a
szabadtéri nagy koncerten.

Szarka Gyula, a Ghymes együttes
egyik alapítója kiemelte, az együttes
is a hagyományokat, a magyar nyelvet
örökíti tovább előadásaiban, zenéjé-
ben, így büszkén vallják magukénak
Szent László tanításait, gondolatait is.
E szellem jegyében adnak koncertet
városunkban.

Ferencz Péter, a Helyes-Beat zene-
kar tagja arra hívta fel a figyelmet,
hogy Istent dicsőítő zenéjükkel hidat
szeretnének képezni a keresztény és
nem keresztény zene, a hívő és nem
hívő emberek között.

A Ghymes együttes és a filharmonikusok
is zenélnek a Dunakapu téri ünnepen

Csütörtökön, a házigazda templomokat bemuta-
tó túrával indult el a tizenkettedik Öt Templom
Fesztivál. Megnyílt, és június 11-ig látogatható,
a zsinagógában Homolya Gábor képzőművész
Elő-Ítélet című kiállítása, de a kultúrák közötti
párbeszéd fesztiválján hétfő estig még számos
program várja az érdeklődőket. Színházi kuriózu-
mok győri bemutatója mellett minden napra jut-
nak koncertek, tárlatvezetések, kultúrtörténeti
programok.

A szombat délután a gyerekeké. A görög katoli-
kus templom udvarán játékok, a templomban Szent
Mártonról szóló bábszínházi előadás, utána saját
papírszínház-készítés várja a legkisebbeket. 

A Menház Színpadon szombat este Jáger And-
rás: Álmom az Isten című előadásának premierjét a
szombathelyi Mesebolt Bábszínház Tamás könyve
című előadása követi. Mindeközben az utca másik
oldalán, a református templom falai között Szirtes
Edina Mókus vonósnégyesével ad koncertet. Az es-
tét a Rát Mátyás téri kápolnában a Mikropódium:
Con Anima című pici bábelőadása zárja.

Vasárnap délelőtt a keresztény gyülekezetek, val-
lási hovatartozástól függetlenül várják a fesztivál

Nyitott templomajtókkal és rengeteg programmal várják vendégeiket az újvárosi gyülekezetek

Az európai kultúra sokszínûségét
ünneplik hétvégén a Kossuth utcában

vendégeit saját istentiszteleteikre.Tíz órától a görög
katolikus templomban, a Szent Efrém Férfikar köz-
reműködésével, Kocsis Fülöp érsek, metropolita vé-
gez püspöki liturgiát. A délután a helytörténeti prog-
ramoké: Kuti József három órától a református egy-
ház történetét mutatja be. Négytől a Menház vallás-
és helytörténeti kiállításának tárlatvezetése és az új-
városi templomokat bemutató Öt Templom Túra kö-
zül lehet és kell választani. Vasárnap este a reformá-
tus templomban indul a Szent Efrém Férfikar és
Háy János kortárs költő közös estje, aminek máso-
dik részét már egy közeli meglepetés helyszínen
hallgathatja meg a közönség. A vasárnapot a zsina-
gógában a szlovén–cseh világzenei trió, a Grad Go-
ri zárja, varázslatos zenei mesevilágot teremtve a
zsinagóga csillagos kupolája alá. 

Hétfő estére a Menház kamaraszínpadán az An-
na Karenina életét zenével és tárgyanimációval
megidéző különös „Virrasztás” vár minden bátor je-
lentkezőt. Végül az evangélikus Öregtemplomban,
a lengyel Karolina Cicha és zenekara koncertje
után, a házigazda gyülekezetek együtt köszönnek
el a közönségtől és a tizenkettedik Öt Templom
Fesztiváltól. 

A fesztivál utolsó koncertjének bevételét a szer-
vezők az egyiptomi kopt keresztény gyülekezetek
támogatására ajánlották fel. (x)

Részletes program és további információ:
www.ottemplom.hu

A Kossuth-díjas Szarka-testvérek
is fellépnek a Szent László-napokon 

Szirtes Edina Mókus
vonósnégyesével  ad koncertet
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Győrben látható a kiegyezési törvény
eredeti példánya, amely Ausztria és
Magyarország politikai és gazdasági
megegyezéséről, az Osztrák–Magyar
Monarchia megalakulásáról szól,
Andrássy Gyula gróf és I. Ferenc
József császár és király aláírásával.

„150 év az osztrák–magyar kiegye-
zés” címmel nyílt tárlat az Esterházy-
palotában múlt csütörtökön, ahol a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum várostörténeti gyűjteményében
és győri magángyűjteményekben őr-
zött műtárgyak és kordokumentumok
segítségével nyerhetünk bepillantást
az 1848–49-es szabadságharctól
kezdve az 1867-es kiegyezést követő
évek politikai és mindennapi életébe.

A megnyitón Fekete Dávid alpolgár-
mester hangsúlyozta: a kiegyezési tör-
vény aláírása biztosította, hogy közjogilag
hazánk státusza rendeződjék, hogy egy
gazdaságilag prosperáló időszak követ-
kezzen. A kiegyezés nem csak hazánk, de

A kiegyezési törvény
eredeti példányát is láthatjuk

városunk életében is fontos mérföldkő
volt, ekkortól alakult át Győr kereskedővá-
rosból iparvárossá. A tárlat megemlékezik
a győri gyufa-, a textil-, a keksz-, az ágyú-
gyár meghatározó szerepéről, az ipartele-
pítésről, mely elsősorban Zechmeister
Károly polgármester nevéhez fűződik.

A relikviák között láthatjuk többek
mellett Kmety György tábornok és Szini
Sebő Alajos alezredes szablyáját, a győri

nemzetőrség csákóját, valamint az ifjú
Deák Ferenc arcképét ábrázoló miniatú-
rát, amelyet Johann Clarot bécsi festő
készített elefántcsont lapra. Bepillantást
nyerhetünk a kiegyezés szellemi megal-
kotójának, Deák Ferencnek Győrhöz fű-
ződő különleges viszonyába is.

A kiállítás június 11-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10 és 18 óra között lá-
togatható.

Idén is újdonságokkal gazdagodva rendezi
meg a Győri Balett a Magyar Táncfesztivált jú-
nius 18. és 25. között Győrben. 

A hazai táncművészet (balett, kortárstánc,
néptánc) szinte teljes palettáját felvonultató
fesztiválon a magyar professzionális együtte-
sek, többek között a  Magyar Nemzeti Balett,
Szegedi Kortárs Balett, Pécsi Balett, Frenák
Pál Társulat, Magyar Állami Népi Együttes,
Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Bozsik Yvet-
te Társulat, InverseDance Fodor Zoltán Tár-
sulat, Gergye Krisztián Társulat, a KET, Fitos

XIII. Magyar Táncfesztivál Gyôr, június 18—25.

Virtuális produkciókkal is 
készülnek  a táncmûvészek

Dezső Társulat, Miskolci Balett, Experidance
Production és a Recirquel Újcirkusz Társulat
mellett a határon túli társulatok előadásaival
és formabontó, kísérletező kamaradarabok-
kal is várják a nagyérdeműt. Az idei újdonság
szintén „fesztivál a fesztiválban” jelleggel
Magyarország első online táncfesztiválja a
FesztiválON, ahol hat neves magyar kortárs
táncművész a nézők virtuális bevonásával ké-
szíti el rövid produkcióját.

A 3. Gyermek Táncfesztivál előadásai a Vas-
kakas Művészeti Központban lesznek, amely

a fesztivál idejére egy igazi táncos gyerekbiro-
dalommá alakul át. A fesztivál, az előző évek-
hez hasonlóan, szabadtéri ingyenes progra-
mokat is kínál Győr Belvárosában, a II. János
Pál téren, ahol tömegeket vonzó, könnyedebb
táncelőadások lesznek láthatók, koncertek,
táncházak és kulináris élmények is várják az ér-
deklődőket.  (x)

www.magyartancfesztival.hu
www.gyoribalett.hu

Jól szerepeltek a győri és a városkörnyé-
ki fiatalok a X. Szakma Sztár Fesztiválon.
A tanulmányi verseny megyei elődöntő-
jében 238 diák mutatta meg felkészült-
ségét, közülük öt iskolából nyolc szak-
mában tizenöten jutottak az országos
döntőbe. A versenyt a fővárosi Hungex-
po területén rendezték meg azért, hogy
az érdeklődő általános- és középiskolá-
sok is megismerhessék egyes szakmák
jellegzetességeit, technikai hátterét. 

A döntősöket, iskolai felkészítő ta-
náraikat, valamint a gyakorlóhelyek
vezetőit a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarában
elismerő oklevéllel köszöntötték. Pin-
tér-Péntek Imre kamarai elnök szerint
az ipar, s az egész gazdaság fejlődése,
jövője azon múlik, lesz-e elegendő, jól
képzett, korszerűen gondolkodó mun-
kaerő. Az elnök szót emelt az iskolák
központosítása ellen, azt mondta:
Győr gazdasági sikereit többek között
abban kell keresni, hogy a helyi önkor-
mányzat mindig támogatta az okta-
tást, az igények megfogalmazásától
egészen a konkrét segítségnyújtásig.

A szakmasztárokat
köszöntötték
az iparkamarában
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

GITARRENOPENING! – Terrasseneröff-
nungskonzert am 15. Mai um 17 Uhr  auf
der Terrasse der Zentralbilbliothek der Dr.
Kovács Pál Komitatsbibliothek mit Ge -
meinschaftsraum (Herman O. u. 22.) Für al-
le Besucher gibt es beliebte Lieder von der
Renaissance bis heute zu hören. Beim Kon-
zert treten die Schüler der Fachrichtung Gi-
tarre der Richter János Fachmittelschule
für Musikwissenschaften auf.

„LANDSCHAFTEN, GESCHMÄCKER, GEWOHNHEITEN” – eine Veranstaltung der deutschen
Minderheit in Győr am 15. Mai ab 16 Uhr im Molnár Vid Bertalan Gemeinschaftshaus (Váci M. u. 3.).
Die Besucher haben Gelegenheit sich im Rahmen eines kulinarischen Showrooms mit dem Alltag,
der Kultur, den Feiertagen, Liedern und Speisen Győrer Bürger deutscher Volkszugehörigkeit vertraut
zu machen. Eröffnet wird die Veranstaltung von Ferenczi Tamás, dem Vorsitzenden der Győrer Deutschen
Selbstverwaltung. Auf dem Programm stehen: Vortrag über das ungarische und das Győrer Deutschtum,
den Nationalitätenunterricht, ebenso treten auf: der Chor „Heimatklänge”, die Tanzgruppe der Kovács
Margit Grund- und Mittelschule, der Rozmaring Chor, die Volksband und die Flexband.

AM SAMSTAG, DEN 13. MAI, FINDET
ZWISCHEN 10 UND 16 UHR IM RÓMER
HÁZ (Teleki L. u. 21.), Plastr Accessory und
der Alphakommander, die Rómer Pop Up, also
die erste Design-Messe statt. Man kann von
11 innovativen Designern Kleider, Taschen, Ac-
cessoires kaufen. Ab 20 Uhr spielt dann die
Fajkusz Banda Tanzbares aufs Parkett.  

„TAGEBUCH EINER MALERIN” –
Ausstellungsvernissage von Krajcso-
vics Éva am 13. Mai um 17 Uhr in der
Magyar Ispita (Nefelejcs köz 3.). Die
Ausstellung wird eröffnet vom Bilden-
den Künstler Csordás Zoltán. Unter Mit-
wirkung von Nemes Jeles Judit (Flöte)
und Stummer Márton (Gitarre).

„OPERNWELT” – ein Abend mit
der  mit dem Kossuth-Preis ausge-
zeichneten Opernsängerin Lukács
Gyöngyi im Újvároser Bildungshaus
(Liget u. 55.) am 20. Mai ab 18 Uhr.
Am Abend wirken mit: der Opern-
sänger Alexandru Agache, und am
Klavier begleitet die Pianistin Fellegi.
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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

SZENT LÁSZLÓ ÉLETE ÉS
UTÓÉLETE – Tett – mítosz –
cselekvés címmel Gál Péter
Szent László-kutató tart előadást
május 17-én 18 órától a Beze-
rédj-kastélyban (Győri út 90.).
Közreműködik a Bezerédj Kórus.

GITÁR-NYITÁNY! címmel terasznyitó koncertet ren-
deznek május 15-én 17 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtára teraszán
(Herman O. u. 22.). Az érdeklődők népszerű dallamokat
hallhatnak a reneszánsztól napjainkig. A hangversenyen
a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola gitár
szakos növendékei lépnek fel. 

VALLOMÁS A LUTHERI RE-
FORMÁCIÓRÓL címmel Ittzés
János evangélikus püspök tart
előadást a KÉSZ rendezvényén
május 17-én 18 órakor, a Széche-
nyi István Egyetem Apáczai Cse-
re János Karán (Liszt F. u. 42.).

A GRIMM TESTVÉREK BÉKAKIRÁLY ÉS VAS-
HENRIK című meséjén alapuló komplex mesefoglal-
kozáson vehetnek részt az érdeklődők május 13-án 16
órakor a FILO-Pontban (Kálóczy tér 15.). A ráhangoló
játékok után papírszínházi előadás, majd tematikus
kézműves foglalkozás következik. A mesét előadja:
Szabados Éva színész.

A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának klub-
helyiségében (Herman Ottó
u. 22.) május 18-án 17 órakor
a MOZGÁSBAN AZ ÉLET!
sorozat keretében Knolmár
Marica jógaoktató, termé-
szetgyógyász, mozgásterape-
uta előadását hallgathatják
meg az érdeklődők.

A BAROKK ESZENCIÁJA címmel ad koncertet a Győri
Filharmonikus Zenekar május 18-án 19 órától a Richter Te-
remben. Az Istvánffy Benedek-hangversenysorozat utolsó
estjén, a névadó születésétől haláláig tartó időszakban szü-
letett zeneművek csendülnek fel. A Bach család, Johann Se-
bastian és fiainak kompozíciói a nagy barokkból a klasszika
felé vezető utat tárják elénk, amelyekhez Jean-Féry Rebel ba-
lettzenéje csatlakozik. A zenekart Rácz Márton vezényli,
csembalón közreműködik Spányi Miklós.

A GYŐRI REFORMÁTUS
EGYHÁZ TÖRTÉNETE címmel
jelent meg új kiadásban Pataky
László kötete, melynek bemuta-
tója május 18-án 17 órakor lesz,
a Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross G. út 4.). Közreműköd-
nek: dr. Szabó Előd teológiai ta-
nár, Szabó József könyvkiadó,
Biczó Zalán helytörténész. A be-
szélgetést dr. Horváth József
igazgatóhelyettes vezeti.

AZ ELSŐ DESIGN VÁ-
SÁRT rendezi meg a Ró-
mer Ház (Teleki L. u. 21.),
május 13-án 10 és 16 óra
között. 11 innovatív terve-
zőtől vásárolhatnak ruhát,
táskát és más kiegészítő-
ket az érdeklődők. 20 órá-
tól pedig a Fajkusz Banda
húzza a talpalávalót a
tánch ázban. 

OPERAVILÁG címmel Lukács Gyöngyi
Kossuth-díjas opera-énekesnő, érde-
mes művész tart estet az Újvárosi Műve-
lődési Házban (Liget u. 55.) május 20-án
18 órától. Közreműködik: Alexandru
Agache operaénekes, zongorán kísér:
Fellegi Melinda zongoraművész.

KRAJCSOVICS ÉVA „FESTŐNAP-
LÓ” című kiállítása nyílik május 13-án 17
órakor a Magyar Ispitában (Nefelejcs köz
3.). A tárlatot Csordás Zoltán képzőművész
nyitja meg, közreműködik Nemes Jeles Ju-
dit (fuvola) és Stummer Márton (gitár).

AZ V. PETREZSIROM FESZTI-
VÁLT rendezik meg május 20-án, a
kunszigeti sportpályán. Fellép a Soul-
wave, a Band of Streets, az Intim Torna
Illegál, az LGT-Zenevonat Karácsony
Jánossal és Solti Jánossal, a napot a
Friends zárja. 

A GYŐRI HAJNALCSILLAG BAP-
TISTA GYÜLEKEZET SZABADTÉRI
ISTENTISZTELETEKET szervez a Bi-
singer parkban május 14-én, 21-én és
28-án 17 órától
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RÖVIDEN

Rovarcsípés ellen

Most, hogy vége a télnek, ké-
szülődünk a meleg tavaszi és
nyári napokra. A meleg idő
veszélyeket is hordoz magá-
val, ilyen például a rovarcsí-

pés. Ha a bőrünkbe az alábbi
esszenciális olajok közül pár

cseppet bemasszírozunk, elkerül-
hetjük a rovarcsípést. Ezeket az olajo-
kat spray formájában is lehet használ-
ni és a testre vagy akár a ruhára is le-
het permetezni. A levendulaolajnak
kellemes az illata, de a rovarok utálják.
A borsmentaolaj a rovarokra halálos.
A citromfűolaj elriasztja a bolhákat és
a kullancsokat. Az eukaliptuszolaj a
kellemetlen viszketést is kiválóan eny-
híti. A citromolaj elriasztja a kullancso-
kat, bőrre is lehet kenni és ruhára is
lehet csöppenteni.

A diabéteszes lábszárfekélyek
olyan komplex, krónikus se-
bek, melyek hosszú távon
egyrészt negatív pszichés
hatást gyakorolnak a be-
tegek életére, másrészt a
betegségből eredő szövőd-
mények miatt ők jobban ki
vannak téve a szívinfarktusnak, a
stroke-nak és a korai halálozásnak. A
már kialakult fekéllyel szemben egy
idő után sokan feladják a harcot, hi-
szen kezelése igen nehézkes, főleg a
súlyosabb, hosszabb ideje fennálló
formájában. Létezik azonban haté-
kony terápia, méghozzá a mézes seb-
kezelés, amivel meglepő eredménye-
ket lehet elérni. Természetesen nagy
lehet a kísértés, hogy a beteg a bol-
tokban található mézet alkalmazza,
ám azzal nem érhető el ugyanaz a
hatás, mint a gyógyászatban hasz-
nált orvosi mézzel. Ez utóbbi ugyanis
speciális sterilizálási folyamatokon
esik keresztül, még mielőtt a sebet
kezelnék vele.

A méz és a diabéteszes
lábszárfekély
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Mammográfia
vagy emlôultrahang?

nek jó- vagy rosszindulatúak, morfológi-
ájuk alapján lehet különbséget tenni. Ult-
rahangvizsgálattal nemcsak a góc árnyé-
kát látjuk, hanem annak szerkezetét is.
Ez alapján megállapítható, hogy egy cso-
mó belsejében folyadék van-e (ciszta)
vagy sejtek alkotják. Az is megállapítható
– ritka kivételtől eltekintve –, hogy jó-
vagy rosszindulatú az elváltozás. Az ult-
rahanggal diagnosztizálhatóak többek
között a különböző gyulladásos folyama-
tok, hegszövetek. Továbbá ultrahanggal
vizsgálható az implantátum is.

Kinek? Mikor?
Milyen vizsgálat?
Panaszmentes esetben 45 éves kor

fölött kétévente röntgenmammográfia
javasolt, amit célszerű lenne kiegészíteni
emlőultrahanggal. A közti évben emlő-
ultrahang vizsgálat javasolt. Panaszmen-
tes esetben 40 éves kor alatt az átlagos
rizikójú hölgyeknek a rendszeres mam-
mográfia nem javasolt. Panaszmentes
esetekben is minden korosztálynak cél-
szerű évente rendszeresen emlőultra-
hang-vizsgálatot végezni! Ha valaki bár-
milyen életkorban csomót érez az emlői-
ben, vagy egyéb emlőpanasza van, azon-
nal orvoshoz kell mennie, és képalkotó
vizsgálattal meg kell bizonyosodni arról,
hogy az elváltozás jó- vagy rosszindulatú!
Ha bebizonyosodott, hogy az elváltozás
rosszindulatú, akkor azonnal sebészt és
onkológust kell felkeresni. Minden nő
számára kötelező minden hónapban a
menses elmúltakor fekvő és álló testhely-
zetben az emlők önvizsgálata. Ha bármi
rendellenességet észlel, azonnal emlőult-
rahang-vizsgálatra kell menni!

A nők rettegett betegsége az em-
lőrák, ami minden tizedik nőnél je-
lentkezik élete folyamán. Az emlő-
rák korai diagnosztikája életet
ment. A betegség felismerése mű-
szeres vizsgálattal történik: rönt-
genmammográfiával és emlőultra-
hang-vizsgálattal.

Röntgenmammográfia
A röntgenvizsgálatok fizikai alapja,

hogy a röntgensugár behatol a testbe,
mely egy részét elnyeli a sugaraknak,
egy részük pedig áthatol. A testből ki-
lépő röntgensugarat vagy fényérzé-
keny lemez (röntgenfilm) vagy számí-
tógép segítségével, digitális úton érzé-
keljük, és a keletkezett képet, röntgen-
képet az orvos értékeli. A hagyomá-
nyos és a digitális röntgenvizsgálatnak
a fizikai alapjai azonosak. A röntgen-
mammográfia elvégzéséhez azért
szükséges az emlőt összenyomni (com-
primalni), hogy a rétegvastagság min-
denhol azonos legyen, mert így készít-
hető jól értékelhető röntgenkép. Ez az
összenyomás lehet fájdalmas, a nők
egy része ezért nem is szeret mam-
mográfiára menni. Meg kell jegyezni,
hogy a röntgensugár nem teljesen ár-
talmatlan a szervezetre, bár az emlő-
vizsgálatnál elég kicsi a sugárdózis, de
sokan még ettől is tartanak. Az emlő-
rák-diagnosztika alapja a röntgen-
mammográfia, az ANTSZ minden 45–
65 év közötti nőnek kétévente meghí-
vót küld erre a vizsgálatra. Ha valaki-
nek emlőpanasza van, akkor a rönt-
genvizsgálatot minden esetben ki kell
egészíteni emlőultrahang-vizsgálattal.

Emlőultrahang-vizsgálat
Az ultrahangnyaláb tulajdonsága,

hogy minden határfelületről visszave-
rődik. Az ultrahangvizsgálat folyamán
a testfelszínre gélt kenünk, amelyen
áthatol az ultrahangnyaláb, és a vissza-
verődések csak a testben lévő határfe-
lületekről történnek. Ez a képalkotás
fizikai alapja. Ultrahangvizsgálatnál
nincs emlőkompresszió és nincs káros
sugárzás sem.

30-35 éves kor alatt csak emlőultra-
hang-vizsgálat javasolt. A fiatal nők em-
lője sűrű, a röntgensugár számára nehe-
zen átjárható, emiatt apró elváltozások
a röntgenképen rejtve maradhatnak.

Mit lát a röntgen, 
és mit lát az ultrahang?
Röntgenmammográfiával és emlőult-

rahanggal is láthatóak az emlőben lévő
jó- és rosszindulatú elváltozások. Egyet-
len olyan elváltozás van, amit csak a rönt-
gen lát az emlőben: ez a mikrokalcifiká-
ció. A mikrokalcifikáció apró, a tűhegy-
nél kisebb meszesedéseket jelent, és ez
bizonyos fajta kezdődő emlődaganat je-
le. A röntgenképen látható gócok lehet-
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Szerzô: Dr. Széna Andrea 
bôrgyógyász,

allergológus, immunológus szakorvos

semmilyen reakciót nem váltanak ki. Ki-
alakulásában örökletes tényezők mel-
lett táplálkozás, környezetszennyező-
dés, dohányzás játszhatnak szerepet.
Tavasszal a sokféle légúti allergén közül
a fű-, fa- és virágpollenek a meleg, sze-
les időjárás miatt nagy koncentráció-
ban a levegőbe kerülve, okozzák a jel-
legzetes szénanáthás tüneteket, ezek a
vizes orrfolyás, kínzó orr- és szemvisz-
ketés, könnyezés, tüsszögés, asztmás
betegeknél esetenként nehézlégzés,
fulladás, köhögéses rohamok.

Keresztallergia
A szénanáthában szenvedő betegek

körében egyre gyakrabban – bizonyos
felmérések szerint már 50 százalékban

A jó idő eljövetele a szabadban va-
ló gondtalan séta, kerti munka, ki-
rándulás mellett sokak számára
egyet jelent a kínzó tüsszögéssel,
viszkető szemekkel, másoknál ek-
cémás bőrtünetek fellángolásával
vagy napallergiás bőrtünetekkel.
A népbetegségnek számító aller-
gia a lakosság 25 százalékát érinti,
de becslések szerint 10 éven belül
elérheti az 50 százalékot.

Mi az allergia? 
A szervezet túlzó válaszreakciója,

túlérzékenysége elsősorban fehérje-ter-
mészetű, idegen anyagokkal – allergé-
nekkel – szemben, melyek normál eset-
ben nem károsak az ember számára és
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Ha tavasz, akkor

allergia?!
JÓ TUDNI

A napallergia kezelése
Napallergia esetén a korai fényterápia, speciális fényvédő ter-
mékek, megfelelő ruházat, illetve helyileg alkalmazott szteroi-
dos krémek, esetenként gyógyszeres kezelés segíthetnek. Új
gyógyszer, vagy tartósan szedett készítmény esetében is érde-
mes kezelőorvosunkat megkérdezni, hogy lehet-e az adott
gyógyszernek ilyenfajta mellékhatása. Leggyakrabban a külön-
böző vízhajtók, idegrendszerre ható készítmények, egyes gyul-
ladáscsökkentő gyógyszerek, fogamzásgátlók fényérzékenyíte-
nek, de a külsőleg alkalmazott reuma elleni krémek, balzsamok
is gyakran rendelkeznek hasonló nemkívánatos mellékhatással.
Ha ezek használata feltétlenül indokolt, erős fényvédelem szük-
séges, de ha ez sem védi ki a jelentkező fényallergiás tüneteket,
akkor az adott gyógyszer lecserélése javasolt.

– észlelhető a pollen–étel keresztallergia.
Ilyenkor az allergiát kiváltó pollenhez ha-
sonló fehérjeszerkezetű nyers gyümölcs,
zöldség vagy fűszer fogyasztása is per-
cek alatt allergiás tüneteket, főleg ajak-
duzzadást, torokviszketést, bőrkiütést
vált ki. A levegőben szálló por és pollen
nemcsak légúti tünetet okozhat, hanem
a bőrre kerülve fellobbanthatja a szem-
héjon, arcon, nyakon, karon az ekcé-
más, atópiás bőrtüneteket.

Fényérzékenység, 
napallergia
Tavasszal a napfény önmagában is

különböző allergiás reakciókat válthat
ki. Ezek egyike a 10-15 százalékban
előforduló polimorf fénykiütés, mely

főleg világos bőrtípusú nőkön évente
visszatérően karokon, arcon, mellka-
son, dekoltázson apró, viszkető, piros
foltok, pöttyök, ritkán akár hólyagos
bőrkiütés képét ölti. A télen gond nél-
kül használt illatosított kozmetikumok,
parfümök, testápolók, gyógyszertartal-
mú krémek, oldatok, valamint egyes
szájon át szedett gyógyszerek is fény-
érzékenyíthetik tavasszal a szervezetet,
és használatuk mellett akár néhány
perc alatt leéghet, felhólyagosodhat a
bőr. Kerti munkavégzés, gyomlálás so-
rán főleg alkaron, kézfejen a kiprése-
lődő növényi nedvek váltanak ki ha-
sonló reakciót, és kezdetben vörös,
majd hólyagos, ezt követően pedig he-
tekig barnás csíkszerű bőrelváltozások



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!”

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

szo  kat kiváltó pollenidőszakban a sza-
badban tartózkodást, nagyobb megter-
heléssel járó, kültéri testmozgást (futás,
kerékpározás) kerülni. Kertészkedés
közben javasolt a napszemüveg és a
szájmaszk használata. A beteg lehető-
leg kerülje a fűnyírást, gereblyézést.
Gyakori hajmosás, átöltözés, lezuha-
nyozás segít a szabadban hajszálakon,
bőrön megtapadt pollenek eltávolításá-
ban. Ha kutyával él egy lakásban, a ku-
tya bundáját is célszerű rendszeresen
lemosni. A ruhák szárítása inkább a la-
kásban történjen. Érdemes felhúzott ab-
lak mellett autózni. Pollen–étel kereszt-

allergia-táblázatok az interneten
fellelhetőek, így ha valaki-

nél erős pollenaller-
giára derül fény,

javasolt pollen-
szezonban a

keresztal-
lergiát ki-
v á l t ó
ételeket
kerülni.

alakulnak ki. Fényérzékenyítő szerekre
akkor kell gyanakodni, ha a kialakuló
bőrgyulladás kizárólag a napnak kitett,
valamint a készítményekkel érintkező
bőrfelületen jelenik meg. A sokkal rit-
kábban előforduló valódi napallergia
a ruhával fedett bőrfelületen is jelent-
kezik viszkető csalánfoltokkal.

Mi a teendő? 
Allergiás panaszok esetén a beteg-

ség pontos kivizsgálása és a korrekt di-
agnózis felállítása szakorvosi feladat. A
légúti allergének tünetmentes időszak-
ban is szűrhetők. A tüneteket kiváltó
allergének ismeretében már a pollen-
szezon előtt néhány héttel
megkezdhető a keze-
lőorvos javaslata
alapján a gyógy-
szeres vagy
kül ső keze-
lés. Érdemes
a pollenje-
lentést fi-
gyelni, és
a pa na -
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,,A tüneteket
kiváltó 

allergének ismeretében
már a pollenszezon előtt

néhány héttel megkezdhető 
a kezelőorvos javaslata 
alapján a gyógyszeres 

vagy
külső kezelés.”



Az alsó végtagi érszűkületet kira-
katnéző betegségnek is hívják,
mert a fájdalom miatt időszakosan
(súlyosságától függően változó tá-
volság megtétele után) megállásra
készteti a beteget.

Megállásra késztet
Fájdalom típusosan terhelésre je-

lentkezik, kezdetben hosszabb vagy
megterhelőbb gyaloglás esetén, példá-
ul emelkedőn. A beteg szinte mindig
pontosan megmondja, hány lépés
vagy méter után jelentkezik a fájda-
lom. A fájdalom nyugalomra, pihenés-
re, megállásra tíz percen belül megszű-
nik. A fájdalom helye a lábfej, vádli,

comb izomzatára lokalizálódik. Érszű-
kület kezdeti szakaszában tünetek
még nem jelentkeznek, így szűréssel
időben észrevett és gondozott, kezelt
alsó végtagi érszűkület romlása meg-

állítható, szükség esetén beavatkozás-
sal kezelhető, még a fekély, illetve nyu-
galmi fájdalom kialakulása előtt.

Mit nevezünk
perifériás érbetegségnek?
A perifériás érbetegség (érszűkü-

let), az általános érelmeszesedés egyik
megjelenési formája, melynek esetén
a vérkeringési zavar az alsó végtag
ütőerein lép fel. Az érszűkület minden
huszadik felnőttnél kialakul, előfordu-
lásának gyakorisága a korral nő. 65
éves kor felett már minden ötödik em-
bernél számítani kell az érszűkület ki-
alakulására. A perifériás érbetegség
kockázati tényezői a koszorúér- és

agyi érbetegséghez hasonlóak. A be-
tegség kialakulásának valószínűsége
tovább nő dohányzás, magas vérnyo-
más, cukorbetegség vagy magas ko-
leszterinszint esetén.
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„Kirakatnézô betegség” –
az érszûkületrôl

Szerzô: Dr. Polyák Zita
belgyógyász, angiológus szakorvos

Kérdőív a diagnózis felállításához
Egy egyszerű kérdőív kitöltésével már képet kapunk arról, hogy tü-
neteink, panaszaink alapján állhat-e alsó végtagi érszűkület a hát-
térben. Az Edinburgh-kérdőív segít a perifériás érbetegség diagnó-
zisában. Az alábbiakban megjelöltük azokat a válaszokat, melyek
a perifériás érbetegség fennállása mellett szólnak: 

Járáskor jelentkezik-e fájdalom bármelyik lábában? 
Igen 

Előfordul-e, hogy ez a fájdalom állás vagy ülés közben kezdődik?
Nem 

Jelentkezik-e ez a fájdalom, ha siet vagy hegyre megy fel? 
Igen 

Jelentkezik-e ez a fájdalom, ha normális sebességgel halad? 
Igen: közepes/súlyos stádium.

Mi történik a fájdalommal, ha megáll? 
Elmúlik 10 percen belül.

Hol jelentkezik a fájdalom? 
Általában a vádliban.

Amennyiben a kérdőív alapján válaszai megegyeznek a fentiekkel, nagy
valószínűséggel érszűkülete van.

Szűrővizsgálat javasolt
Panaszmentesség esetén is,

amennyiben rizikótényezői vannak
vagy elmúlt 65 éves, érszűkület szű-
rővizsgálata szintén javasolt. Az ér-
szűkület szűrése eszközös vizsgálattal

történik. Pontos diagnózist fizikális,
valamint kézi Doppler ultrahanggal
végzett vizsgálat alapján lehet felállí-
tani, majd ezt követően a további te-
rápiás, illetve diagnosztikus teendő-
ket meghatározni.

Ingyenes szűrővizsgálat június 12–13-án lesz
Győrben, a Kardirex Egészségügyi Központban.
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Jelentkezni lehet a 96/516-320-as telefonszámon vagy
személyesen, a 9024 Győr, Táncsics M. u. 43. sz. alatt.



2017. május 12.   / + / 23

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

HIRDETÉS
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Nyolc hamvas fiatal lány. Szőkék
és barnák vegyesen. Ketten
strandlabdát dobálnak kissé
ügyetlenül. Egy harmadik vala-
mi délszaki növényt ölelget csá-
bosan. Mindez történhetne a
fantáziámban is. Vagy kissé
megfakult poszteren a vécém fa-
lán. De nem… Ez egy római mo-
zaik, és Kr. u. 325-ből származik.

Piazza Armerina neve még a Szicí-
liát megjárt utazó számára sem cseng
túl ismerősen. A városka a sziget bel-
sejében, a kevésbé felkapott Enna tar-
tományban található. Tengerpartja
nincs, és viszonylag távol esik az autó-
pályától is. Az itt feltárt ókori romok vi-
szont kolosszális, vagy ha úgy tetszik,
„kolosszeumi” jelentőségűek.

A városka határában római kori föld-
birtok, úgynevezett latifundium műkö-
dött. A birtok közepén álló épületkomp-
lexum tulajdonosa pedig – a villa mére-
te, illetve a díszítések minősége alapján
– valószínű, hogy magas rangú római

Bikinis pixelcsajok...
az ókorból

arisztokrata volt, elképzelhetően maga
Maximianus császár, Itália, Hispánia és
Észak-Afrika ura. A komplexum sorsát
– Pompejihez hasonlóan – egy termé-
szeti katasztrófa pecsételte meg: a Kr.
u. XII. században földcsuszamlás te-
mette maga alá az épületet.

Ezen a ponton jogosnak tűnhet a
kérdés, hogy vajon mi néznivaló akad
egy hódítók által szétdúlt, majd sárla-
vina által betemetett ókori romon.
Hogy mi? Több ezer négyzetméternyi,
tökéletesen fennmaradt mozaikpadló.
Ráadásul a legszebb fajtából. Nem vé-
letlen, hogy az UNESCO felvette a vil-
lát a világörökségi helyszínek közé.

Mozaik hátán mozaik
A geometriai mintákkal díszített

termek mellett találunk mitológiai té-
májú, illetve a korabeli élet minden-
napjait bemutató alkotásokat is. És
akkor még nem szóltunk a szabadabb
felfogású, vagy direkte pajzán témájú
mozaikokról. Ezek közé tartozik példá-
ul a diszkréten „A csók” névre keresz-

Szerző: KISTÉ

telt alkotás, melyen egyértelműen jó-
val intimebb dolog történik, mint
szimpla cuppanós puszi.

A talán legismertebb, és a köztu-
datba a „Bikinis lányok” néven bevo-
nult mozaik viszont nem erotikus té-
májú mű. Az itt látható hölgyek ugyan-
is egyértelműen valamilyen sporttevé-
kenységet végeznek. A modernkori bi-
kinire kísértetiesen hasonlító ruhada-
rab tehát ezúttal praktikus célt szolgál,
és nem a férfiszemek kényeztetését.

Hangulatos sikátorok
A villa megtekintése után vétek len-

ne nem felkeresni a közeli városkát is.
Hogy miért? Egyrészt mert a többi tu-
rista ezt jellemzően elmulasztja, így itt

valós képet kaphatunk arról, hogy mi-
lyen is az igazi „dolce vita siciliana”. Más-
részt meg azért, mert Piazza Armerina
– a maga nemében – egészen tökéletes.
Barnás, kopottas házai egymás hegyén-
hátán kúsznak a dombtető felé, az eset-
leges esztétikai hiányosságokat pedig
könnyen feledteti a városra ragyogó for-
ró, mediterrán napsütés.

Az apró erkélyeken kint ül a „Mam-
ma” és aszalódik a paradicsom. A si-
kátorban megbúvó, kockás terítős
trattoria tulajdonosa pedig, dolga vé-
geztével a szomszédos asztalhoz ül,
majd kér a kávéját kortyoló turistától
egy szál cigit. És rágyújt. Persze vi-
gyázva arra, hogy ne a vendég felé
szálljon a füst…
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GASZTRO CREATIVE CHEF

Könnyû
finomságok

Nagy Péter a mûsorban elmesélte, 1991-ben
kezdték Gyôrben néhányan az állatmentést, s
'95-ben alapították az állatmenhelyt fenntartó
Emberek az Állatokért Alapítványt. Az elmúlt
évekre az ország egyik legnagyobb és legfelsze-
reltebb állatmenhelye lett a gyôri. 8-9 állandó al-
kalmazott dolgozik nap mint nap az otthontalan
kutyákért és macskákért, még saját mûtôjük is
van. „Együttmûködünk a gyepmesteri teleppel,
így az országos rossz gyakorlattal ellentétben,
Gyôrben már nem altat el talált állatot a gyep-
mester, sikerül ôket megmenteni” — hangsúlyoz-
ta Nagy Péter, aki máig önkéntes munkában te-
vékenykedik az állatmenhelyen. Az ételek készí-
tése közben kiderült, a pestót csak sajt nélkül
kóstolhatja meg, ugyanis érzékeny a tejtermé-
kekre és a vörös húsokra is, a többi fogást azon-
ban gond nélkül fogyaszthatja.

Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor
láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit ké-
sôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is
visszanézhetnek.

Ahogy azt megszokhattuk,
Nagy Eszter Creative Chef
olyan finomságokkal ké-
szült, melyeket gyorsan el-
készíthetünk, azonban az
ízélményt napokig emleget-
hetjük. A vendég ezúttal
Nagy Péter, a Győri Állat-
menhely vezetője volt.
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MEDVEHAGYMAPESTO

1 csokor medvehagyma •
25 dkg kesudió • 1,5 dl olí-
vaolaj • 8 dkg parmezán

Gyors elôétel arra az esetre, ha
meglepnének minket. Szerin-
tem legalább olyan finom, mint
olaszos társai... A medvehagy-
mát aprítva, a kesudiót picit pi-
rítva az olívaolajal és a reszelt
parmezánnal turmixgépbe tesz-
szük és alaposan összedolgoz-
zuk. Mindenki másként szereti,
én például picit darabosan. Ha
nem elég sós, kóstolás után
ízesítsük és pirítóssal, vagy po-
gácsával kínáljuk.

80 dkg tôkehalfilé • 10
db fürjtojás • 200 g
kuszkusz • 100 g sós-
ka (friss) • 1 tk. só • fél
dl olívaolaj • csepp
édesítô • (medvehagy-
ma szára vagy újhagy-
ma… elhagyható) • né-
hány szem koktélpara-
dicsom



GRILLEZETT TÔKEHAL, FÜRJTOJÁS,
LANGYOS SÓSKASALÁTA KUSZKUSSZAL

CREATIVE CHEF HIRDETÉS
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2 db banán • 3 db avoká-
dó • 20 dkg feketecsokolá-
dé • 1,5 dl mogyorótej •
1 rúd vanília

A halat darabokra vágjuk és
enyhén besózva, olívás-vajas,
tûzforró serpenyôben hirtelen
mindkét felét megsütjük. Nem
kell sokáig, maximum 40 má-
sodpercig oldalanként. A kusz-
kuszt egy tálba tesszük, a só-
val és a medvehagyma szárá-
val elkeverjük és másfélszer
annyi forró vízzel felöntjük, mint
a kuszkusz, majd picit átkever-
jük, lefedjük és félretesszük.
Mikor megszívta magát, hozzá-
adjuk az aprított sóskát, a pa-
radicsomokat, az olívaolajat,
pici édesítôt (hogy ellensúlyoz-
za a sóska savasságát) és jól
összeforgatjuk. A halakat a
kuszkuszos salátára helyezzük
és mini tükörtojásokkal kínáljuk

AVOKÁDÓS, BANÁNOS CSOKIKRÉM
FRISS GYÜMÖLCSÖKKEL (VEGÁN)

A mogyorótejet a vaníliával felforraljuk,
majd a tûzrôl félrehúzva, feloldjuk ben-
ne a csokoládét. A masszát a baná-
nokkal, az avokádó belével turmixgép-
be tesszük és krémesre turmixoljuk. A
krémet poharakba töltjük és friss gyü-
mölcsökkel kínáljuk.



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

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Győr-Ménfőcsanak új
építésű részén téglaépíté-
sű, 6 lakásos társasház-
ban eladó egy 61 nm-es,
két szoba + nappalis, mo-
dern lakás, hatalmas terasszal. A konyha extrán fel-
szerelt, beépített konyhagépek (italhűtő is), indukciós
főzőlap, gránit mosogató kerültek beépítésre. Garázs
vásárolható 2,5 M Ft-ért.

Ár: 22 M Ft • Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Sziget kedvelt ut-
cájában, Belvároshoz,
egyetemhez, termálfür-
dőhöz közel 67 nm-es
(nettó 61 nm), nappali
+ 3 hálós, klímás, 2.
emeleti, részben tetőté-
ri, újszerű állapotú
téglalakás eladó.

Ár: 19,9 M Ft • Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Nádorvárosban
bruttó 61 nm-es tetőtéri
lakás eladó! Az ingatlan
Nádorváros Belvároshoz
közeli részén van. A la-
kás egy 15 lakásos társas-
ház 2. emeletén helyezke-
dik el, melyben található 2 hálószoba + nappali.

Ár: 16,9 M Ft • Kálmán Gábor: +36-20/524-1818

Győr-Kisbácsán, a Pa-
csirta lakóparkban
(Szitásdomb) föld-
szinti, kertkapcsola-
tos, amerikai kony-
hás, nappali + 3 szo-
bás, 79 nm-es lakás eladó, új építésű, 14 lakásos tár-
sasházban. A kert mérete 77 nm!

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

Tóparti nyugalmat keres? Akkor ezt
Önnek ajánlom! Győrújfalu már régó-
ta óriási fejlődést mutat, kis közössége
rendkívül összetartó, ezért is olyan
kedvelt. Mindenkinek ajánlom, aki
szereti a zöldövezetet, a természet kö-
zelségét, de mégis közel maradna a vá-
ros nyüzsgéséhez.  Sokan kerestek itt
lakásokat, de eddig csak családi házra
volt lehetőség, most viszont rendkívül
csendes, tópartra néző ingatlanokat kí-
nálunk eladásra. Praktikus elrendezé-
sű lakások épülnek ebben a gyönyörű,
modern társasházban 44 nm–70 nm-ig,
mindegyik tágas erkély vagy terasz
kertkapcsolattal rendelkezik. Várható
átadás: 2018. tavasz.

ÉRTÉKÁLLÓ BEFEKTETÉS! Szeret-
ném kiemelni ezt a nádorvárosi pro-
jektet elhelyezkedése és kis lakásszá-
ma miatt. Ha kis, családias közösség-
ben szeretné élni mindennapjait, ez
Önre vár. Csupán 6 lakás és 1 üzlet ke-
rül kialakításra. A Belvárostól egy kar-
nyújtásnyira elhelyezkedő társasház,
minden a mai igényt kielégítő, trendi
külsőn kívül, nagyon magas műszaki
tartalommal is rendelkezik. A felső
szinten egy csodálatos, egyedi pentho-
use lakás helyezkedik el, 100 nm-es
alapterületéhez 33 nm terasz is tarto-
zik. Aki exkluzív, egyedi lakást keres,
annak ez tökéletes választás lehet.

UTOLSÓ LAKÁSOK I

UTOLSÓ LAKÁS! KÖLTÖZZÖN MÉG A NYÁRON!
NE HABOZZON, HÍVJON! Győr-Kisbácsán, a Pacsirta
lakóparkban, 15 lakásos, új építésű társasházban eladó
ez a 75,42 nm-es, emeleti lakás, melyhez 19,06 nm er-
kély is tartozik!

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

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15 lakásos tár-
sasházban, emelt szintű, fűtéskész állapotú lakás azon-
nal átvehető! Az első emeleti, 71,69 nm-es ingatlan
nagy előnye a kiváló elosztás mellett a 8,26 nm-es te-
rasz. Az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra
kerül három fél szoba.

Ár: 21,5 M Ft • Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

64 nm + 4 nm erkély, 1 + 2 szoba 
Ár: 27,6 M Ft

100 nm+ 33 nm terasz, 1+3 szoba 
Ár: 50 M Ft

Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

44 nm lakás + 22 nm erkély, 1+1 szoba  
Ár: 16,5 M Ft

60 nm + 24 nm terasz, 1+2 szoba 
Ár: 19,88 M Ft

Budai Mónika: +36-30/640-8794

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

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

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban új építésű
ikerházak eladók! A 70 nm-es házhoz tartozó telekrész
400 nm. Elosztása: amerikai konyhás nappali + 3 háló-
szoba. Nagyméretű, 12 nm-es terasz! Kiváló minőség,
megbízható kivitelezés!

Ár: 22,9 M Ft • Budai Mónika: +36-30/640-8794
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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!

Győr-Ménfőcsanak csa-
ládias, új építésű részén
eladó egy 70 nm-es, 3
hálószoba + nappalis,
amerikai konyhás, I.
emeleti téglaépítésű tár-
sasházi lakás. Az ameri-
kai konyhás nappali erkélykapcsolatos. 

Ár: 21,4 M Ft • Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrben, Adyváros-
ban eladó a kórház
szomszédságában, egy
55 nm-es, két szoba +
hallos, hetedik emele-
ti panellakás, liftes
házban.

Ár: 12,9 M Ft • Kálmán Gábor: +36-20/524-1818

Győr-Nádorváros klasszikus
részén eladó ez kulcsrakész
társasházi lakás. Az 50 nm-es
ingatlan egy 6 lakásos társas-
ház földszintjén található. El-
osztása: amerikai konyhás
nappali + 1 hálószoba.

Ár: 22,8 M Ft • Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szigetben, a Belvá-
roshoz közeli részen el-
adásra kínálom, ezt a 32
nm-es, 2. emeleti garzon-
lakást! Az ingatlanhoz er-
kély, valamint pincehe-
lyiség is tartozik. A lakás
felújítandó, így saját ízlésére alakíthatja!

Ár: 9,6 M Ft • Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanak
új lakóparkjában,
családi házak és iker-
házak leköthetők. Ál-
modja meg Édes Ott-
honát és mi megvaló-
sítjuk. Jövő tavasszal
már az új házában él-
het. Egyedi tervek,
személyre szabott
ajánlatok.

IDEI KÖLTÖZÉSSEL!

Marcalváros közkedvelt részén új építésű lakások el-
adók! Ez a 61,09 nm-es lakás a 3. emeleten található,
melyhez tartozik egy 7,12 nm-es terasz is! Elosztása:
nappali + 2 hálószoba.

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

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén, új építésű, 8 la-
kásos társasházban lakások leköthetők. Ez a 44 nm-es
lakás az első emeleten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali és 1 hálószoba. A nappaliból léphe-
tünk ki az 5,7 nm-es erkélyre.

Ár: 15,9 M Ft • Budai Mónika: +36-30/640-8794

90 nm-es családi ház 703 nm telekkel   Ár: 32,9 M Ft
90 nm-es ikerház kb. 380 nm-es telekkel  Ár: 26,9 M Ft

Budai Mónika: +36-30/640-8794  • Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győr-Sziget Belvároshoz közeli részén, 5 lakásos, új
építésű társasházban, eladásra kínálom ezt a második
emeleti, tetőtéri, bruttó 52,93 nm-es (nettó 41,63 nm)
lakást! Elosztása: amerikai konyhás nappali + 1 szoba.

Ár: 14,7 M Ft • Horváth Edina: +36-70/587-4020
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Korhatárjelölések:  n 6 év   n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR

MÁJUS 13., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20 Célpont neve: Salazar n 02:20
Tények Este 03:00 Teleshop 03:25 Bu-
kott angyalok n 04:10 Franklin és Bash
n 04:50 Csapdába csalva n 05:15 A
szépség és a szörnyeteg n 06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné n 08:15 Tom és
Jerry gyerekshow n 08:45 Popeye, a
tengerész n 09:05 Kung Fu Panda – A
harc művészete n 09:35 Trendmánia n
10:05 Babavilág n 10:40 Ízes élet n
11:10 Otthontérkép n 11:45 Poggyász
n 12:15 SzÉpítők n 12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó n 13:50 Doktor House n
14:50 A stepfordi feleségek n 16:50
Megtört szívek n 18:00 Tények 18:55
Shrek 2. n 20:50 A múmia n 23:25
Rocky II. n

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Hello Győr! 10:00 Vény nélkül
n 10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Civil kurázsi 19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Gázfröccs
20:30 Kulisszák mögött 21:00 Épí-
tech 21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 14., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 Monk – Flúgos nyomozó n
04:50 A Miller család n 05:15 A szép-
ség és a szörnyeteg n 06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné n 08:45 Tom
és Jerry gyerekshow n 09:15 Po-
peye, a tengerész n 09:25 Az Év Pa-
sija n 09:55 Tűsarok n 10:30 Több
mint TestŐr n 11:00 SpeedZone n
11:35 Super Car n 12:05 Falforgatók
n 12:40 A Miller család n 13:10
Monk – Flúgos nyomozó n 14:10
Doktor House n 15:15 Szemtelen
szemtanúk n 17:25 Ripost n 18:00
Tények 18:50 A Nagy Duett n 21:35
Szerelem, angolosan n 23:40 Kény-
szerleszállás n

07:00 Vény nélkül n 07:30 Creative
chef 08:00 Credo 08:30 Hello Győr!
09:00 Kulisszák mögött 09:30 Civil
kurázsi 10:00 Vény nélkül n 10:30
Képújság 18:00 Győri7 18:45 Konk-
rét 19:00 Civil kurázsi 19:30 Creative
chef 20:30 Hello Győr! 21:00 Üzleti
negyed 21:30 Zooo+ 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 15., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:25 Hazudj, ha tudsz! n 03:10 Ha-
zudj, ha tudsz! n 03:55 A túlélés ára
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 nagyon nagy ő n

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Üzleti ne-
gyed 09:30 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kulisszák
mögött 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Kulisszák mögött 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Konk-
rét 21:45 EYOF magazin 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Vény
nélkül n 23:00 Híradó 23:20 Sport-
hírek 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 16., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:40 Bűnös Chicago n01:40 Tények
Este 02:20 Teleshop 02:45 Hősök: Új-
jászületés 03:25 Whitney élete n
03:45 Zsaruvér n 04:25 A férjem vé-
delmében 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 n16:50 Fatma-
gül n 18:00 Tények 19:25 Extrém Ac-
tivity n 20:50 Vigyázat, gyerekkel va-
gyok! n22:10 Született szobalányok n
23:15 Propagandan

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Kulisszák mögött 08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Vény nél-
kül n 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 EYOF magazin 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Civil kurázsi 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Credo 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 17., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20 Az indíték n 01:25 Tények Este
02:05 Teleshop 02:30 Pánik n 04:00
Zsaruvér n 04:45 Balfékek 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 Szerelem a Fehér Házbann

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Credo 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Civil kurázsi 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Építech
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Építech 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45
EYOF magazin 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Hello Győr! 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Kép -
újság

GYŐR+ TV

05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok! n – Lego Ninjago –
Az avatár – Aang legendája – A Ma-
dagaszkár pingvinjei – Lego Ninjago
07:15 Reggeli n 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:20 Baba-
Kalauz n 12:50 Story Extra n 13:20
Fókusz n 14:00 A kis menyasszony n
14:35 Éjjel-nappal Budapest n
15:50 1 perc és nyersz! n 16:55
Story Extra n 17:25 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:00 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:20 Barátok közt n 21:55
Castle n 22:55 RTL Klub Híradó
23:20 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek n 23:55 Magyarul Balóval 

04:00 Barátok közt n 04:30 Magya-
rul Balóval 05:05 Televíziós vásárlás
05:30 Jó reggelt, skacok! n – Lego
Ninjago – Az avatár – Aang legendája
– A Madagaszkár pingvinjei – Lego
Ninjago 07:15 Reggeli n 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 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 1 perc és nyersz!
(IV / 2. rész) n 16:55 Story Extra n
17:25 Fókusz n 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 1 perc és nyersz! n 20:10
Éjjel-nappal Budapest n 21:25 Bará-
tok közt n 22:05 Szulejmán n 23:10
RTL Klub Híradó 23:40 Házon kívül n

03:25 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n04:00 Barátok közt n04:30 Ma-
gyarul Balóval 05:05 Televíziós vásár-
lás 05:30 Jó reggelt, skacok! n 07:15
Reggeli n 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 Fókusz Plusz
n 12:50 Story Extra n 13:20 Fókusz
n 14:00 A kis menyasszony n 14:35
Éjjel-nappal Budapest n15:50 Házas-
ság első látásra n16:55 Story Extra n
17:25 Fókusz n 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 1 perc és nyersz! n 19:55
Éjjel-nappal Budapest n 21:15 Bará-
tok közt n21:55 Dr. Csont – Szerelem
mindhalálig n 22:55 RTL Klub Híradó
n 23:25 Magyarul Balóval

06:25 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:10 Will és Grace n 07:35
Will és Grace n 08:00 Jóbarátok n
08:25 Jóbarátok n 08:55 Szívek szál-
lodája n 09:50 Szívek szállodája n
10:50 Ingatlancápák n 11:50 Monk –
Flúgos nyomozó n 12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó n 13:50 NCIS: Los An-
geles n 14:45 NCIS: Los Angeles n
15:40 Castle n 16:40 Castle n 17:35
Ingatlancápák n 18:35 Az élet csajos
oldala n19:05 Az élet csajos oldala n
19:35 Míg a halál el nem választ n
20:05 Míg a halál el nem választ n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:05 Két pasi – meg egy kicsi n
21:30 Exek az édenben 22:40 Flash –
A Villám n 23:35 Exek az édenben

06:25 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:10 Will és Grace n 07:35
Will és Grace n 08:00 Jóbarátok n
08:25 Jóbarátok n 08:55 Szívek szál-
lodája n 09:50 Szívek szállodája n
10:50 Ingatlancápák 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 18:35 Az élet
csajos oldala n 19:05 Az élet csajos
oldala n 19:35 Míg a halál el nem vá-
laszt n 20:05 Míg a halál el nem vá-
laszt n 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:05 Két pasi – meg egy kicsi
n 21:30 Exek az édenben 22:35 Idő-
utazók n 23:30 Exek az édenben

06:25 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:10 Will és Grace n 07:35
Will és Grace n 08:00 Jóbarátok n
08:25 Jóbarátok n 08:55 Szívek szál-
lodája n 09:50 Szívek szállodája n
10:50 Ingatlancápák n 11:50 Monk -
Flúgos nyomozó n 12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó n 13:50 NCIS: Los An-
geles n 14:45 NCIS: Los Angeles n
15:40 Castle n 16:40 Castle n 17:35
Ingatlancápák n 18:35 Az élet csajos
oldala n 19:05 Az élet csajos oldala
n 19:35 Míg a halál el nem választ n
20:05 Míg a halál el nem választ n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:05 Két pasi – meg egy kicsi n
21:30 Exek az édenben 22:40 Mátrix
– Forradalmak 

06:35 Kölyökklub n 09:00 Lego Star
Wars: Droid Tales n 09:25 BabaKala-
uz n 10:00 Teleshop 10:55 Vendég-
séf n 11:25 ÉletmódKalauz n 12:00
StílusKalauz n 12:30 Édes otthon n
13:05 Az Év Hotele n 13:35 Profi a
konyhámban n 14:10 XXI. század – a
legendák velünk élnek n 14:45 Há-
zon kívül n 15:15 Nevelésből elégsé-
ges n 15:45 Extralarge: Gyilkosság
Miamiban n Közben: 16:00 Hatoslot-
tó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11 n 19:55 Vasember 3.
n 22:35 Terminátor 3.: A gépek láza-
dása n

01:45 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
02:15 A célszemély n 02:55 A célsze-
mély n 06:00 Trendközelben 06:30
Will és Grace n 06:55 Will és Grace
n 07:25 Jóbarátok n 07:50 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 08:20 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 08:50 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 09:25 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 09:55 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 10:30 Monk
– Flúgos nyomozó n 11:30 NCIS: Los
Angeles n 12:25 NCIS: Los Angeles
n 13:25 Castle n 14:20 Castle n
15:15 Időutazók n 16:15 Időutazók
n 17:10 Rólunk szól n 18:10 Hulk n
21:00 Mátrix – Újratöltve n 23:45
Exek az édenben 

00:50 Exek az édenben 01:50 Mátrix
n 03:55 Időutazók n 04:10 Időuta-
zók n 05:55 Will és Grace n 06:20
Will és Grace n 06:45 Will és Grace
n 07:10 Jóbarátok n 07:40 Jóbará-
tok n 08:10 Lakástalkshow 09:05
Amerikai mesterszakács n 09:55
Amerikai mesterszakács n 10:55
Trendközelben 11:25 NCIS: Los An-
geles n 12:25 NCIS: Los Angeles n
13:25 Rólunk szól n 14:20 Bean – az
igazi katasztrófafilm n 16:10 Hulk n
19:00 Next – A holnap a múlté n
21:00 Mátrix – Forradalmak 23:30
Exek az édenben 

02:05 Magyar elsők n 02:25 Hazajá-
ró 03:05 Hagyaték n 03:35 Noé ba-
rátai 04:05 Ízőrzők: Szólád 04:35
Akadálytalanul n 05:05 Kosár 05:25
Itthon vagy! 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 A múlt ár-
nyékában n 06:55 Kenó n 07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 Lola n 09:10 A hegyi
doktor – Újra rendel n 09:55 Váratlan
utazás 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 16:10
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 n 21:25 Hawaii Five-
0 n 22:05 Kenó n 22:15 SOKO – Al-
pesi nyomozók n 23:00 A hajsza n

02:15 Az én '56-om n 02:30 Kézjegy
n 03:15 Hagyaték n 03:40 Noé bará-
tai 04:10 Ridikül n 05:00 Esély 05:25
Család és otthon 05:45 Himnusz
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
10:00 Váratlan utazás n 10:50 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Jamie vidéki konyhája
13:25 Zorro n14:15 Erdészház Falke-
nauban n15:05 A múlt árnyékában n
16:05 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 Skandináv lottó sorsolás n
20:35 Zsaruvér n 21:25 A fátyolos
hölgy n 22:15 Kenó n 22:25 A kéz,
amely a bölcsőt ringatjan

02:45 Odaát n 04:15 Gálvölgyi-
show n 04:45 Győzike n 05:25 Győ-
zike n 06:10 Televíziós vásárlás
06:40 Kölyökklub n 09:15 Lego Star
Wars: Droid Tales n 09:45 Teleshop
10:35 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n 11:05 Brandmánia n 11:35
Bringasáv n 12:05 Fitt Mánia n
12:40 Autogram n 13:10 Randi Taxi
n 13:45 Őszinte Ingatlanos n 14:20
Érintés n 15:25 Keresd a nőt! n
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz n 19:20 A Boszorkány-hegy n
21:25 Támadás a Fehér Ház ellen 2. –
London ostroma n 23:30 Egyszemé-
lyes kommandó n

05:55 Rome Reports – Vatikáni híradó
n 06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sok-
színű vallás 06:40 Luther reformációja
n 06:55 Kenó (ism.) n 07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:50 Isten kezé-
ben n 09:20 Kereszt-Tények 09:30
Református ifjúsági műsor 09:35 Bap-
tista ifjúsági műsor 09:45 Unitárius if-
júsági műsor 09:55 Református ma-
gazin 10:20 Reformáció hétről hétre
10:30 Római katolikus szentmise köz-
vetítése Nagyváradról 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Rúzs és
selyem 13:20 Múzeumtúra n 14:05
Újra nyomoz a páros n 15:40 Az okos
mama n 17:00 Hogy volt!? 18:00 Hír-
adó 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei
n 19:35 Magyarország, szeretlek!
21:05 Kártyavár n 22:00 Kenó n
22:05 Közönséges bűnözők n 23:55
Újra nyomoz a párosn

02:30 Hazajáró 03:15 Hagyaték n
03:45 Noé barátai 04:10 Ridikül n
05:05 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 10:00 Váratlan utazás
n 10:50 Család-barát n 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
vidéki konyhája 13:20 Zorro n 14:10
Erdészház Falkenauban n 15:00 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
19:25 Maradj talpon! n 20:25 Önök
kérték! n 21:25 Velvet Divatház n
22:10 Kenó n 22:20 Cédrusliget n
23:10 Nagyok 23:35 Reformáció hét-
ről hétre 23:45 Kékfényn

01:55 Az én '56-om n 02:10 Magyar
történelmi arcképcsarnok 02:25 Ha-
zajáró 03:10 Hagyaték n 03:35 Noé
barátai 04:10 Ridikül n 05:00 Élő
egyház 05:25 Életkor 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 06:10
EuropeS 06:25 Világ-nézet n 06:55
Kenó n 07:00 Híradó 07:25 Család-
barát 09:00 Anna n 10:35 A világ -
örökség kincsei 11:00 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 A világ tetején –
A Tibeti-fennsík n 13:45 Hazajáró
14:20 Magyar Krónika 14:50 Gábor
diák n 16:25 Tóth János n 17:00
Gasztroangyal n 18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat n 19:30 Egynyári
kaland n 20:30 Elővízió 2017 21:00
Eurovíziós Dalfesztivál 2017 n
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MÁJUS 19., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:55 Tények Este 01:45 Teleshop
02:10 Spartacus n 03:35 A törvény
embere n 04:20 Walker, a texasi ko-
pó 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 20:45 Tények Top Sztori n 21:00
Jack Reacher n 23:55 Hello Hollywo-
od – Návai Anikóval n

GYŐR+ TV

MÁJUS 18., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:40 Hűtlen vágyak n 01:40 Tények
Este 02:20 Teleshop 02:45 Sparta-
cus n 04:15 Balfékek n 04:40 Csap-
dába csalva n 05:05 Csapdába csal-
va 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
Családi Titkok 15:45 Ana három arca
n 16:50 Fatmagül n 18:00 Tények
19:25 Extrém Activity n 20:50 Vigyá-
zat, gyerekkel vagyok! n 22:10 A szul-
tána n 23:25 1/1 Azurák Csabával 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 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 Creative chef 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

00:50 Randi Taxi n 01:25 Bringasáv
n 01:55 Revolution n 03:00 Odaát n
04:00 Barátok közt n 04:30 Magya-
rul Balóval 05:05 Televíziós vásárlás
05:30 Jó reggelt, skacok! n 07:15
Reggeli n 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 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 1
perc és nyersz! n 16:55 Story Extra
n 17:25 Fókusz n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 1 perc és nyersz! n
20:10 Éjjel-nappal Budapest n
21:25 Barátok közt n 22:05 Halálos
fegyver n 23:00 RTL Klub Híradó
23:35 Magyarul Balóval

06:25 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:10 Will és Grace n 07:35
Will és Grace n 08:00 Jóbarátok n
08:25 Jóbarátok n 08:55 Szívek szál-
lodája n 09:50 Szívek szállodája n
10:50 Ingatlancápák 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 18:35 Az élet
csajos oldala n 19:05 Az élet csajos
oldala n 19:35 Míg a halál el nem vá-
laszt n 20:05 Míg a halál el nem vá-
laszt n 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:05 Két pasi – meg egy kicsi
n 21:30 Exek az édenben 22:40 Is-
meretlen férfi n

01:55 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 Will és Grace n 08:00 Jóba-
rátok n 08:25 Jóbarátok n 08:55 Szí-
vek szállodája n 09:50 Szívek szállo-
dája 10:50 Ingatlancápák 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
18:35 Az élet csajos oldala n 19:05
Az élet csajos oldala n 19:35 Míg a
halál el nem választ n 20:05 Míg a
halál el nem választ n 20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:00 Spíler n
23:25 Ismeretlen férfi n

01:25 Az én '56-om n 01:35 Zegzu-
gos történetek 02:00 Szellem a pa-
lackból... 02:30 Hazajáró 03:15 Ha-
gyaték n 03:45 Noé barátai 04:10 Ri-
dikül n 05:05 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 Életkerék 07:50 Öt konti-
nens 08:20 Lola n 09:10 A hegyi dok-
tor – Újra rendel n 10:00 Váratlan uta-
zás n 10:50 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
vidéki konyhája 13:30 Zorro n 14:20
Erdészház Falkenauban n 15:10 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 21:15 Agatha
Raisin n 22:05 Kenó n 22:10 Éjféli le-
számolás n 23:55 Kettős kockázat n

00:15 Brandmánia n 00:45 Az Év Ho-
tele n 01:20 Tengeri farkasok n
04:00 Barátok közt n 04:30 Magya-
rul Balóval 05:05 Televíziós vásárlás
05:30 Jó reggelt, skacok! n 07:15
Reggeli n 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 ÉletmódKa-
lauz n 12:50 Story Extra n 13:20 Fó-
kusz n 14:00 A kis menyasszony n
14:35 Éjjel-nappal Budapest n
15:50 1 perc és nyersz! n 16:55
Story Extra n 17:25 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:05
Showder Klub n 23:15 RTL Klub Hír-
adó 23:45 Magyarul Balóval

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül n 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 EYOF magazin 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 EYOF maga-
zin 21:45 Konkrét 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 EYOF maga-
zin 21:45 Made in Hungary 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Gáz-
fröccs 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 Média -
klikk 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 A múlt árnyékában
n 06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:25
Rondó 07:50 Alpok–Duna–Adria
08:20 Lola n 09:10 A hegyi doktor –
Újra rendel n 10:00 Váratlan utazás
n 10:50 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie vi-
déki konyhája 13:15 Zorro n 14:05
Erdészház Falkenauban n 14:55 A
múlt árnyékában n 15:55 Don Mat-
teo n 16:55 Szerencse Híradó n
17:10 Ridikül n 18:00 Híradó 18:35
A hegyi doktor – Újra rendel n 19:25
Maradj talpon! n 20:30 Tóth János n
21:05 A Bagi Nacsa Show n 22:05
Hárman a slamasztikában n 23:40
Kenó n 23:50 Magyar rapszódia n

szöveg és fotó: xantus-állatkert

A szeszélyes tavasz ellenére szépen csepe-
rednek a kicsik az állatkertünkben. A gyűrűs-
farkú maki ikreink napról napra egyre csinta-
lanabbak és merészebbek. Ha jó az idő, a
négy kicsi gézengúz látványos bemutatókat
tart a kifutóban. Önállóan ágról ágra ugrán-
dozva, légtornász képességeiket fitogtatják,
persze még csak a talajhoz közel maradva.
Apró „kezeikkel” ügyesen csimpaszkodnak
már a bokrok ágaiba és a kifutójuk köteleibe.
Zahira, a csimpánzlányunk is egyre önállóbb.
Már próbálgatja ügyességét, egyre többször
próbál anyukájától eltávolodni, persze Pola
ezt még nem nagyon engedi.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 25-én licit útján értékesíti:

Győr (Marcalváros II), Mécs L. u.; beépítetlen terület; hrsz.: 2858/149; 
teleknagyság: 1 ha 1067 m2; kikiáltási ár: 345.000.000 Ft + 27% ÁFA.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-
239), valamint az interneten (www.gyor.hu Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

Cseperednek a kölykök
Szépsége sem múlik, melyet anyjától örö-

költ, bájos arcát egyre könnyebb látni és fény-
képezni, mivel már nem bújik annyira Pola ha-
sához. Érdemes megfigyelni együtt őket. Na-
gyon kedves látványt nyújtanak a fűben ücsö-
rögve, vagy Pola kedvenc helyén, fenn a má-
szókájuk tetején „lazulva” a csimpánzcsapattal
körülvéve. Pola kitűnő anyának bizonyul, óvja,
védi, szereti kislányát. Fahéj, a gyönyörű tapír-
lány is vidáman nyargalászik a tágas kifutóban,
huncutságban és gyorsaságban felveszi a ver-
senyt a család többi tagjával.

Jöjjenek el és csodálják meg a saját sze-
mükkel is a cseperedő apróságainkat! Min-
denkit szeretettel vár az 50 éves Xantus János
Állatkert, ünnepeljenek az idén velünk!
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Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

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

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

A GYHG Nonprofit Kft. dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester,
önkormányzati képviselő és Fe-
kete Dávid alpolgármester, ön-
kormányzati képviselő kérésé-
re és támogatásával a háztartá-
sokban felhalmozódott lom jel-
legű hulladékok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egy-
szeri alkalommal. Az esemény
május 20-án, szombaton 8 és
16 óra között lesz Győrben, a
Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János kar épü-
letének udvarán, a Liszt Ferenc
utca 42. szám alatt. Bejárat a
Schwarzenberg utca felől.

A hulladékok átvételére kizá-
rólag a gyűjtőhelyen van lehető-
ség. Elhelyezhető itt többek kö-
zött elektronikai, fém, műanyag,

Kihelyezett hulladékgyûjtô
pont a Belvárosban

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

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

Kiadó

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban zajlik a Honvéd ligetben ta-
lálható, az 1848. március 15-
höz fűződő események emléké-
re 1902-ben emelt Honvéd em-
lékmű rendbetétele. A munkát
indokolja, hogy az alkotáson ta-
lálható címer alól rozsdás folya-

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

Fő feladatok: • üzleti tervezés • terv-tény elemzések
• előrejelzés • havi/negyedéves/éves zárásban való
részvétel • jelentési rendszer működtetése • riportálási
feladatok: rendszeres és ad-hoc jelentések • projekt
controlling • gazdaságossági számítások készítése •
hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel. Elvá-
rások: • felsőfokú szakirányú gazdasági végzettség
• mérlegképes könyvelői szakképzettség • logikus
gondolkodás, kiváló problémamegoldó képesség • fe-
lelősségteljes munkavégzés • magas szintű Excel és
World ismeretek. Előnyt jelent: • további szakirányú
végzettség, képzettség (controlling szakirányú oklevél,
controlling szakközgazdász) • controlleri gyakorlat

Jelentkezési határidő: május 20.

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, vala-
mint a végzettségeket igazoló bizonyítványokat a következŐ
e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu Kérjük, szíves-
kedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Controller pozíció

controller

Mûemlékgondozás
dék csorgott az emlékműre. A
napokban restaurátor bevoná-
sával a címert levették és egy új,
a fenti problémát megoldó eljá-
rással rögzítik vissza. Ezt követő-
en az emlékművet átmossák, ta-
karítják, majd a virágágyásokba
egynyári virágokat ültetnek.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
győri Jedlik híd szigeti hídfőjénél kezdődő parkolóépítési
munkálatok miatt az ott elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő
szigetet május 12-én, pénteken ideiglenesen elszállítja. A
sziget újbóli kihelyezésére az építési munkálatok befejezé-
sét követően kerül sor, pontos idejéről a szolgáltató értesí-
teni fogja a lakosságot.

nyesedék, építési törmelék, cso-
magolóanyagok, bútorok, be-
rendezési tárgyak. Veszélyes
hulladékot a kihelyezett gyűjtő-
ponton nem lehet leadni. 

A hulladék lerakására a
győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jogo-
sultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási
díj befizetéséről szóló számlá-
val, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet
–, a korábban kiadott Győr Kár-
tyával vagy lakcímkártyával, il-
letve személyi igazolvánnyal
érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtés a rendőrség és a
közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

Szelektív hulladékgyûjtô sziget
beszállítása

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 12—18.

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász
1 kg

HB dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

1599 Ft/kg

Happy Frucht
Kidney bab 

400 g, 347,50 Ft/kg

Kartonos ár

159 Ft/db

139 Ft/db

Atlantik szardínia
125 g, 1600 Ft/kg

Farmer tejföl
20%-os, 330 g, 

603,03 Ft/kg 

Magyaróvári trappista
sajt 1 kg

Magyar újburgonya 1 kg

május 12—14-ig

899 Ft/kg

199 Ft/db

200 Ft/db

1099 Ft/kg

359 Ft/kg
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Pénteken megjelenő he-
tilap 1 napos terjesztésé-
re keresünk munkatársa-
kat. Jelentkezni lakcím és telefon-
szám megadásával, az ugyinte-
zes@laphir.hu e-mail címen lehet.

3 műszakos munkára ke-
resek Hölgy kollégákat.
Nettó 160.000-170.000 Ft havi
kereset + – Jelenléti bónusz hatha-
vonta: 16.000 Ft Erzsébet-utal-
vány. – Karácsonyi jutalomként
plusz egyhavi jövedelem. Jelent-
kezni: 06-70/882-0610

Az UNI-WORKER Kft. fel-
vételt hirdet az alábbi munkakörök-
ben: egyedi gyártásban jártas
CNC gépkezelő, műanyagipari mi-
nőségellenőr (2 nap munka, 2 nap
szabad), hegesztő, közlekedési
mérnök (közösségi közlekedés te-
rület), projektkoordinátor (gépész-
mérnök), műszerész, betanított
munkás (kesztyűkötő, pöttyöző),
sorkiszolgáló, környezetvédelmi
mérnök. Érdeklődni: +36-96/283-
281 vagy info@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bádo-
gos és lapos tetők, szigete-
lési munkák készítése. 06-
30/355-6991

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

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

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

Lomtalanítást vállalok Győr-
ben és környékén, igény szerint.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-
30/212-4830.

Villanyszerelést és villany-
bojlerek javítását vállalom Győrben
és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

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

Lomtalanítást vállalok padlás-
tól a pincéig, ingyenes elszállítással.

Hívjon bizalommal! 06-70/707-5812;
06-20/996-7268.

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 kö-
rűen. Szállítok, takarítok, bontok. Hív-
jon bizalommal. Stuka Tibor, 06-
30/217-0848.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása, 

Áthúzása, anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás. 
Autók, robogók kárpitjainak 

javítása, áthúzása. 
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, pén-
zed és szabadidőd? Van megoldás. Hívj:
+36-20/454-2076

Reumatológiai 
magánrendelés

Dr. Szentesi Irén
Győr, Szent Imre út  43.

Előjegyzés:
06-20/976-4813

Megkímélt állapotú használt
konyhabútor, esetleg nyaralóba is al-
kalmas, valamint panellakásba való
szobaajtó eladó. Érd.: 06-20/579-
2394.

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, esküvői keret, 

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalványelfogadása, beváltása. Nádor-
városban lakás kiadó. 06-70/564-2280

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket, dísztárgyakat,

hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101 
Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Szitásdombon jó állapotú, két-
szintes családi ház eladó. 27.990.000
Ft. 06-70/940-4046

Belvárosban 85 nm-es téglalakás el-
adó. 26.900.000 Ft. 06-70/633-5250

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

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

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 fél szo-

bás, 53–80 m2-es, határozatlan, meg-
vásárolható, erkélyes bérleményre.
Gyárváros, Bán Aladár és Kossuth La-
jos utca kizárva. (Hirdetésszám: 610.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-es, össz-
komfortos, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 szobás, 30–
40 m2-es, határozatlan bérleményre. Szi-
get, Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 611.)

Belvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 53–72 m2-es, el-
ső emeletig lévő, 2 szobás, belvárosi,
határozatlan idejű bérleményre. Panel
kizárva. (Hirdetésszám: 612.)

Belvárosi, 1 szobás, 28 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+2 és fél vagy másfél
szobás, 50–60 m2, elsősorban adyváro-
si, határozatlan, határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 329.) 

Újvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1 szobás, 36–40 m2-es, határozatlan,
határozott idejű bérleményre Újváros, Szi-
get kivételével. (Hirdetésszám: 330.)

Szigeti,1 szobás, 38 m2-es, gázkonvek-
toros, műanyag ablakos, zeneiskolához kö-
zeli, határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 vagy 1+2 fél szobás, 55–60
m2-es, határozott, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. Sziget, Belváros előnyben.
Tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 332.)

Győr-marcalvárosi, 53 m2-es,
1+2 fél szobás, összkomfortos, távfűtéses,
felújított fürdőszobás, szőnyegpadlós szo-
bás, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne marcalvárosi, nagyobb, 4 szobás,
60–80 m2-es, határozatlan bérleti szerző-
déses bérlakásra. Marcalváros II előnyben.
(Hirdetésszám: 333.)

ÉPÍTŐANYAG
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

—2O%mindenre

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.Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Május 12., péntek 18 óra

Bertalan Péter előadóművész,
szintetizátor, harmonika

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

Május 26., péntek 18 óra

Szórádi Árpád előadóművész,
szintetizátor

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

A belépő ára tartalmazza a vacsorát is,
melyet a helyszínen lehet kiválasztani 5 féle menüből!

MÁJUSI ZENÉS ESTEK!
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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 megfejtését 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: Kis-Szölgyémi Alajosné.

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

MÁJUSI ÁRZUHANÁS
HÉTRÔL HÉTRE új kedvezményekkel – figyeld Facebook oldalunkat!

20–40% 
Minden gyermek, nôi és férfi divatáru

engedménnyel!
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EYOF SPORT

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Az EYOF közeledtével egyre
több helyen, szinte minden vá-
rosban találkozunk az ese-
ményt népszerűsítő óriásplaká-
tokkal. Ezeken sportolók viszik
hírét a júliusi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválnak. A tíz
sportághoz tíz nagykövet páros
tartozik, a kosárlabda arca két
győri játékos lett. Egy rutinos
válogatott kosaras, a CMB Car-
go-UNI Győr csapatkapitánya,
Laklóth Anna, valamint a Szé-
chenyi Kosárlabda Akadémia fi-
atal tehetsége, Szirony Dorina.

„A hetedik idényemet kezdem ebben a
klubban. Imádom a várost, és bár szüle-
tett budapesti vagyok, már Győrt tekin-
tem otthonomnak. Itt találtam meg a
helyem igazán. Huszonhárom évesen
kerültem a városba, a csapatban a sor
végén kezdtem, és már négy éve, hogy
csapatkapitány vagyok, remélem, sok
feladat vár még rám itt” – mondja Lak-
lóth Anna, akinek a neve szinte egyet je-
lent a győri kosárlabdával. Minden léte-
ző klubrekordot ő tart, és egyetlen ma-
gyar bajnoki címüket is vele nyerték a
zöld-fehérek. Máig ezt az aranyérmet
tartja pályafutása legnagyobb sikeré-
nek, és örökké emlékezni fog arra az ün-
neplésre, ami a bajnoki döntő utolsó,
győztes meccse után várta őt és társait
a Széchenyi téren 2012-ben. „Hihetet-
len fieszta volt, nem gondoltam, hogy
ennyien lesznek majd velünk. Remélem,
az EYOF-on részt vevő fiatalok közül sok
magyarnak megadatik, hogy itt a város-
ban ünnepelje a sikert.”

Laklóth Anna szerint tapasztalt, sok
nagy versenyt megélt sportolóként a
legtöbbet azzal segíthet a fiataloknak,
ha szurkol nekik az EYOF-on, és taná-
csokkal látja el őket. Persze ezt legin-
kább a kosarasok hasznosíthatják. A
Széchenyi Kosárlabda Akadémia kor-
osztályos válogatottja, Szirony Dorina
nem csak ezért tekinti példaképének a
felnőtt együttes kapitányát. „Ha tehetjük,
az utánpótlás-csapatok játékosaival
együtt ott vagyunk az első csapat mér-
kőzésein, szurkolunk és persze figye-
lünk, mert szeretnénk tanulni tőlük. An-
nán látszik, hogy imádja ezt a játékot, és
hogy mindig mindent megtesz a csapa-
tért. A többiek is maximálisan bíznak
benne, felnéznek rá, ahogy mi is. Sokat
kell még fejlődnöm, hogy hozzá hasonló

EYOF: példaképe szurkol a fiatal tehetségnek
kosaras legyek, de az egyéni képzések-
nek is köszönhetően, a dobásaim már
sokkal jobbak, mint korábban, a lepatta-
nóknál viszont van még lemaradásom.”

A fiatal tehetséges játékos úgy látja,
hogy a „nagyok” mérkőzéseinek otthont
adó Egyetemi Csarnok, és az ezzel
szomszédos, kisebb kosárcsarnok kö-
zött csak méterben mérve kicsi a távol-
ság. Ahhoz, hogy az utánpótlásbázisból
kinőve valaki az élvonalban játszhasson,
hosszú utat kell
bejárnia. Do-
rina több

nemzetközi tornán vett részt, de nem
tartja magát ezen a téren rutinosnak,
azonban biztos abban, hogy az EYOF-
on helytáll majd a magyar csapat,
amelynek soraiban ő is ott lehet. „Kivé-
telesen jó közösség az olimpiai fesztivál-
ra készülő válogatott. Nagyon készülünk
a meccsekre. Biztosan sokan szurkol-
nak majd nekünk a helyszínen, ez elő-
ször fura érzés lesz, de nagyon várom
már.” A 16 éves játé-
kos célja, hogy a
győri klub NB I-
es keretébe tar-

tozzon, de hozzáteszi, miért ne álmod-
hatna nagyot. Szeretne jól szerepelni az
EYOF-on, aztán idővel külföldi bajnok-
ságban is kipróbálná magát. „Bízom ab-
ban, hogy a magyar női kosárlabda lesz
annyira jó a következő években, hogy a
felnőtt válogatott kijuthat a legnagyobb
világversenyekre, és ki tudja, lehet, hogy
az olimpia sem elérhetetlen cél.” Laklóth
Anna biztosan kihagyja a nyári Európa-
bajnokságot a magyar válogatottal, hi-
szen műtétek várnak rá, de a következő
idényt már egészségesen szeretné el-
kezdeni, addig pedig ő is átélné, milyen
is lesz Győr a fesztivál ideje alatt. „Nem-
hiába hangoztatjuk, hogy Győr az egyik
legsportosabb város. Jól megfér egy-
más mellett itt minden sportág, és a le-
hetőségek is adottak a sikerhez. Mi, győ-
ri emberek – most már magamat is an-

nak tekintem – minden versenyhely-
színen biztatjuk a fiatalokat. Egyre

több a saját nevelésű győri tehet-
ség, akik meghatározó szerepet
játszanak a válogatottakban, er-
re Dorina az egyik legjobb pél-
da. Az előkészületeket látva azt
gondolom, a város a lehető
legjobb házigazdája lesz en-
nek az eseménynek, és helytáll
rendezőként. Remélem, a

sportolóink is hozzáteszik a ma-
guk részét, és persze élvezik az

olimpia minden pillanatát.”
A kosaras lányoktól, a közelmúlt

eredményeit figyelembe véve, akár ér-
met is remélhetünk júliusban, hiszen
a korábbi két EYOF-on bronzérmes
lett a korosztályos csapat. Ezúttal a
nyolccsapatos mezőny A-csoportjá-
ban a cseh, a litván és a német együt-
tes lesz a mieink ellenfele. Szirony Do-
rina született győriként biztos abban,
hogy büszke lehet majd arra, hogy az
eddigi legjobb „kis olimpiával” ajándé-
kozza meg a város az ide érkező spor-
tolókat „Születésem óta itt élek, és
egyszerűen imádom Győrt. Látom,
hogy az évek alatt mennyit fejlődött itt
minden. Ami óriási dolog, hogy az
EYOF-létesítmények még több lehe-
tőséget biztosítanak majd azoknak,
akik sportolni szeretnének.”

Szirony Dorina és Laklóth Anna



SPORT KÉZILABDA

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Az Audi ETO története során
harmadszor nyerte meg a Baj-
nokok Ligáját. A Győr hosszab-
bítást követően 31–30-ra le-
győzte a Vardar Szkopjét a
Papp László Budapest Sport-
arénában rendezett Final4 dön-
tőjében. A tavaly, a CSM Bucu-
resti ellen balszerencsés körül-
mények között elvesztett finálé
után a 2013-as és a 2014-es
idényt követően ünnepelhetett
újra BL-sikert a zöld-fehér klub.

Idén ugyanaz a négy klub került a Final
Fourba mint tavaly, sőt az elődöntők
sorsolása is megegyezett. A különbség
az volt, hogy ezúttal nem egy, hanem
hat góllal volt jobb az ETO a Podgoricá-
nál az elődöntőben. Görbicz Anita na-
gyon nyugodtan nyilatkozott a Győr+
Médiának a találkozó után. „Nehéz egy
ilyen hőfokú első mérkőzésen játszani,
főleg úgy, hogy tizenkétezer ember biz-
tatja, hajtja a csapatot a győzelem felé.
Hihetetlenül okosan kézilabdáztunk,
nem siettünk, nem kapkodtunk, amit a
héten megbeszéltünk, azt csináltuk
ma. Azt hiszem, nincs megállás.” A csa-
patkapitány megérzése bejött, az ETO-t
a szintén világklasszisokkal felálló ma-
cedón Vardar sem tudta megállítani a
döntőben. A kupa átadása után már az
arénában elkezdődött az ünneplés.

A játékosokkal a sajtó és a sportolók
találkozására kijelölt „mixed zonában”
találkoztunk. Yvette Broch ért az újság -
írókhoz elsőként, boldogan mutatta
meg mindenkinek az aranyérmet. „Ret-
tenetesen fáradt vagyok, szerencsére

Harmadszor a világ tetején: Bajnokok 
az ünneplésre maradt még egy kis
erőm. Megérte ennyit dolgozni, tavaly
nagyon szomorú voltam, de most végre
a miénk lett a győzelem. Azt a plusz
energiát, amire szükségünk volt a nehéz
időszakokban, a szurkolóinktól kaptuk.
Összeszedem magam és egy óriási bu-
lit csapunk közösen velük.” Yvette ez-
után a kamerába nézett és magyarul
annyit üzent „Fantasztikusak voltatok,
köszönjük szépen!” Ambros Martín vég-
leg beírta nevét a sportág legendás ed-
zői közé, a Győr spanyol mestere elárul-
ta, voltak pillanatok a döntő során, ami-
kor eszébe jutottak az egy évvel ezelőtti
események, de igyekezett mindig csak
a következő támadásra összpontosítani.
„Nem akartuk, hogy ugyanaz bekövet-
kezzen, próbáltunk csak arra koncent-
rálni, mi van előttünk, mi vár ránk most,
az adott pillanatban. Játékosaim a má-
sodik félidő végén sem veszítették el a
hitüket, amikor egyenlített az ellenfe-
lünk. Ez nagyon fontos volt." 

A négyes döntő legértékesebb játéko-
sának választott holland irányító, Nycke
Groot azt emelte ki, hogy nagyon jól fel-
készültek, és végig meg tudták valósítani
az elképzeléseiket. „Természetesen örü-
lök az MVP-címnek, de hogy őszinte le-
gyek, ez az érem itt a nyakamban – mo-
solygott az aranyra mutatva – tízszer töb-
bet ér. Ez egy olyan érem, amiért renge-
teget küzdöttünk, és ennek mindennél
jobban örülök.” Grootról egyébként Amb-
ros Martín is elmondta, hogy sokat kellett
foglalkoznia vele, mert az elmúlt időszak
vesztes döntői után – tavalyi döntő, vb- és
Eb-ezüst, olimpiai negyedik hely – kissé
elbizonytalanodott. A fináléban hét góljá-
val legeredményesebb Görbicz Anita
szerint védekezésben és támadásban is
ellenfele fölé nőtt a Győr. Amikor megem-

lítjük neki, hogy szerintünk a világ legjobb
irányítójából ő lett a világ legjobb szélsője,
csak annyit válaszol: „Mindegy hova tesz
Ambros, megmutatom neki, hogy ott is
jó vagyok.”

A BL-finálét éppen anyák napján ren-
dezték, így különösen megható volt az a
jelenet, ami másodpercekkel a találkozó

vége után játszódott le. Az ETO csapat-
kapitánya nem társai felé indult ünnepel-
ni, hanem a pályáról az egyik szektor felé
vette az irányt, ahol karjaiba vette kisfiát,
és visszament vele a játéktérre. „Boldi-
zsárt nem szoktuk kihozni a meccsekre,
mert akkor folyton csak őt figyelem, és
rá koncentrálok. Amikor a bemelegítés-
nél megláttam, hogy az édesapjával itt
van, nagyon örültem, nem számítottam
rá. Nekem ő az életem, ő adja a renge-
teg energiát, az erőt a mindennapokban,
és ő a legnagyobb boldogság számom-
ra. Nagyon jó, hogy itt volt. Két kemény
év áll mögöttem, örülök, hogy pont erre
a két napra tudtam jó formába kerülni,

és bizonyítani, hogy még ennyi idősen
sem kell leírni engem."

Eduarda Amorim, ahogy megérke-
zik a játékoskijáróba, már mutatja is a
nyakában lógó medált. „Nézzétek, mi-
lyen szép, nem volt könnyű megszerez-
ni.” Duda talán észre sem veszi, de ma-
gyarul meséli élményeit a meccsről, fo-

lyékonyan, tökéletes kiejtéssel. Csak a
később vált át angolra. „Nagyszerű volt,
amit a Final Fourban tettünk. Végig se-
gítettük egymást, belenéztünk a másik
szemébe és azt mondtuk: gyerünk to-
vább, meg tudjuk csinálni! Volt néhány
rossz pillanat a döntőben, amikor előjöt-
tek a tavalyi emlékek. Egész héten arról
beszéltünk, hogy csapatként kell nyer-
nünk, és most is igazi csapat voltunk.”
Az ETO kapusa is kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott, nem csak a Final Four-
ban, hanem az egész idényben. „Az el-
ső tizenöt percben azt éreztem, hogy
könnyedén szerzi góljait az ellenfél,
mert túl sok területük volt, nem tudtunk
megfelelően zárni. De tudtam, hogy
meg tudjuk változtatni a védekezésün-
ket, és ez meg is történt, egyre hatéko-
nyabbak lettünk – mondta Kari Aalvik
Grimbsbö –, nyugodtak maradtunk a
hosszabbításban is, végig koncentrálni
tudtunk, bár én lélekben már készültem
a hétméteresekre." A norvég kapus ki-
tért rá, nagy cél volt számára a BL-siker,
amely egy különleges élmény, olyasva-
lami, amit élete végéig őrizni fog az em-
lékezetében. „A szurkolókra nem találok
szavakat, elképesztően együtt éltek a
mérkőzéssel" – tette hozzá Grimbsbö.
A másik norvég játékos, Nora Mörk is
mosolyogva érkezett a kamerák elé,
nyakában éremmel, fején egy aranyke-
retes napszemüveggel. „Jól áll, ugye?
Anyukámtól kaptam, szerencsét hoz.
Rendkívül izgalmas és kemény össze -
csapás volt, de nyugodtak tudtunk ma-
radni minden alkalommal, amikor fel-
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Ligája-gyôztes a Gyôri Audi ETO KC!
zárkóztak. A hosszabbításban is hittünk
magunkban, nem voltak kétségeink és
nem adtuk fel" – nyilatkozta Nora Mörk,
aki azt is elárulta, a szombati elődöntő
alatt sokkal idegesebb volt, mint a finá-
léban. Tomori Zsuzsanna néhány hó-
napja talán maga sem hitte volna, hogy
pályán lesz a Bajnokok Ligája döntőjé-
ben, sőt remek játékkal, gólokkal segíti
csapatát. „Hullámvasúton utaztam, de
szerencsére ki tudtam szállni. Nagyon
boldog vagyok. Az elmúlt másfél év és
főleg az utóbbi néhány nagyon kemény
hónap arról szólt, hogy ezt az érmet sze-
retném megnyerni. Köszönöm minden-
kinek, aki segített ebben. Jövőre is az a

célom, hogy BL-győztes legyek.” Az
ETO jobbszélsője, Bódi Bernadett a
döntőben két gólt szerzett, és azt mond-
ja, mindvégig biztos volt a győzelem-
ben. „Annyira erősnek éreztem mentá-
lisan a csapatot, hogy nem is lehetett
kérdéses a győzelem. Volt, hogy többet
hibáztunk, a vége felé, de aztán össze-
szedtük magunkat.”

A játékosok már arra készültek, hogy
buszra szálljanak, és elinduljanak a
Papp László Budapest Sportarénából
Győr felé, ahol hatalmas ünneplésre ké-
szültek a szurkolók a Dunakapu téren.
Hársfalvi Júlia érkezett utolsónak a pá-
lyáról az öltözőkhöz, kezében mezekkel,
melegítőkkel. „Ezek csak azok a felsze-
relések, amiket mindenki kint felejtett a
nagy örömködésben. Hihetetlenül bol-
dog vagyok, hiszen tavaly nem játszhat-
tam sérülés miatt az utolsó meccsen, a
mostani győzelem mindenért kárpótolt.
Végtelenül nyugodt voltam egész idő
alatt, bíztam a csapattársaimban, ma-
gamban és így a sikerben is.”

Győrben aztán több ezer szurko-
ló várta a győzteseket. Itt egyébként
rengetegen nézték szombaton és
vasárnap is óriáskivetítőn a Final Fo-
ur meccseit. A csapatot Borkai Zsolt
köszöntötte elsőként. A város pol-
gármestere az elődöntőben és a fi-
náléban is a helyszínen szurkolt a lá-
nyoknak „Szeretett csapatunk elhoz-
ta nekünk azt az álmot, hogy har-
madszor is BL-t nyert. Szívből gratu-
lálunk, nagyon boldogok vagyunk,
és büszkék vagyunk rátok!” A klub
elnöke, dr. Bartha Csaba is a szurko-
lók támogatását emelte ki. „Nélküle-
tek biztos, hogy nem sikerült volna!”
A pezsgőzés előtt mindenki örömére
Ambros Martín magyarul köszönte
meg a közönség támogatását. Az
ETO öt éven belül harmadszor nyer-
te meg a Bajnokok Ligáját, ezzel a
BL történetének egyik legeredmé-
nyesebb klubja. A lányok pedig ígé-
rik, ez a sorozat a következő évek-
ben tovább folytatódik.
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409

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

a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

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

Májusi befizetés esetén
KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu

Mi a neve annak a közkedvelt
pontyfajtának, amelyen a tőpontyhoz
képest sokkal kevesebb pikkely van?

Mikortól meddig tart a ponty
fajlagos fogási tilalmi ideje?

Melyik győri üzletházban található 
az Aniversum Horgászcentrum?

Tavaszi horgászjáték

A 
és az Aniversum Horgászcentrum

Díjazás: Cormoran Pro Carp Black
3,6 méteres, 3 librás pontyozó bot,
valamint Top Secret ízesítő és bojli-
csomag. A díj értéke húszezer forint.

A válaszokat május 24-ig
várjuk a horgaszmedia@
yahoo.com e-mail címre.

Kérdések: 

Várjuk a megfejtéseket!

1.

2.

3.

hirdet!
közös játékot

Közel tízéves hagyomány folytatódik az-
zal, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei
kosárlabda-bajnokság győri csoportjá-
nak döntőjére gyűlik össze a sorozatban
részt vevő csapatok mezőnye. A városi
megmérettetés két éve a fiatalon elhunyt
sportoló, sportvezető Balogh Gyula ne-
vét viseli. Ebben az idényben tíz együttes
indult az októberben kezdődött pontva-
dászatban. Győrből, Pannonhalmáról,
Mosonmagyaróvárról, sőt a határon túl-
ról is érkeztek csapatok. A döntő tétje ez-
úttal is a további versenyzés, hiszen a
győri csoport első két helyezettje képvi-
seli ezt a csoportot a júniusi mosonma-
gyaróvári megyei négyes döntőben. A
Balogh Gyula Emlékbajnokság, tehát a
győri csoport döntője szombaton lesz, a
Széchenyi István Egyetem edzőcsarno-
kában. A rendezvényre a belépés díjta-
lan. A program 8.30-kor a VM-Ravens–
Tetra Basket meccsel kezdődik, majd
9.45-től a MOGAAC–IKC, 11 órától az
Aktív SE–Gyűrűk Urai, 12.15-től a QPAC
Pannonhalma–Széchenyi Old Stars
mérkőzések következnek. 13.30-kor kez-
dődnek a helyosztók, a döntőt pedig
17.15-kor rendezik.

Már biztosan telt ház előtt versenyez-
hetnek a szertornászok Győrben, a jú-
lius 23-án kezdődő és 29-ig tartó Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A
Radnóti utcai Olimpiai Parkban talál-
ható, 812 fő befogadására alkalmas
csarnokba ugyanis mind az öt napra
elkelt az összes jegy.

Tornászaink Tatán és Budapesten
készülnek a júliusi megméretésre. A
fiúk között öten, a lányoknál tizen-

Döntôznek 
a hétvégén
a kosarasok

egyen versenyeznek a háromfős csa-
patba kerülésért. Utóbbiak május 13-
án, előbbiek június 3-án adnak szá-
mot tudásukról a tornacsarnokban. A
fiúk mezőnyében összesen 30 ország
nevezett teljes, háromfős kerettel a
versenyre, további három ország pe-
dig egyetlen sportolóval indul. A lá-
nyoknál 32 nemzet indul teljes csa-
pattal és hat ország küld egyéni
résztvevőt. A fiúk egyéni selejtezőit

július 25-én három csoportban, a lá-
nyokét július 26-án, a csapatdöntők
napján rendezik. Mindkét nem egyé-
ni összetett fináléja július 27-én lesz,
míg a hat fiú és négy lány szerdöntő-
ben július 28-án és 29-én hirdetnek
győztest. A magyar fiúk lovon, a lá-
nyok gerendán kezdenek. A Radnóti
utcai tornacsarnokot és a közvetlenül
mellé épülő melegítőcsarnokot a ter-
vek szerint május végén adják át.

EYOF: a torna-
versenyekre elkelt 
az összes jegy
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A Kisbácsai Horgász Egyesület nyílt napot szervez május 14-én 8 és 14 óra között, a
kisbácsai tónál. A program célja a sporthorgászat, valamint a természet és környezet
védelmének népszerűsítése. A szervezők olyan gyermekek részvételét várják, akik szí-
vesen horgásznának. A kezdőknek az egyesület tapasztalt horgászai nyújtanak segít-
séget. A rendezvény támogatóinak köszönhetően, a felszerelés és a csali biztosítva
lesz. Előzetes nevezés nem szükséges, a gyülekező 7:30 órakor lesz a tóparton. További
részletek a Kisbácsai Horgász Egyesület Facebook-oldalán olvashatóak.

Két napon át Győrben vendégesked-
nek a Magyar Sportújságírók Szövet-
ségének tagjai és a határon túli
sportújságírók. Hétfőn a Városháza
aulájában állófogadást ad a nemzet-
közi delegáció tiszteletére Borkai
Zsolt polgármester, aki egyben az or-
szágos kongresszus fővédnöke is. Az
összejövetelen csaknem 150 zsurna-
liszta vesz részt, akik szakmai előadá-
sokat hallgathatnak, többek között a
budapesti vizes- és cselgáncs-világ-
bajnokságról, valamint a győri EYOF
előkészületeiről és nagyszabású
programjáról.

Pálfalvi Gábor, a Magyar Sportújság -
írók Szövetségének alelnöke, a rendez-
vény főszervezője lapunknak elmondta,
örvendetes, hogy az eseményre Győ-
rött kerül sor, méghozzá elsősorban az-

Gyôrött találkoznak a sportújságírók

Horgászegyesületi nyílt nap

zal a céllal, hogy a nyári EYOF előtt a
városba hozza a hazai sportújságírás
krémjét és a határon túli kollégákat, s
azok hírül vigyék, hogy a győriek mi-
ként készülnek a nagyszabású sport-
eseményre, s minél több vendéget
csalogassanak az EYOF-ra. A kong-
resszus első napjának délutánján köz-
gyűlést rendeznek, majd a hagyomá-
nyos sportújságíró-díjak átadása kö-
vetkezik. Gazdára találnak az egykori
kiváló sportújságírók, szakírók – Gyulai
István, Feleki László és Németh Gyula
– nevével fémjelzett díjak, és ered-
ményt hirdetnek a nívódíjra pályázot-
tak között is. A kitüntetettek között győ-
ri kollégák nevével is találkozhatunk.  

A kongresszus résztevői a Gyirmót
FC-nél valamint az ETO FC labdarúgó-
és futsalklubnál is látogatást tesznek.
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