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Autóban az ember

Fogadóórák. Rózsavölgyi László, Marcalváros II önkormányzati kép-
viselője következő fogadóóráját március 6-án, hétfőn 16 órakor tartja az
Arany János Általános Iskola könyvtárában (Örkény István u. 6.) • Szabó
Jenő önkormányzati képviselő március 7-én, kedden 15–16 óráig tart
fogadóórát a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának mén-
főcsanaki lakossági információs irodájában. (Ménfőcsanak, Szertári u.
4.) • Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás önkormányzati kép-
viselője pedig március 6-án, hétfőn az Audi-iskolában (Körtöltés utca fe-
lől megközelíthetően), 7-én, kedden a kisbácsai tagiskolában (Sövény u.
15.), 8-án, szerdán a nyugdíjasklub helyiségében (István király u. 11.) 17
órától tart fogadóórát.

A Rába és a Mosoni-Duna egyesülésénél
újabb többfunkciós zöldövezet létesül. A ko-
rábban rendezetlen terület nem csak meg-
szépül, hanem pihenőhellyé alakul, és a
várfal is díszvilágítást kap.

A mintegy 120 millió forintos beruházás keretében a
Belvárosnak egy újabb gyöngyszeme jöhet létre, hi-
szen Győr egyik legszebb panorámájú területén való-
sul meg a fejlesztés. „A Hittudományi Főiskola alatt
található területen korábban összevissza parkoló au-
tókat, méltatlan állapotokat lehetett tapasztalni. A víz-
partok rendbetételével elindult ennek a területnek a
tervezése is, ma pedig már a kivitelezés is folyamat-
ban van” – jelezte Fekete Dávid alpolgármester, aki
hangsúlyozta, növekszik a zöld terület, amelyeket
hangulatos sétány-utak hálóznak majd be, miközben
a legkisebbek egy új játszótéren szórakozhatnak.

„A fejlesztéssel egy újabb terület válik rendezetté. A
révfalui oldalon a már megépült sétány kapott megfele-
lő közvilágítást és kő utcabútorokat, most pedig a bel-
városi oldal is szabadidős területté változik” – mondta el
Radnóti Ákos alpolgármester. Kiemelte, ez a fejlesztés
is öntözőrendszerrel valósul meg, hogy ne csak elkészül-
tekor, de az év minden szakában szép legyen. Hozzátet-
te, a sétány a nemzetközi kerékpárút szomszédságában
fekszik, ezért kerékpártámaszok is kerülnek ide.

Sétány és játszótér épül a vár alatt

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában, a Strabag Álta-
lános Építő Kft. kivitelezésében zajló munkák során a
szervizút térkő burkolatot kap a horgászegyesület
épületéig, a meglévő és új sétányrészek ugyancsak
térkő burkolattal készülnek, összességében mintegy
1650 négyzetméternyi felületen. A rekortán borítású
játszótér a vízre utaló elemeket tartalmaz majd, így ke-
rül ide többek között hajó formájú mászóka, rugós ka-
csa, és lesz földbe süllyesztett trambulin is. A játszótér
mellé ivókút és kerékpártámasz kerül. 

A terület közvilágítását – hasonlóan a Móricz
Zsigmond rakparthoz – négy méter magas oszlo-
pokról LED-es fényforrások biztosítják, ezzel párhu-
zamosan a várfal díszvilágítást kap. A közvilágítási
munkákat a győri Útkezelő Szervezet koordinálja.
Autóval a fejlesztés után sem lehet behajtani és par-
kolni, erre táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. A
sétányok, a zöldterület és a játszótér kialakításának
értéke 75 millió, míg a közvilágításé 39 millió forint.
A beruházás befejezési határideje május vége.

ELISMERÉSEK. A múlt pénteki győri közgyűlésen, zárt ülésen fo-
gadták el a képviselők az idei „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára"
és a „Pro Urbe Győr” elismerésekre tett javaslatokat. A március 15-i dísz-
közgyűlésen a díszpolgári címet Németh Tibor, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium igazgatója, Nyári Károly jazz-zongorista és prof. dr. Rácz
István, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház osztályvezetője ve-
heti át. Pro Urbe-díjban részesül az Európai Borlovagrend, a Győri
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium közössége, vala-
mint Katona Tibor karnagy. Az önkormányzat minden esztendőben
elismeri a kiemelkedő teljesítményt nyújtó győri vagy Győrhöz köt-
hető polgárokat.

NAPTÁRVÁSÁR

Az akció 2017. március 1-tôl 31-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

Papír Kontúr Kft.
papírboltjaiban:
Bem tér 1. • Czuczor G. u. 5. 
Vasvári P. u. 1. • Déry T. u. 5.
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Egyre többet hallani a győri
Belvárosban uralkodó káosz-
ról, amit a szórakozni vágyók
okoznak. Hangoskodnak,
rombolnak, szemetelnek, do-
hányoznak, isznak, és hadd
ne folytassam. Zavarja a lakó-
kat, a sétálókat, a turistákat –
teljesen jogosan. Mert lehet
kulturáltan is kikapcsolódni,
nem kell ahhoz magunkból
kivetkőzve tombolni. Állandó
ellenőrzéseket ígérnek, a Bel-
város régi, kellemes és bizton-
ságos hangulatának a vissza-
állítását. Rendőrök, közterü-
let-felügyelők és polgárőrök
segítségére van ehhez szük-
ség. Az elmúlt hétvégén ösz-
szesen 89 embert igazoltat-
tak, köztük rengeteg fiatalko-
rút. Hogy lehet, hogy ők este
11 óra körül még az utcán lő-
dörögnek, vagy csoportosul-
nak? Tele volt velük a város.
Ittak, kiabáltak és üvegeket
törtek. A számonkéréskor
vagy a jogaikat hangoztatták,
vagy megszeppentek. Hogy
jutottunk el idáig, hogy a la-
kóknak a hatóságokhoz és a
médiához kell fordulniuk, ha
rendet akarnak? A szülők fele-
lősségéről miért nem hallani
sehol? Nem hiszem, hogy
egyenruhás kellene ahhoz,
hogy ne ordítsanak, ne rom-
boljanak, ne törjenek-zúzza-
nak. Ha már a városban töltik
az estét, akkor miért nem te-
szik békésen? Nem hiszem,
hogy az egyenruhának és a
büntetésnek kellene olyan
hatásának lenni, ami lenyug-
tatja a túlpörgött tinédzsere-
ket. Nem azért nem kellene
lökdösődni, hőzöngeni, sze-
metelni és garázdálkodni,
mert „jön a rendőr és meg-
büntet!”, hanem azért, mert a
szülők megnevelték őket és
megtanították a kulturált és
felelős szórakozásra. Vajon mi
játszódik le annak a gyermek-
korúnak vagy fiatalkorúnak a
fejében, akit késő este a ható-
ság emberei támogatnak ha-
za?! Szerintem most már tény-
leg legyen rend a Belvárosban,
legyen rend a családokban...

Havassy Anna Katalin

Az utca rendje

ros csendjét és rendjét megzavaró
csoporttal találkoznak, akkor a bünte-
tő törvénykönyvben leírtakat követik,
legyen szó bármeny korosztályról. Ha
bűncselekményt követnek el, akkor az
ilyenkor előírt és megszokott eljárást
alkalmazzuk. Amennyiben csak cso-
portosulásról és szemmel láthatóan
gyermek- vagy fiatalkorúakról van szó,
akkor igazoltatnak a rendőrök. Tekin-
tettel a késő esti időszakra, haza is kí-
sérik őket és átadják a szülőknek.

Az éjszakába nyúló ellenőrzés sok fi-
atalt ért az utcán, a rendőrök, a közte-
rület-felügyelők és a polgárőrök egy-
szerre több helyszínen is megjelentek.
Igazoltattak, többüknél a ruházatot is
átvizsgálták, kikérdezték őket, miért
tartózkodnak éjszaka a nyílt utcán, illet-

ve az alkoholfogyasztókat is felelősség-
re vonták. A szemmel láthatóan közép-
iskolás korú gyerekek többnyire meg-
szeppenve fogadták az egyenruhások
megjelenését, voltak azonban olyanok
is, akik kikérték maguknak a rendőri ér-
deklődést. Előfordult, hogy egy-egy fi-
atal okmány hiányára hivatkozott, őket
tájékoztatták, hogy legközelebb bárho-
va is mennek, legyen náluk a személy -
azonosságukat igazoló papír. A civil és
egyenruhás rendőrök, ha kellett, elma-
gyarázták: tilos közterületen alkoholt
fogyasztani, akkor is, ha elmúltunk 18
évesek. Ez alól csak a bejelentett ren-

dezvények kivételek, de ott is csak a
programok területén engedélyezett.
Egy italos üveget összetörő társaság
pedig megismerkedhetett azzal a tény-
nyel is, hogy szabálysértést követtek el,
s figyelmeztetést kapnak, sőt még a
törmelékeket is összeszedették velük.

Érdemes tudni, hogy nem csak
pénteken, hanem szombaton is foko-
zott ellenőrzés volt a Belvárosban. A
közterület-felügyelet vezetője, Truka
István sikeresnek értékelte az akciót.

Rendszeresek lesznek az ellenőrzé-
sek, főként a hétvégéken. A közterület-
felügyelők két esetben szabtak ki hely-
színi bírságot, közterületi alkoholfo-
gyasztás miatt. Tudjuk, hogy nem fog-
juk ezzel megszüntetni a közterületi al-
koholfogyasztást, de ha kulturáltabb vi-

selkedésre kényszerítjük vele
az eddig hangoskodókat,
szemetelőket, részünkről si-
keresek lesznek ezek az akci-
ók – zárta Truka István. 

A rendőrségtől kapott in-
formáció szerint a két nap
alatt összesen 89 embert

igazoltattak, 6 személy pedig helyszíni
bírságot kapott, szabálysértés elköve-
tése miatt. A bírság mértéke nem fi-
xen meghatározott, a helyszínen intéz-
kedő rendőr a törvényesen kiszabha-
tó kereten belül büntethet. 

Nem ez volt tehát az első és az utol-
só ilyen akció Győrben, folyamatosan
számítani kell a fokozott ellenőrzésre.
Kevesebb, mint 150 nap van az EYOF-
ig, amely számos vendéget vonz majd
a városba. Ez még egy apropó ahhoz,
hogy mindenki megszokja: jogkövető
és felelős állampolgárként kell visel-
kedni, életkortól függetlenül.

szerző: hak, f. d.
fotó: hak

Egyenruhások tartottak fokozott
ellenőrzést péntek este Győr szí-
vében. Számos embert igazoltat-
tak, a fiatalkorúakat pedig haza-
térésre is felszólították, illetve
számon kérték a közterületi alko-
holfogyasztást. A mostani akció
nem egyszeri volt, folyamatos
lesz a jelenlétük. 

A javuló időjárás egyre több embert
vonz az utcára, így törvényszerű, hogy
a fiatalok is tovább kint maradnak a sza-
badban. Egyébként is visszatérő prob-
léma, hogy a Belvárosban hangosko-
dás zavarja a lakókat, másnap reggelre
szeméthegyek borítják az utcákat, a
partot. Számos bejelentés érkezett már
ezzel kapcsolatban a rendőrségre és a
közterület-felügyeletre is. A városveze-
tés egyeztetett az előbb említett két
szervezettel, külön kérték a fokozott és
rendszeres ellenőrzést a Belvárosban.
Ennek eredményeként a múlt hétvé-
gén a rendőrök kiemelt figyelmet fordí-
tottak a fiatalok bűnelkövetővé és áldo-
zattá válásának megelőzésére. 

Különösen a szórakozóhelyek kör-
nyékét és a frekventált, turisták által is
látogatott helyszíneket ellenőrizzük az
éjszaka folyamán – tájékoztatott Nagy
Miklós rendőr alezredes, kapitányság-
vezető-helyettes az eligazítás után,
amelyre még a Győri Rendőrkapitány-
ságon került sor. A rendőrök itt érte-
sültek az előttük álló feladatokról,
majd parancsnokaikkal innen indultak
a kijelölt helyszínekre. Az alezredes
szavaiból az is kiderült, hogy ha a vá-
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Nyolcvankilenc embert
igazoltattak,
hatan kaptak bírságot

Folyamatos ellenôrzések
várhatóak a Belvárosban
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Nem sokkal azután, hogy az Ar-
rabona Racing Team bemutatta
az idei Formula Student verse-
nyen induló autóját, a győri Szé-
chenyi István Egyetemen műkö-
dő SZEngine motorfejlesztő csa-
pat sem tétlenkedett, s előálltak
új fejlesztésű, EVO5 kódnévre ke-
resztelt motorjukkal. Idén is győri
motor hajtja majd a győri autót
az egyetemisták Forma–1-es fu-
tamának számító Formula Stu-
dent versenyen.

Irigy vagyok ezekre a fiúkra és
lányokra, akik a csapatot alkotják,
mert olyan körülmények között
dolgozhatnak, amelyről az én ge-
nerációm álmodni sem mert – fo-
galmazott a rendezvényen Hanu-
la Barna, az AUDI Hungaria Jár-
műmérnöki Kar dékánja. Kiemel-
te, hogy a csapattagok olyan gya-
korlatorientált tudást sajátítanak
el, amelyre az egyetemi órák kere-
tein belül kevés lehetőségük van. 

Ezután Kungl Máté, a csapat
menedzsment részlegének új ve-
zetője vette át a szót. Bemutatta,
hogy a csapat struktúrája milyen
változásokon esett át az elmúlt
időszakban. Az előző években fel-
állított csapatvezető, illetve
konstrukciós vezető helyét egy
hármas triumvirátus, a mene dzs -
ment részleg vezetője, a konst-

Az elmúlt esztendőben is csökkent a tűzesetek szá-
ma a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság illetékességi területén. A részle-
tekről sajtótájékoztatón számolt be Sallai Péter tűz-
oltó dandártábornok, az igazgatóság vezetője. 

Elöljáróban elmondta, a megyei igazgatóság
végrehajtotta a 2016-os évre tervezett feladatait és
elérte a kitűzött célokat: fejlesztették a biztonságot,
hatékonyan számolták fel a tűz- és káreseteket, a
felvilágosító munka jól sikerült, ahogy a lakosság-
védelmi tevékenység is. 

Kiderült, 2016-ban nem történtek nagy, kiemel-
kedő káresemények, katasztrófák, így az erőket el-
sősorban a megelőzésre összepontosították. A ta-
valyi évhez képest csökkentek a beavatkozást igény-
lő tűz- és káresetek, összesen 1623 tűzoltói ese-
mény történt. A tűzesetek száma az előző évi 712-
höz képest 684-re csökkent. Alacsonyabb volt a
műszaki mentések száma is, hiszen 2016-ban 939

A motorfejlesztôk elôálltak 
az ötödik generációs erôforrással

rukciós vezető, valamint az egye-
sületi elnök vette át. 

Légrádi Gergely konstrukciós
vezető mutatta be az EVO5 mo-
tort, amely az előző generációs
EVO4 alapjaira épül. A legna-
gyobb változás a motor főtenge-

lyét érinti, az integrált generátor
miatt a főtengely teljes újraterve-
zésére volt szükség. A motor se-
bességváltója négyfokozatú, a
váltótengely egyedileg tervezett
acél alkatrész, tömege mindösz-
sze 135 g, amely könnyebb, mint
a sorozatgyártású alumínium al-
katrész. A motorvezérlő is fejlesz-

Kevesebb tüzet kellett oltaniuk
Évet értékelt a katasztrófavédelem

esetben segítettek, míg 2015-ben ez a szám 972
volt. Az igazgató megemlített néhány kiemelkedő
oltási feladatot, köztük a győri Petz Aladár Megyei
Oktatókórház épületében keletkezett tüzet is. Az ön-
kéntesek fontosságára is kitért, hiszen közel száz
önkéntes tűzoltó egyesület van megyénkben. El-
hangzott, hogy kiemelt ügyként foglalkoztak a tu-
risztikai létesítmények vizsgálatával, sokszor a kü-
lönféle gyakorlatok is ezekben zajlottak. Tavaly több
mint 3200 hatósági eljárást folytattak le, de az ipar-
biztonsági tevékenység fontosságáról is szólt. 

Zárásként Sallai Péter úgy fogalmazott: munká-
juk biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát,
a közbiztonságot és a létfontosságú rendszerek mű-
ködésének védelmét. Az idei legfontosabb téma-
ként a cselekvőképességükben és mozgásukban
korlátozottak elhelyezését szolgáló létesítmények
ellenőrzését határozta meg, illetve a megkezdett si-
keres munka folytatását.

tésen esett át, egy könnyebb,
kompaktabb, komplex feladato-
kat ellátó motorvezérlőt válasz-
tott a csapat.

Az új motor tömege 27,3 kg,
ami a sorozatgyártású motorok-
hoz képest több mint 1 kg-mal

könnyebb. Várható nyomatéka 54
Nm, teljesítménye pedig 55 lőerő.

A rendezvény végén bejelen-
tették, hogy a kor igényeihez iga-
zodva, 2017–18-ban villamos
hajtású motor fejlesztésébe kez-
denek, ezzel bővíti kompetenciá-
it az egyetem SZEngine motor-
fejlesztő csapata.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Jó tudni a vendéglátóiparban
Március 7. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról,
gyakorlati alkalmazásokról. Témák: • az éttermi

áfa-törvény változása • a KIVA • a vendéglátóipari
termékek élelmiszer-biztonsági feltételei • táplál-
kozás-egészségügyi előírások • ellenőrzések és
gyakorlati alkalmazások tapasztalatai.

MS Office-képzés indul Győrben
Hat alkalommal, pénteken, önköltséges, 36 órás

képzést szervez a kamara Győrben. Az Excel, a
Word, a PowerPoint és az Outlook kihasználásában

lehet gyakorlatot szerezni. 

Tájékoztató rendezvény
március 14.
• Energetikai auditról • szakreferens
alkalmazásáról • adókedvezményről
• kötelezettségekről és lehetőségekről.

Jelentkezni lehet
munkavédelmi

képviselő
képzésre

kamara a munkavédelemről szóló előírásokkal
összhangban, 16 órás alapképzést szervez.

Jelentkezni március 20-ig lehet.
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A Gyôr Projekt Kft. felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

LÉTESÍTMÉNYVEZETÔ

A Gyôr Projekt Kft. keresi teljes munkaidôben fog-
lalkoztatott munkatársát a Gyôrben épülô új Sport-
komplexum irányítására. A leendô létesítményveze-
tô 10 fôs csapata élén felel majd a Sportkomplexum
összesen 26.000 m2 alap területû épületegyüttesé-
nek az üzemeltetéséért.

Ellátandó fô feladatok:
• a létesítmény napi szintû, operatív vezetése,
• a létesítményben dolgozó munkavállalók irányí-
tása, ellenôrzése, együttmûködésben az üzemel-
tetési  feladatokat ellátó gazdasági társaságokkal,
• létesítményhez kapcsolódó közbeszerzésekben

(pl. karbantartás, üzemeltetés, közmûvek) való
közremûködés,

• létesítménnyel kapcsolatos beszerzések
teljes körû lebonyolítása,

• szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
• kiszervezett tevékenységek menedzselése,
• pénzügyi, mûszaki és sportági kimutatások

készítése,
• a létesítmény maximális kihasználtságának

megteremtése, továbbá a meglévô és új bérlôk
maradéktalan kiszolgálása 

• bérlôk munkájának elôsegítése,
• sportrendezvények és más események

szervezése, lebonyolítása, irányítása

Elvárások:
• felsôfokú végzettség (fôiskola/egyetem)
• legalább 3 éves létesítményüzemeltetéssel

kapcsolatos munkatapasztalat
• gyors, magas fokú, önálló munkavégzésre

való képesség
• felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek

(word, excel, powerpoint)
• kiemelt munkabíró képesség
• „B” kategóriás jogosítvány

Elônyt jelent:
• legalább 3 éves létesítményvezetôi tapasztalat
• vezetôi gyakorlat sportszakmai, humán

erôforrás vagy mûszaki területen
• idegennyelv-tudás (angol vagy német)

Munkavégzés helye:
Gyôr, Radnóti utca, Sportkomplexum

Jelentkezés módja, határideje:
• Jelentkezési határidô: 2017. március 17.
• Formai elvárások: fényképes önéletrajz,

motivációs levél.

A jelentkezést a szucs.monika@gyorprojekt.hu
e-mail címre, vagy postán a Gyôr Projekt Kft.

9027 Gyôr, Kiskút liget 5764/2 hrsz. —
Szücs Mónika részére „ÁLLÁSPÁLYÁZAT”

címre várjuk.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Nagy többséggel, 17 igen, 4
nem szavazattal és egy tar-
tózkodással fogadták el a
győri önkormányzati képvi-
selők a város 2017-es, 55,2
milliárd forintos főösszegű
költségvetését a múlt pén-
teki közgyűlésen, a Város-
háza dísztermében. A bü -
dzsé mintegy harmadát, 18
milliárd forintot fejlesztés-
re, 20 milliárd forintot pedig
az intézmények fenntartá-
sára fordítanak – hangzott
el a tervezet tárgyalásakor,
ahol a helyi buszközleke-
désről is szó esett.

„A költségvetés kialakításánál ar-
ra törekedtünk, hogy a város fej-
lesztésén túl a kötelező feladato-
kat maximálisan teljesítsük, a
költségvetés bevételi és kiadási

oldala pedig egyensúlyban ma-
radhasson. Idén tartjuk Győrben
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivált (EYOF), s ennek rendezése
természetesen a bevételi és a ki-
adási oldalon is megjelenik. Kö-
szönjük a győriek összefogását,
szeretnénk, ha sikeres lenne a
sportesemény” – hangsúlyozta
Borkai Zsolt polgármester a költ-
ségvetés tárgyalásakor. Ellenzéki
felvetésre – miszerint javítani kell
Győr közösségi közlekedését, s el
kellene különíteni a büdzséből
egy önkormányzati kézben lévő
buszvállalat létrehozására – úgy
reagált, egyetért a közösségi köz-
lekedés fejlesztésének szüksé-

Borkai Zsolt: Foglalkozunk a helyi
tömegközlekedés korszerûsítésével

Elfogadták Gyôr költségvetését

gességével. „Tanulmányozzuk,
milyen előnyökkel és hátrányok-
kal jár egy saját tulajdonban lévő
társaság működtetése, hogy
megfontolt döntést hozhassunk.
Ám addig, amíg nem látjuk az elő-
nyeit, veszélyeit, felelőtlenség a
költségvetésből erre pénzt elkü-
löníteni” – hangsúlyozta, és több-
ször leszögezte: az önkormányzat
foglalkozik a helyi tömegközleke-
dés korszerűsítésével.

„Idén is az motiválta a költ-
ségvetést készítő városvezetést,
hogy a korábbi elveket tudjuk tar-
tani: a nagy volumenű fejlesztési
politika, amit régóta képviselünk,
ebben a költségtervben is vissza-
köszön” – kezdte Fekete Dávid
pénzügyekért felelős alpolgár-
mester és kifejtette, az egy évvel
korábbihoz képest magasabb fő-
összeggel tervezték a büdzsét,
ami az 55 milliárd forintot meg-
haladja. Ebből 20 milliárd forintot
költenek a győri intézményekre,

fejlesztésekre pedig 18 milliárd
forintot, a költségvetés harma-
dát. „Idén a Széchenyi István
Egyetem kollégiumának bővíté-
se is megvalósul állami támoga-
tással. Az EYOF-ig infrastruktúra-
fejlesztések vannak még hátra,
több úthálózat-fejlesztéssel. A
Bécsi kapu téren is folytatódik a
felújítás” – mondta és úgy folytat-
ta: „Győrben komoly értékek ter-
melődnek, 21,5 milliárd forintnyi
iparűzési adóbevétellel számo-
lunk. A kiadások a tavalyihoz ha-
sonlóan alakulnak, s az idei esz-
tendőre is tervezünk pénzmarad-
ványt” – osztotta meg és hozzá-
tette, a kultúra szerepe Győrben

kiemelkedő, ami a támogatá-
sokban is érezhető.

Radnóti Ákos városüzemelte-
tésért felelős alpolgármester el-
mondta, az általa képviselt terület-
re kiemelkedő összeg, több mint
egymilliárd forint jut. Ebből mint -
egy 850 millió forint városüzemel-
tetési szolgáltatásokra, amit már
tavaly is kiegészítettek a folyópar-
tok tisztítására szükséges összeg-
gel. Kiemelte, a nádorvárosi közte-
metőben számos felújítás történt,
s idén is jelentős összeget szán-
nak a temetők karbantartására. „A
költségvetésben 13 millió forintos
összeggel szerepel a fapótlási és
faültetési programunk is, több
mint ezer cserje elültetésére kerül
sor idén is. Az Ifjúság körút első
harmadának felújítása tavaly meg-
valósulhatott, idén pedig folyta-
tódnak a munkálatok, ahogy a
Szauter utcában is” – sorolta, és a
közösségi közlekedés kapcsán
megemlítette, tavaly is jelentős
összeget fordítottak a GyőrBike
rendszer fejlesztésére, és idén is
bővül az állomások száma. Rad-
nóti Ákos elmondta, idén 50 millió
forintot szánnak a köztéri kamera-
rendszer bővítésére. Különösen a
Belvárosban elterjedt köztéri za-
jongások, rendbontások miatt a
rendőrség munkáját kiemelten tá-
mogatják, ahogy a polgárőrségét
is. A civil szervezetekről sem feled-
keznek meg, őket is segíti az ön-
kormányzat, akik pályázati úton
juthatnak hozzá a támogatáshoz.

A közgyűlésen elhangzott to-
vábbá, hogy január 1-től az ön-
kormányzat már üzemeltetőként
sem játszik szerepet az oktatási
intézmények életében, ennek el-
lenére Győr 2017-ben 4,9 milli-
árddal járul hozzá az oktatási
rendszer működéséhez. A képvi-
selők szóltak a tervek szerint
idén induló, európai uniós forrás-
ból finanszírozott vásárcsarnok-
felújításról és a hozzá kapcsoló-
dó parkolólemez építéséről is, il-
letve elhangzott, az élsport mel-
lett az utánpótlás-nevelés és a
szabadidősport is kiemelt figyel-
met kap a városban.

Borkai Zsolt a büdzsé kap-
csán kiemelte, az elfogadott költ-
ségvetés stabil és előremutató
gazdálkodást biztosít Győrnek.
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HIRDETÉS AKTUÁLIS

Amit kínálunk:
villanyszerelő: bruttó 320.000–390.000 Ft/hó

villamos szerelésvezető: bruttó 370.000–530.000 Ft/hó
projektvezető: bruttó 470.000–550.000 Ft/hó

gépkocsivezető: bruttó 290.000–380.000 Ft/hó
+ netto 52.000 Ft cafeteria minden dolgozónknak

...és még
változatos feladatok • családias légkör • munkába járás térítése

képzés biztosítása • lakhatás támogatása • sport, kulturális lehetőségek
családi rendezvények• törzsgárda-elismerések • életre szóló munkahely

Az országos és megyei nettó átlagfizetés
növekedése mellett is

átlagon felüli  nettó keresetet biztosítunk!

Maradj itthon, legyél a munkatársunk!
VILL-KORR Hungária Kft.Magyarország vezető villamosipari vállalata!

Mindegy, hány éves vagy, jelentkezz most!
Több fős brigádok jelentkezését is várjuk!

Itt: info@villkorr.hu • +36 96/ 512-480

Kezdj nálunk – azonnal!

JÓ MUNKAHELY MAGAS JÖVEDELEM

Új munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba, 
szakirányú végzettséggel, releváns szakmai tapasztalattal!

Gyôrben, a Töltésszer utcában, a Rába Quelle Élményfürdô
mellett, a Belváros közelében 32 lakással és 8 üzlettel
új társasház épül.

Átadás:
2017. december

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

ELADÓ

ÜZLETHELYISÉGEK

Üzletek:
53 nm-tôl 155 nm-ig 

a CORNER REZIDENCIÁBAN!

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Donald Tusk, az Európa Ta-
nács elnöke az Európai Unió
iránti bizalom helyreállítása
érdekében véleményterve-
zet elkészítésére kérte fel a
Régiók Bizottságának tagja-
it, így a Győr-Moson-Sopron
Megyei Közgyűlést is.

A megyei önkormányzat által elfo-
gadott állásfoglalás leszögezi: So-
ha nem látott kihívást jelent Euró-
pa számára a migránsok tömeges
megjelenése. Határ menti megye
lakosaiként a Győr-Moson-Sop -
ronban élők is tapasztalhatták az
ellenőrzés nélküli vándorlás okozta
nehézségeket – tartalmazza a do-
kumentum, majd így folytatódik:
Felelősen gondolkodó polgárok-
ként minden lehetséges fórumon
fel kell hívnunk a figyelmet a mig-

Donald Tusk véleményt kért 

Határozott európai kiállást
sürget a megye

ránsokkal kapcsolatos hatékony
és határozott európai politika kiala-
kításának, végrehajtásának szük-
ségességére. 

A megyei közgyűlés támogat-
ja azt a kormányzati elképzelést,
mely szerint a migránsok mene-
kültkérelmük elbírálásáig ellenőr-
zött körülmények között várakoz-
zanak a döntésre. Ha pedig nem
kapják meg a menekült státuszt,

akkor a továbbiakban ne tartóz-
kodhassanak Magyarországon. 

A munkavállalók szabad és
korlátlan mozgásának biztosítá-

sa és a schengeni rendszer vé-
delme érdekében azt szorgal-
mazza a közgyűlés, hogy a belső
határokon, így az osztrák–ma-
gyar határon mielőbb szüntes-
sék meg az ideiglenesen vissza-
állított ellenőrzést.

www.galbusz.hu

Érkezik a tavasz, visszatér a kirándulóidô. Csatlakozzon
hozzánk egy kellemes kirándulásra! Válasszon tavaszkö-
szöntô egynapos útjaink és körútjaink közül!

Carnuntum, Kittsee csokoládégyár, Rust
2017. márc. 25. 7.500 Ft/fô

Graz - LINDT Csokoládégyár — Eggenberg-kastély
2017. ápr. 29. 9.500 Ft/fô

Plitvicei-tavak — a természet nagy csodája
2017. ápr. 30. és 2017. jún. 3. 16.000 Ft/fô

Alábbi útjainkra további kedvezmények az irodákban:
Hollandia a tulipánvirágzás idején
2017. ápr. 30. 142.000 Ft/fô  6 nap/5 éj

Barcelona, a katalán fôváros
2017. máj. 5. 137.000 Ft/fô  7 nap/6 éj

Észak-Olasz tóvidék
2017. máj. 11. 94.000 Ft/fô  4 nap/3 éj

Bôvebb információért keresse fel irodánkat vagy honlapunkat!
Gyôr, Kazinczy u. 10.

Tel.: 06-96/388-055, 06-96/388-072, 06-20/952-8310
További irodáink: Sopron, Kapuvár

Információinkat minden hónap elsô heti megjelenésben
olvashatják a Gyôr+ magazinban.



2017. március 3.   / + / 7

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Dinamikus, fiatalos, újszerű, fi-
gyelemfelkeltő, logikus. Talán
ezek a jelzők illenek a leginkább
az új városi arculat elemeire,
amely az egységesség jegyében,
az eddiginél jóval könnyebb be -
azonosíthatóságot biztosít Győr
kínálatával kapcsolatban.

A lapunk megjelenésekor is zajló, vasár-
napig tartó budapesti Utazás Kiállításon
mutatkozott be a város új arculata, ame-
lyen Győr díszvendégként vesz részt.
„2016-ban közel 368 ezer vendégéjsza-
kát töltöttek el nálunk a turisták, amely
újabb 8 százalékos emelkedés az azt
megelőző évhez képest. 2008 óta közel
megduplázódott a nálunk eltöltött éjsza-
kák száma, amivel Magyarország tizen-
kettedik leglátogatottabb városa lett
Győr” – fogalmazott lapunknak Borkai
Zsolt. „Kollégáim rengeteget dolgoztak
az új szimbólumrendszer megalkotásá-
val, és – úgy gondolom – a végeredmény
magáért beszél. Városunk az elmúlt évti-
zedben hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül, rengeteg fontos fejlesztés történt,
ahogy az említett számok is mutatják, az
idegenforgalom terén is nagyot léptünk
előre, ezért fontos, hogy mindezt úgy tud-
juk tálalni, hogy azáltal még inkább fel-
keltsük az érdeklődést városunk iránt. Ezt
a célt szolgálja megújult megjelenésünk
is” – emelte ki a polgármester. 

„Az új arculaton régóta dolgozunk,
rengeteg szempontot körüljártunk, és

sok szakember véleményét kikértük,
amelynek köszönhetően egy nagyon
komplex városarculat jött létre. Kialakí-
tásán győri grafikusok munkálkodtak,
olyanok, akik eleve magukénak érzik a
várost, így kellő elkötelezettséggel és
lokálpatriotizmussal tekintettek a fel-
adatra. A város hivatalos logója eseté-
ben visszamentünk a gyökerekhez, a
régi címerhez, hagyományainkhoz, és
mindezt friss, fiatalos és modern szelle-
miséggel tálaljuk. A félreértések elkerü-
lése végett hangsúlyozom, hogy nem
Győr címerét változtattuk meg, hiszen

az megmarad a város címerének, ha-
nem ehhez a szimbólumhoz kötődve
és abból merítve alkottuk meg új logón-
kat. Az új városi arculat részét képezik
Győr szimbolikus jelképeinek egyszerű-
sített alakzatai is. Az ikonok körét a vá-
rosimázs szempontjából meghatározó
jelképek adják. Ábrázolásuk egyszerű-
sített és modernizált, az új arculat vo-
nalvezetésébe illő, a színük pedig a lo-
góban is megjelenő kék színnel egye-
zik” – részletezte az új arculat elemeit
lapunknak Domanyik Eszter, a Városhá-
za Városmarketing és Programszerve-
zési Főosztályának vezetője. Hozzátet-
te, ez teszi lehetővé, hogy bármely ren-
dezvény, amely egy adott helyszínhez

kötődik, könnyen beazonosíthatóvá vá-
lik mindenki számára az azonos szim-
bólumok révén. „Azt hiszem, az új arcu-
lat jól tükrözi Győrnek azt a sokszínűsé-
gét, ami az élet minden területén meg-
mutatkozik, az új szimbólumrendszer
pedig számos kreatív lehetőséget rejt
magában. Ennek kitűnő példája az új in-
teraktív falunk, amely a nagyközönség
számára elsőként a budapesti Utazás
Kiállításon látható. A fal a város térké-
pét ábrázolja, és ha valaki megérinti a
jelölt látványosságok új ikonjait, azok já-
tékos animáció formájában elevened-

nek meg. Egy rö-
vidke történet
erejéig elénk tárul
többek között a
Városháza, a bazi-
lika, a győri vaska-
kas és az Audi
Aréna Győr is.

Az új arculat megalkotásában részt
vevő győri grafikusokat, Farkas Tibort és
Tóth Andrást arról kérdeztük, mi volt az
alapkoncepció, hogyan alkották meg az
arculati elemeket. Mint mondják, a leg-
nagyobb kihívás számukra olyan időtálló
stílus megalkotása volt, amely egyrészt
kellőképpen modern, megfelel a mai
trendeknek, másrészt viszont nem csak
a fiatalok, de minden korosztály számá-
ra befogadható. „Az egyes arculati ele-
mek megalkotásában nagy előny volt,
hogy győri vagyok, így akár kerékpárra
pattanva, a helyszínen vizsgálhattam
meg részleteiben is az adott témát” –
mondta Tóth András, amihez Farkas Ti-

bor hozzátette: „A koncepció nagy elő-
nye, hogy az ikonrendszer folyamatosan
bővíthető, így – bár a stílus ugyanaz – az
arculat mindig frissül, mindig ad valami
újat, amely olyan mozgásban tartja a
megjelenést, mint amilyen mozgalmas
és érdekes a városunk maga.”

„Az önkormányzat továbbra is alkal-
mazza az Audi Hungaria Zrt.-vel és a
Széchenyi István Egyetemmel közösen
használt ’A jövő Győrben épül’ szlogent,
a város turisztikai népszerűsítésében
azonban az ’Egy város, ezer élmény’
szlogent használja” – emelte ki Jakab
Petra idegenforgalmi referens. „Az új vá-
rosi arculatot fokozatosan vezetjük be,
elsőként az idei évi kiemelt programaján-
lón, a Győrt bemutató imázs-kiadvá-
nyon és leporellón, majd a tavaszi prog-
ramajánlón jelenik meg, ezzel párhuza-
mosan arculati kézikönyvben szabályoz-
zuk a használat módját” – tette hozzá Pá-
pai Nikolett marketingreferens. A már el-
készült kreatívokon jól látszik az a ’sor-
minta’, amelyben a már bemutatott ne-
vezetes ikonok egymásba kapcsolód-
nak, és ábrázolják minden egyes városi
megjelenésen Győr értékgazdagságát. 

A budapesti Utazás Kiállításon vasár-
napig találjuk meg a belföldi díszvendég,
Győr és a kulturális díszvendég, Pan-
nonhalmi Főapátság közös standját a
Hungexpo „A” pavilon 307-es helyén. A
közös bemutatkozásról további részlete-
ket jövő heti számunkban olvashatnak.

Egy város, ezer élmény

Különleges sormintát alkotnak
Gyôr nevezetességei
az új városi arculatban
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Győri Filharmonikus Zenekar és hét ci-
vil szervezet összefogásával, nyolcadik
alkalommal tartanak jótékonysági gála-
estet április 6-án 18 órakor a Richter Te-
remben. A részletekről szerdán sajtótájé-
koztatón számoltak be a szervezők. 

Pió Márta, az esemény gesztora el-
mondta, az elmúlt hét évben összesen
több mint 43 millió forintból segítették
valóra válni a gyermekek és a fiatalok ál-
mait, a velük foglalkozó szervezetek
programjait. A gálát ezúttal is hazánk
legnevesebb borászai támogatják. Ke-
reskedelmi forgalomban nem kapható
kincseiket, különlegességeiket ajánlják
fel licitre és borkóstolót tartanak. A
résztevők többek között megkóstolhat-
ják a tokaji Nobilis Szőlőbirtok, a somlói
Kancellár Birtok borait, az egri Juhász
Testvérek Pincészetének, a villányi
Wunderlich Pince és a Dél-balatoni
borvidék Pócz Pincészetének nedűit. 

Sztanity Szilárd, a győri Borháló
Borkereskedés üzletvezetője elmond-
ta, ezúttal a Pannonhalmi borvidék is
összefogott, hét borász ajánlott fel
100 üveg bort a licitre.  

Pió Márta bejelentette: a rendez-
vény mellé állt az agrártárca, dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi miniszter
különleges licittárgyat küld az árverés-

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötletpályázatot
hirdet az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat logójának
elkészítésére, illetve szlogenjének megfogalmazására. A logó-
pályázat esetében a nyertes pályamunka díja bruttó 200.000,
míg a szlogenpályázat esetében bruttó 100.000 forint, ame-
lyekre pályázati díj nélkül, bárki pályázhat.

A logópályázat tervezési szempontjai között szerepel, hogy
kötelezően tartalmazza a Győr 2023 elemet, illeszkedjen az
Európa Kulturális Fővárosa szöveghez, tükrözze az Európa Kul-
turális Fővárosa cím szellemiségét, sokszínűségét, legyen
egyedi, innovatív, modern formavilágú, és olyan grafikai ele-
meket tartalmazzon, amelyek nyomtatott és online formában
egyaránt használhatóak. Szlogenpályázat esetében a jelmon-
dat tükrözze az Európa Kulturális Fővárosa cím szellemiségét,
sokszínűségét, legyen egyedi, innovatív és tükrözze Győr vá-
ros kulturális sokszínűségét, valamint a magyarul megírt szlo-
gen könnyen adoptálható legyen angol nyelvre.

A pályázatokat 2017. március 16-ig zárt borítékban – sze-
mélyesen vagy postai úton – lehet eljuttatni a következő címre:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városmarke-
ting és Programszervezési Főosztály 9021 Győr, Városház tér 1.
Kérjük, a pályamű benyújtása előtt feltétlenül olvassa el a pá-
lyázat részletes feltételeit a kultura.gyor.hu honlapon, ahol a
szükséges nyilatkozatok is letölthetők!

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az alábbi
telefonszámon kérhető: 96/500-112.

Kantharosz jótékonyság zenével és borral
re, melyet dr. Nagy István államtitkár
mutat majd be. A Szigetköz Lelke Pálin-
kaház pedig az idén is egyedi cserép-
edényben küldi el a felajánlását.

Mikóczi Tamás, a Kantharosz Alapít-
vány kuratóriumának vezetője elmond-
ta, az idén 30 pályázat érkezett, melyből
a bizottság hetet ítélt támogatásra. Az
est bevételéből az Egy a Világunk Ala-
pítvány a NASA által kifejlesztett tech-
nológiájú, szemmel vezérelhető számí-
tógépet kap, a győri református egyház-
községből a kiemelkedő teljesítményű
gyerekek eljuthatnak a reformáció böl-
csőjébe, Rómába, a pázmándfalui Nap-
sugár Óvodában élményparkot létesít-
hetnek. Wendler Enikő tehetséges fuvo-
listának pedig segítenek eljutni egy ver-
senyre. Az alapítvány ezúttal a határon
túli magyar gyermekek felzárkóztatását
segíti Dunaszerdahelyen.  

A hagyományok szerint lesz közön-
ségszavazás, amely eldönti: a Család-
és Gyermekjóléti Központ, az Iskolakul-
túráért – Esélyteremtésért Egyesület,

vagy az Emésztőszervi Megbetege-
désben Szenvedő Gyermekekért Ala-
pítvány kaphat-e félmillió forint támo-
gatást. A Győri Filharmonikus Zene-
kart Berkes Kálmán művészeti vezető
dirigálja, aki elmondta, a pontos prog-
ram még nem állt össze, de biztosan
felcsendül az esten Webber: A bűvös
vadász nyitánya, Rossini: Semiramis
nyitánya és Tell Vilmos nyitánya. Hall-
ható lesz Brahms: Magyar táncok da-
rabjából részletek, és Strauss szerze-
ményeiből is elhangzik majd egy-egy
kiválasztott mű.

Szlogen- és logópályázat

Egy vadonatúj, györnyörű, mélybordó Hyun-
dai i20 típusú személyautót vehetett át a na-
pokban Bede-Fazekas Csaba, a Győri Nem-
zeti Színház Kossuth-díjas művésze a Leier
Autó Kft.-től.

„Bede-Fazekas Csaba igazi példakép
mindenki számára” – mondta Márton László
ügyvezető igazgató. „Egészen fantasztikus
életút az övé, nem csak a színpadon ikon, ha-
nem a privát élete is példamutató. Számom-
ra Csaba legnagyobb értéke az alázata,
amely minden megnyilvánulásában jelen
van. Csaba megmutatja, csak akkor lehet
példakép valaki, ha kimagasló a szakmai tel-
jesítménye és tiszteletet érdemlő a privát
élete is. Csak gratulálni tudok neki és kívá-
nom, hogy legyen sok balesetmentes kilo-
métere az új autójával” – tette hozzá az
ügyvezető igazgató.

„Váratlan, ám annál örömtelibb volt a Leier
Autó Kft. és ügyvezető igazgatójának, Már-
ton Lászlónak nagylelkű felajánlása, mellyel
lehetővé tették, hogy igen kedvező feltéte-
lekkel egy igazán modern, minden igényt ki-
elégítő, úgynevezett fullextrás, új Hyundai

Autót ajándékoztak 
a Kossuth-díjas mûvésznek

i20 típusú autóhoz jussak. Erről a luxusról én
már gyakorlatilag lemondtam. Nem minden-
napi figyelmességről tanúskodik az, hogy ő
észrevette ezt az űrt a mindennapjaimban
és elhatározta, hogy betölti azt. Hálásan kö-
szönöm a Leier Autó Kft.-nek és kedves ba-
rátomnak ezt a nagyvonalú, szívmelengető
gesztust” – osztotta meg velünk boldogan a
színművész. (x)

Oscar-díjas gyôri álom
Berkes Kálmán, a Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetőjének neve
is olvasható az Oscar-díjas Kaliforniai álom című film tracklistáján. A karnagy
a sajtótájékoztató végén jegyezte meg, úgy tudja, némi köze neki is van az
egyik idei Oscar-díjhoz. A kaliforniai álom zenelistáján az első helyen szere-
pel: Performed by Kalman Berkes and the Tokyo Musashino Academia Mu-
sicae Chorus and Sympony Orchestra. Csajkovszkij 1812 darabjának nyi-
tányát még 2002-ben, Tokióban százfős zenekarral, kétszáz fős kórussal di-
rigálta, a felvételt a Hungaroton számára készítették. Ennek további sorsáról
azonban mostanáig semmit nem tudott.  
A Csajkovszkij-nyitány egy kis részlete, melyet Berkes vezényelt, a film
elején hangzik fel, egy rádióból szól. A Kaliforniai álom című filmet a női
főszereplő, rendező, látványtervezés, zene, betétdal és fényképezés ka-
tegóriában találták a legjobbnak.
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Köntösben libben be a színház bü-
féjébe, és mutatja a hátsó asztalt,
ahol nyugodtan beszélgethetünk,
még a fodrász és a smink előtt.
Hamarosan kezdődik ugyanis az
utolsó előadás, ami több szem-
pontból utolsó: egyrészt kedden
játszották bérletben utoljára az
Augusztus Oklahomábant, más-
részt pedig Budai Zsófi utazik,
Oklahomától nyugatra.

A negyedik évadát zárja Budai Zsófi a
Győri Nemzeti Színházban. Néhány
hónappal korábban, mint a társulat, a
színpadról ugyanis megy bőröndöt pa-
kolni, és mire lapunk megjelenik, már
San Franciscóban lesz a szerelmével.
„Egy évre elmegyek nyelvet tanulni, és
kicsit próbálgatni a szárnyaimat, de az-
tán jövök vissza Győrbe. Csak egy év -
adot leszek távol” – mondja teljes ter-
mészetességgel és azzal a nyugalom-
mal, amit eddig is láttam rajta a szín-
padon. Nem izgulós típus, a nézők elé
is különös higgadtsággal lép. „Azt
mondják, majd kinövöm, de azt gon-
dolom, semmi baj nem érhet a színpa-
don, mert úgyis kimentem magam.
Soha nem álltam úgy a nézők elé,
hogy ne tudnám, mi a dolgom, így pe-
dig bármilyen helyzet is jöjjön, megol-
dom” – magyarázza határozottan. Zsó-
fi tulajdonképpen a színpadon nőtt fel,
tízéves kora óta balerinának készült, a
fővárosi balettintézet után a pécsi mű-
vészeti középiskola következett. Egé-
szen 19 éves koráig egyértelműnek
látszott az útja, azonban felmerült ben-
ne a kérdés: „biztos, hogy ezt aka-
rom?” Az esélytelenek nyugalmával

A következô évadot kihagyja Budai Zsófi

„Jólesett megszólalni annyi néma táncolás után”
adta be jelentkezését a budapesti szín-
művészetire és a Kaposvári Egyetem-
re. Utóbbiba azonnal felvették, s végül
úgy döntött: szeretne megszólalni any-
nyi néma táncolás után.

A tanulmányok után aztán egy évig
szabadúszott a fővárosban, egy színpa-
don állhatott többek között Scherer Pé-
terrel, Mucsi Zoltánnal és Csákányi
Eszterrel, ami „félelmetes és izgalmas
volt egyszerre”. A Győrben két hete be-
mutatott Csoda című darab rendezője,
Tasnádi Csaba aztán a nyíregyházi szín-
házba hívta, ott játszott három évig. A
szabolcsi megyeszékhelyen találkozott
Bagó Bertalannal, akinek nevéhez szá-
mos győri bemutató köthető, például
az Augusztus Oklahomában is, s Berci
– ahogy a kollégái hívják a színházban –
elhívta a győri Salemi boszorkányokba,
amikor megtudta, hogy felmondott
Nyíregyházán. Forgács Péter igazgató
marasztalta, s az elmúlt négy évadban
egyre több lehetőséget kapott. Az
egyik legnehezebb dolga – ahol még ő
is izgult előadás előtt – a legendássá
vált Portugállal volt, az utolsó időszak-
ban kellett beugrania a női főszerepbe.
Legalább negyvenszer megnézte az
előadást felvételről, és mindössze két
hét alatt megtanulta a rengeteg szöve-
get, mert „bírja az ilyen nagy kihíváso-
kat”. „Vlasics Rita súgó rengeteget se-
gített, a szabadidejében is gyakorol-
tunk, Sárközi Józsi pedig végigvette ve-
lem az egész szerepet. Gyorsan történt
minden, olyan volt, mintha álmodnék:
annyira koncentráltam a feladatra,
hogy csak részleteiben tudok vissza-
emlékezni arra az időszakra.” Kollégái
az elejétől kezdve segítik, s most, a bú-
csúzás előtt néhány órával azt mondja,
az ő szeretetük, az itteni közönség a leg-
nagyobb ajándéka az elmúlt éveknek.

„Megtaláltam a helyem, otthon vagyok.
Amikor először eljött a barátom, úgy
éreztem, mint mikor az ember hazaviszi
bemutatni a párját a szüleinek” – mesé-
li mosolyogva, és azt is elárulja, rajong
az utolsó előadás főszereplőjéért, Tö-
reky Zsuzsáért. „Kényes téma a tapasz-
talatátadás a színészek között, nehéz

megtalálni azt az egyensúlyt, hogy sen-
ki ne érezze magát kioktatva. Mert
mindannyian hiúak vagyunk kicsit, de
mi Zsuzsával közös nyelvet beszéltünk.”
Az Édes Anna címszerepét említi még,
„ez a darab összeforrt a magánéletem-
mel, rengeteg dologra ráébresztett és
erőt adott az akkori nehéz időszakban.
Ő segített, hogy lépjek egy szituációból,
amiből addig nem tudtam” – árulja el.

Sok lehetőség, köztük több fősze-
rep és egy társulatnyi család tehát a

mérlege a Győrben töltött négy év-
nek. S most, a táncos karrier befe-
jezte után tíz évvel, Zsófi ismét dön-
tést hozott, szeretne tapasztalatokat
gyűjteni a világból is, s azokat kama-
toztatni később a színpadon. A győri
színház vezetői pedig támogatják
ebben, elengedték őt egy évre. „Ha-

tározott vagyok sok bizonytalanság-
gal, de a döntéseimért felelősséggel
tartozom. A nemrég bemutatott Fél -
előnyben azt énekeljük, hogy ne hall-
gass a szívedre, azzal nem sokra
mész. Ezzel mélységesen nem értek
egyet, én egész életemben mindig a
szívemre hallgattam a döntéshelyze-
tekben, és soha nem bántam meg.
Szóval, ha valamit tanácsolhatok a
fiatalabbaknak, inkább azt monda-
nám: Mindig a szívedre hallgass!”

Budai Zsófi vidáman
készülődött az utolsó
előadásra



spangli kerül, nem is beszélve a súlyo-
sabb szerekről. Meg kell mondjam, túl
lelkes érdeklődést nem tapasztalok, a
szülők, pedagógusok azt mondják, ők
már nem akarnak tanulni, pedig azt
gondolom, mindannyiunkra rá fér. Az
egyetemistákat pedig szinte lehetet-

len megmozdítani, kirobbantani a
komfortzónájukból. Az egész életüket
„a rendkívül" okos telefonon élik, las-
san talán már szeretkezni is azon fog-
nak. Ez az ő kábszerük. Is. Azt hallom,
az egyetem által finanszírozott ingye-
nes előadáson sincs telt ház. A gyáva
című előadással nem a Menháznak
akarok népszerűséget szerezni, de ér-
zem, tudom, hogy ez a darab fontos
dolgokat mond élményszerűen, katar-
tikusan. Jó lehetőség, egy narkós fiú
belső küzdelmeit látva okulni, szem-
bekerülni esetleges saját démonaink-
kal. Érdemes volna élnünk vele.
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A gyávaság könnyebben, egy-
szerűbben elérhető állapot, mint
szembenézni a problémáinkkal
azért, hogy megoldjuk őket –
mondja Gáti Oszkár színművész,
a Menház Színpad vezetője Sche-
rer Péter és Kovács Krisztián A
gyáva című előadása kapcsán. A
darab egy fiatal drogos fiú kínló-
dásairól, rendhagyó sorsfordula-
tairól szól. Az előadást májusban
láthatják Győrött a nézők, a hat-
vanperces, hatásos bemutató
után a színészekkel és egy addik-
tológussal beszélgethetnek az
érdeklődők.

Már látta a darabot, miért tartja fon-
tosnak, hogy a győri fiatalok, peda-
gógusok és szülők is megismerked-
jenek vele?

Olyan élethelyzetet mutat be,
amely Magyarországon is minden-
napos. Egy drogos fiú és az ő papá-
ja lehetetlen konfliktusait ábrázolja,
amit közösen nem tudnak megolda-
ni. Azt tapasztalom, az emberek tá-
vol tartják maguktól ezt a problé-
mát, úgy gondolják, az ő gyerekük-
kel nem fordulhat elő, hogy drogos
lesz. Pedig dehogynem, sőt, jó esé-
lyük van rá. 

Ön szerint min múlik, hogy ki ke-
rül a szerek csapdájába?

Aki kábítószerhez nyúl, annak a
családjában problémák vannak,
mégpedig súlyosak. A gyerekeknek
nincs erős tartásuk, mert nem úgy
nevelték őket. Alig találunk egyben
maradó családokat, nincsenek be-
szélgetések, mindenki rohan az őrü-
letei után, senkinek nincs ideje a
gyerekével érdemben foglalkozni.
Ülj a tv elé, nem érek rád! Megkoc-
káztatom: kedve sincs. 

Március 11-én újra Plastr Design Workshopra vár-
ják az érdeklődőket a Rómer Ház pincehelyiségébe.
Széll Réka, a havonta tartott program szervezője azt
szeretné, hogy ismerjük meg a térség tehetséges
dizájnereit, tervezőit, hogy vásároljuk és értékeljük
az egyedi, kézzel, helyben készült „munkás” termé-
keket. Másodsorban pedig a cél a közös alkotás,
hogy a beszélgetésen túl a dizájnerekkel készíthes-
sünk egy-egy kiegészítőt.

Ezúttal a tavasz örömére egy igazán színes, kifi-
nomult és nőies tervezővel, Lapetrával találkozha-
tunk. Schmaler Petra soproni stylist, ékszerdesig-

Gáti Oszkár szerint mindent a szônyeg alá söprünk
Öt gyerek édesapjaként ön is po-

tenciálisan érintettje a kábítószerek
okozta veszélyhelyzeteknek?

Abszolút. Az én családomban is
volt ilyen. Az első házasságom fel-
bomlott, a gyerekeim nem az én neve-
lésem alá kerültek, szabadjára lettek

engedve. Most már
felnőttek, szerencsé-
re a gondok is megol-
dódtak. 

Szembenézünk egyáltalán a ve-
szélyhelyzetekkel, önmagunk gyar-
lóságaival, hibáival vagy inkább fél-
refordítjuk a fejünket?

Mindennel félnek az emberek
szembenézni, ami nem sima, hanem
egy kicsit göröngyös. A gyávaság
könnyebben, egyszerűbben elérhető
állapot. A nagy magyar valóság az,
hogy mindent a szőnyeg alá söprünk,
ami már nem is bucka, hanem hegy.

Elmenekülünk a problémák elől ahe-
lyett, hogy szembenéznénk velük és
megoldanánk őket. Azért szeretném
Scherer Péterék darabját havonta mű-
soron tartani, hogy a fiatalokat, a szü-
lőket, a tanárokat is megérintse ez az
erőteljes érzelmi kitárulkozás, a be-

szélgetés során pedig tanuljanak va-
lamit abból, hogyan kell ezt a konflik-
tust megközelíteni, kezelni, vagy ami
még fontosabb, megelőzni. 

Milyen az előzetes érdeklődés?
Van néhány szponzor, ők abban se-

gítenek, hogy a fiataloknak ne kelljen
a belépőjegy teljes árát kifizetniük.
Persze, ha belegondolunk, ez az ösz-
szeg nagyjából annyi, mint amennyi-
be egy szem drogtabletta, vagy egy

Tavasz Lapetrával a Rómer Házban
ner. Egyéni, letisztult stílusát azonnal be lehet azo-
nosítani. Főleg ásványok, üveg- és porcelángyön-
gyök, fémek, korallok, selyemszalagok, zsinórok,
bőr és különböző textíliák felhasználásával készíti
egyedi ékszereit, kiegészítőit. Petra tíz éve foglalko-
zik tervezéssel, a szakma csínját-bínját az osztrák
Mödlingenben tanulta ki. A workshopon Lapetrával
nyakláncot készíthetnek a résztvevők. 

A részvétel regisztrációhoz kötött: a plastracces-
sory@gmail.com címen, névvel, telefonszámmal. A
részvételi díj háromezer forint, ami tartalmazza a
workshop alatt használt eszközöket is.

A gyáva címû elôadás
fontos dolgokról beszél
katartikusan 
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Rock the Ballet — A Show 
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Unter Mitwirkung des
Csellisten Perényi Miklós
gibt das Győrer Philharmonie
Orchester am  10. Márz um 19
Uhr ein Konzert im Richter-Saal
(Aradi vtk. útja 16.). Auf dem
Programm: G. Rossini: Semira-
mis – Ouverte, J. Haydn: Csello-
konzert in D-Dur, J. Brahms: IV.
Synphonie in E-Moll.

Das Konzert
„Der verlore-
ne Sohn” in ei-
ner Aufführung
des Collegium
Musicum Jauri-
nense Chor fin-
det am 6. März
um 19 Uhr in
Szent Ignác (Be-
nediktiner-) Kir-
che (Széchenyi
tér 8.) statt.

"Frühlingsabschluss" – Vernisage der
Ausstellung des Vereins Sonnenuhr der Győ-
rer Schaffenden im József Attila Bildungsha-
us (Móra F. tér 1.) am 9. März um 17.30 Uhr.
Die Sammlung wird eröffnet durch die Kera-
mikkünstler Kónyáné Kovács Ildikó. Die Aus -
stellung kann bis 30. März, an Werktagen
von 10-16 Uhr besichtigt werden.

Ausstellung von Eisenbahnmodellanlagen und Schiffsmo-
dellen am 11. März von 10 bis 16 Uhr im Ménfőcsanaker Bezerédj-
Schloss (Győri út 90.). Zu sehen gibt es das acht Meter lange Modul
des Ménfőcsanaker Bahnhofes, Schiffsmodelle von Donau und Plat-
tensee, sowie alte und moderene Eisenbahnmodelle. 

Rasta Thomas és táncos „rosszfiúi” 2008 óta a világ
legnagyobb színpadjait rázzák fel – a Rock the Bal-
let újradefiniálta a klasszikus táncot. Az ötlet olyan
egyszerű, amennyire zseniális: a világklasszis tán-
cosok izgalmas videovetítések előtt táncolnak a leg-
nagyobb rock- és popslágerekre.

2008 óta a multimédiás táncelőadás, a Rock
the Ballet folyamatosan négy kontinensen turné-
zik – kereken kétmillió rajongó látta már a show-t
több mint 750 előadás során a világ több mint 20
országában.

A „Rock the Ballet” az amerikai és az európai
kontinens ünnepelt produkciója az USA-ból, amely
rendkívül ötletesen keveri a klasszikus balettet az új
táncstílusokkal. 

Manapság az angol „bad” szó nem rosszat je-
lent, hanem inkább azt, hogy „cool” – Michael Jack-
son 1987-es, azonos című slágerében újradefiniál-
ta a szó jelentését. Így gondolta ezt Rasta Thomas
is, amikor táncosait Bad Boys of Dance-nek (A tánc
rosszfiúinak) nevezte el: Laza srácok, akik tényleg
tudnak valamit. Meggyőződésük, hogy a balettnak
a fiatal közönség számára szexinek és olyan szóra-
koztatónak kell lennie, mint egy popkoncert.

Válogatott dalok a nemzetközi slágerlistákról, ka-
rizmatikus táncosok, lélegzetelállító koreográfiák,
nagyszerű videovetítések és szexi kosztümök: a
Rock the Ballet egy olyan bemutató, amiben min-
den a nagy slágerek és a nagyszerű tánc körül fo-
rog. Egy mega-parti, amelynek felforrósodott at-
moszférájában a táncosok olyan energiaitalként

hatnak, amely a közönséget 90 percen keresztül
energiával látja el.

A Rock the Ballet sokadszor Európában, ezúton
Magyarországon is bemutatkozik egy rövid turné
erejéig – Rihanna, Queen, David Guetta, Beyonce,
Coldplay, a U2, Michael Jackson, Prince és hasonló
nagy sztárok slágereivel. 

2017. május 4. 19 óra 
Győr, Győri Nemzeti Színház.

Jegyek a www.jegy.hu oldalon,
a Győr+ Média Baross úti  pavilonjában
és a helyszínen a Győri Balett pénztárában
kaphatók.

»MEGŐRÜL A KÖZÖNSÉG«,
»CSODÁLATOS FÉRFIAK TÁNCA.«

Helsingin Sanomat, Helsinki, Finnország

»A SHOW MEGHÓDÍTJA
A VILÁGOT.«

SonntagsZeitung,Németország,

»FENOMENÁLIS!
FELEJTHETETLEN!«
The Washington Post,  USA



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

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!

A TÉKOZLÓ FIÚ című koncertet hallhatja a kö-
zönség a Collegium Musicum Jaurinense kórus
előadásában március 6-án 19 órakor, a Szent Ig-
nác (bencés) templomban (Széchenyi tér 8.).

TÖREKI ZSUZSI VÁRJA A KI-
CSIKET március 7-én, a Gene-
rációk Házában (Aradi vértanúk
útja 23.) 9.15-től kerekítő mondó-
kákkal, 10-től és 11 órától pedig
kerekítő bábos tornával.

FRANKOFÓN FILMNAPOK LESZNEK a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.) már-
cius 9 és 16 között, többek mellett Oscar-jelölt animációs filmeket és francia rö-
vidfilmeket is láthat a közönség. 

BARÁT A BARÁTOKÉRT cím-
mel látható Demeter D. Zoltán
festőművész, író tárlata a Gyárvá-
rosi Közösségi Házban (Külső Ár-
pád út 6-8.) március 22-ig, a ház
nyitvatartási idejében.

„TAVASZVÁRÁS” címmel
a Győri Alkotók Napóra
Egyesületének kiállítása
nyílik a József Attila Műve-
lődési Házában (Móra F. tér
1.) március 9-én 17.30-kor.
A tárlatot Kónyáné Kovács
Ildikó kerámiaszobrász nyit-
ja meg. A kiállítás március
30-ig, hétköznap 10–16
óráig látogatható.

VASÚTMODELLEZŐ
TEREPASZTALOK ÉS
HAJÓMODELLEK KI-
ÁLLÍTÁSA lesz március
11-én 10 és 16 óra között
a ménfőcsanaki Bezerédj-
kastélyban (Győri út 90.).
Látható lesz a ménfőcsa-
naki állomás nyolcméte-
res modulja, dunai és ba-
latoni hajómodellek, vala-
mint régi és újkori vasút-
modellek is.

MAGYAR–MONGOL KAPCSOLATOK címmel dr. Obru-
sánszky Borbála történész és dr. Zeneemyadar Batbayar
Mongólia magyarországi nagykövete tart előadást a Magyar
Évezredek sorozatban március 10-én 18 órától az Apáczai
Csere János Kar I. épületében (Liszt F. u. 42. II.)

A GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA gyermekeknek szóló koncertje
kezdődik a Kisfaludy Károly-könyvtárban (Baross G. út 4.) már-
cius 10-én 17 órától.

PERÉNYI MIKLÓS GORDONKAMŰVÉSZ közreműkö-
désével ad koncertet a Győri Filharmonikus Zenakar márci-
us 10-én 19 órától, a Richter Teremben (Aradi vértanúk útja
16.). Műsoron: G. Rossini: Semiramis – nyitány, J. Haydn: D-
dúr csellóverseny, J. Brahms: IV. (e-moll) szimfónia.

KERESD A NŐT GYŐRBEN! címmel indul városnézés a
Bécsi kapu térről március 5-én 15 órakor. A séta különleges-
sége lesz egy kiállítás látogatása tárlatvezetővel, melyet kávé-
zás követ, és meglepetés is jár a résztvevőknek. A részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött: idegenvezetes.gyor@gmail.com

THAI CHI: ÁRAMLÁS ÉS
NYUGALOM. A Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Központi Könyv-
tárának klubhelyiségében
(Herman Ottó u. 22.) márci-
us 9-én 17 órakor a Mozgás-
ban az élet sorozat kereté-
ben Eredics Anita alternatív
mozgás- és masszázstera-
peuta előadását hallgathat-
ják meg az érdeklődők.

BEL CANTO EST
lesz Eva Mei-jel és
karmester férjével,
Gerard Korstennel
március 3-án, 19
órától a Richter-te-
remben.. A Sándor
J á n o s - h a n g v e r-
senybérlet prog-
ramjában, a Győri
Filharmonikus Ze-
nekar közreműkö-
désében operaári-
ák, - nyitányok, -
közjátékok szere-
pelnek.
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Orvos akart lenni, de a sporthoz is volt
tehetsége. Művészi tornára járt, négytu-
sázott, kézilabdázott. Aztán egy rosszul
diagnosztizált betegsége miatt fel kellett
adni gyerekkori álmait. Az egészségügyi
helyett műszaki pályára lépett, figyelme
a gépipar, a számítástechnika felé for-
dult, de – ahogy ismerősei mondják róla
– a karitatív lelke megmaradt. Tanított va-
kokat, mozgáskorlátozottakat, rákbete-
geket, felkarolta a kiszolgáltatottakat.
Most Győrszentivánon él férjével, dr. Dé-
zsi Csabával, képek között laknak, a
munkaasztal része a mindennapi térnek.
Dr. Dézsiné Beöthy Hajnalka ugyanis
fest és jobb agyféltekés festészetet tanít,
saját, szabadalmaztatott képzőművé-
szeti technikáját, a frezettót adja át az ér-
deklődőknek, akik között hároméves
éppúgy akad, mint 83 esztendős. Van
Gogh képzőművészeti diplomát szerzett
a frezetto technikával készült alkotásai
minősítésekor. 

Hajnalka rajzkészsége gyerekkorá-
ban megmutatkozott. Kilencéves volt,
amikor három testvérével együtt Párizs-
ban élő nagybátyjuknak rajzokat küld-
tek ajándékba. Ő meg benevezte a ké-
peket egy berlini rajzpályázatra, ahol
beválogatták őket a legjobbak közé. A
németek értékes bélyegsorozatot küld-
tek jutalomból Hajninak, aki ezeket rög-
tön szét is osztotta az osztálytársainak.
A rajzon különböző bőrszínű
gyerekek hógolyóztak, em-
lékszik vissza első, elis-
mert munkájára.

Sokoldalú em-
ber. 2003-ban
megnyitotta első
galériáját Győr-
ben, a Teleki ut-
cában, kezdet-
ben saját és bará-
tai műveit állította
ki.  Később kiállítá-
sokat szervezett a
Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban, a ka-
mara aulájában, valamint

Egy festônô, karitatív lélekkel
a megyei művelődési központban is.
Galériái eszmecseréknek, könyvismer-
tetéseknek, felolvasásoknak adtak te-
ret. Barátnőjének, Balla Icának, a város
kedvelt színésznőjének megírta szak-

mai pályafutását Hosszú az út címmel.
Sej Edit harmonikaművész tanárral
együtt Balla Ica-kamarakórus néven
kórust is szervezett. Magyar és külföldi
profi festők mellett autodidakta alkotók
is bemutatkoztak tárlatain. Festői pálya-
futásának kezdeti éveiben a Sarródon
működő Ferenczi Nemzetközi Művész-
tábor növendéke volt, új technikát taní-
tott a tábor alkotóinak. Mestereinek te-
kinti Gedeon Zoltán Kolozsváron élő
festőművész professzort, Závory Zol-
tán templomi freskórestaurátort, akitől
ennek a mesterségnek az alapjait sajá-
tította el. Jószolgálati nagykövetként
külföldön is népszerűsíthette a magyar
kultúrát, idehaza pedig megőrizte a bel-
ső igényét arra, hogy segítse a rászoru-
lókat. Szabó András és Jánoki Márkó
vak énekesek felfedezésében, útjuk

egyengetésében is hatékonyan
közreműködött.

Amerikában és Párizsban ismerke-
dett a legújabb irányzatokkal, stílusok-
kal, technikákkal. Megtanulta a Bob
Ross és a drótháló technikát, majd
maga is új kifejezési lehetőségeket ke-

resett.  Kültéri falakra
festett, időtálló dom-
borművek alkotását
teszi lehetővé a frezet-
to technika, mely sza-
badalmi oltalomban
is részesült. Háromfé-
le, saját maga által ki-
kísérletezett festő-
anyagot használ,
ezek csak nála érhe-

tőek el. A technikával készült alkotáso-
kat külön jelölik, nyilvántartják. 

Alkotásai eljutottak Nyugat-Euró-
pába, az Egyesült Államokba és
Ausztráliába is. Állandó kiállítása nyílt
Budapesten, a Hungária Hotelben, s
Győrben, a kamara aulájában. Jelen-
leg Győrzámolyra készül festményei-
vel és frezettóival.

Megismerkedett Szük Norberttel,
a folyton kísérletező győri képzőmű-
vésszel, közösen nyitottak kiállításo-
kat Kölnben és Brüsszelben is.

Szük Norbert mondja Hajnalkáról:
– Hajni egy jóindulatú, nyugodt és ele-
gáns hölgy. Nagyon jó természettel ál-
dotta meg a sors. Sok embernek és
művésznek segít és tanítja őket. Kariz-
matikus kisugárzásával és napfényé-
vel sok embernek ad energiát, mint
nekem is. Szépség és áhítat van min-
den alkotásában.

Karizmatikus
kisugárzásával és
napfényével sok
embernek ad energiát

Új képzőművészeti
és jobb agyféltekés festészet oktatása

Érdeklődni a 30/790-6952 -es telefonszámon
vagy a beothy@gyoriek.hu e-mail címen

technikák

TECHNIKÁK:
Drótháló  technika
Vízálló akvarell képek
olaj- és akrilfestészet

Frezetto
(kül- és beltéri, festett, idő-
és időjárásálló dombormű)
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

Szerdán megkezdődött a negyvenna-
pos böjt, amellyel a keresztények hús-
vétra, Jézus feltámadásának ünnepé-
re készülnek. Ferenc pápa idei nagy-
böjti üzenetében azt írja, a nagyböjt
egy új kezdet, olyan út, amely elvezet
a biztos célhoz, a feltámadáshoz, hús-
véthoz, amikor Krisztus győz a halál fe-
lett. A győri plébániákon is készülnek
már húsvétra, ebben az időszakban
nem díszítik fel a templokot, nincse-
nek virágok, a keresztre a töviskorona
kerül, az egyház a bűnbánat színét, a
lilát ölti magára. 

A nagyböjtben, amikor minden
díszétől megfosztják a liturgikus éne-
keket, amikor nincsen dekoráció az ol-
táron, amikor minden egyszerű, vala-
miféle pihenőidő ez, de aktív pihenés
– tudatosan készülünk és mondunk le
valamiről, tudatosan szembenézünk
bűneinkkel, önmagunkkal – foglalta

Negyven nap böjt
össze szentbeszédében a nagyböjt je-
lentőségét Sárai-Szabó Kelemen
OSB perjel, a bencés templomban
hamvazószerdán tartott miséjében.  

Korábban szigorú szabályok vonat-
koztak a böjti időszakra, mára azon-
ban az egyház enyhített ezeken, pén-
tekenként és nagypénteken nem le-
het húst enni, és naponta csak egy-
szer lakhat jól az ember.

Az egyház arra buzdít, ezekben a na-
pokban tegyünk több jót, mondjunk le
a hibáinkról, rossz szokásainkról és él-
jünk intenzívebb lelki életet. A fiatalokat
is megszólítják, többek között olyan ja-
vaslatokkal, hogy chateljenek keveseb-
bet, s inkább a személyes találkozáso-
kat keressék, kerüljék a sminkelést és
a szoláriumozást. A templomokban
nem csak a híveket, hanem bárkit vár-
nak, aki egy kis lelki megnyugvásra vá-
gyik a böjti napokban.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Közel félezer pályamű érkezett
megyénk diákjaitól a Cziráki La-
jos komplex képzőművészeti ta-
nulmányi versenyre, melyet ne-
gyedik alkalommal hirdetett
meg idén a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Általános Iskola,
Szakgimnázium és Kollégium.

A legjobbakat díjazták, a 150 pályamű-
ből kiállítás nyílt az intézmény aulájá-
ban. Nagy volt az érdeklődés az alsó ta-
gozatos téma iránt, ami szabadon vá-
lasztható irodalmi mű illusztrációja

A vizuális mûvészetek jelesei
vagy élményrajz lehetett. A felső tago-
zatosok két témakörben küldhették be
tablójukat, a tárgytervezés természeti
forma grafikai és színtani elemzésével
vagy a művészettörténeti projekt fel-
adatra, amely egy választott stíluskor
önálló, szubjektív feldolgozása volt. 

A középiskolás korosztály az orszá-
gos középiskolai rajzverseny témájához
kapcsolódóan a „Prizma – fény" téma-
körében, annak fizikatudományi, művé-
szeti továbbgondolt feldolgozását vá-
laszthatta, grafika, szobrászat, fotó és
festmény kategóriában. A szakértő zsű-
ri elnöke Borbély Károly grafikus mű-
vész, főiskolai docens, a zsűri tagja Ha-
bóczkyné Király Ilona volt. 

A verseny egyik szervezője Milano-
vich Lászlóné Ildikó elmondta, ismét
magas színvonalú pályaművek érkez-
tek be, amelyek tükrözték azt a lelkiis-
meretes felkészítést, amit a pedagógu-
sok a vizuális kultúra iránt tanúsítanak. 

A szervező szerint a megmérette-
tés igazi célja az, hogy lehetőséget ad-
jon a vizuális kultúra bármely ágában
jeleskedő, felnövekvő nemzedék be-
mutatkozására. Találkozási pontja le-
gyen a művészetek iránt érdeklődő
gyerekeknek, fiataloknak, hogy meg-
ismerhessék egymás munkáit, és a jö-
vőben is örömmel alkossanak. 

A szerdai kiállításmegnyitón a ta-
nulmányi verseny névadójának, a száz
éve született Cziráki Lajosnak az özve-
gye, Erika néni is részt vett. 

A tárlat a tavaszi szünetig, április
13-ig látogatható.



Tudták, hogy a sokoldalú alapanyagból, a rizs-
bôl batyukat is lehet készíteni? Ezen a héten ezt
is megtanulhatják Nagy Eszter Creative Cheffel,
akinek ezúttal Nagy Róbert, a Gyôr-Moson-Sop-
ron Megyei Levéltár fôlevéltárosa volt a vendé-
ge, aki nem mellesleg borászként is tevékenyke-
dik, így italt is ajánlott a menüsor mellé.

tavaszváró fogások

Nagy Róbert szeret fôzni, a barátait általában
nem mindennapi fogásokkal látja vendégül. A
mûsorban elárulta, fôként húsokkal, zöldsé-
gekkel, úgymond „pasis” ételekkel rukkol elô,
amik mellé természetesen borokat is kínál.
Hangulattól, évszaktól, ételtôl és társaságoktól
teszi függôvé, hogy milyet választ, de legin-
kább a fehér borokat, azon belül is a pannon-
halmiakat kedveli a legjobban. A Pannonhalmi
Szent Márton Borlovagrend tagja az utóbbi idô-
ben több rosét is fogyaszt. Saját bort is készít,
és mivel megnôtt a vörösborok iránti kereslet,
így a vörösek is szerepelnek a palettáján.

A mûsorból megtudhatjuk, mit is csinál való-
jában egy levéltáros, és hogy a bor történeté-
nek, kultúrájának megismerése vitte az okta-
tás irányába, ugyanis a Széchenyi István
Egyetemen is oktatja ezt.

Az adás premierjét pénteken, 19.30 órakor lát-
hatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit késôbb
a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is vissza-
nézhetnek.

GASZTRO CREATIVE CHEF
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FÛSZERES SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL 
ZELLERES BURGONYAKRÉMMEL

20 / + / 2017. március 3.

A csirkemellet vékonyra szeljük és picit
kiklopfoljuk. Enyhén sózzuk, hiszen a
sajt is sós. A fûszereket lepirítjuk, majd
a sajttal összekeverve, a húsba töltjük és
a csirkemelleket szorosan feltekerjük,
majd folpackkal formázzuk. (Nem baj,
ha akár duplán folpackba tekerjük.) A for-
mázott csirkemelleket gyöngyözô vízben
25-30 percig fôzzük. A csirkékrôl eltávo-
lítjuk a háztartási fóliát és a melleket ola-
jozott serpenyôben körbesütjük. A zellert
és a burgonyát sós vízben puhára fôz-
zük, majd miután áttörtük, habverôvel a
vajjal eldolgozzuk, habosra verjük.

Egészséges 



CREATIVE CHEF HIRDETÉS

2 db nagyobb póréhagyma
• 5 dkg sajt • 1 liter alaplé •
20 dkg vaj •6 db rizslap

A póréból körülbelül 10 centiméteres darabot félrete-
szünk, majd a többit aprítva megdinszteljük és az
alaplé felével felöntve, puhára fôzzük. Ha a hagymák
teljesen megpuhultak, az egészet összeturmixoljuk
a vajjal, majd felöntjük a maradék alaplével. Utólag
borsozzuk. A rizslapokat pár pillanatra meleg vízbe
áztatjuk, majd konyharuhára helyezzük. A sajtot lere-
szeljük és az aprított hagymával összeforgatva, a
rizslapokra halmozzuk, majd azokat szorosan felte-
kerjük és olajban ropogósra sütjük.

80 dkg csirkemellfilé •
20 dkg reszelt sajt •
Egy marék igény sze-
rinti aprított zöld fû szer
(például zsálya, roz-
maing, ka kukk fû) • 1
nagy zeller • 60 dkg
burgonya • 25 dkg vaj
• Folpack a tekeréshez
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PÓRÉHAGYMA-KRÉMLEVES PÓRÉVAL
TÖLTÖTT ROPOGÓS RIZSBATYUVAL

RIZSBATYUBAN SÜLT 
PUDING MÁLNÁVAL

12 db rizslap • 2 dl vaníliapu-
ding • 10 dkg málna (lehet
fagyasztott is) • olaj a sütés-
hez • 5 dkg kristálycukor

A pudingot jégkockatartóban lefagyasztjuk. A rizslapokat vízbe áztatjuk,
majd konyharuhán leszárítjuk és minden lap közepére cukrot, egy kocka
fagyos pudingot és néhány szem málnát teszünk, majd óvatosan felte-
kerjük és a végeit behajtjuk. A batyukat forró olajban ropogósra sütjük,
majd porcukorral meghintve tálaljuk.

IMPERIAL Logistics Kft. 
Gyôr legnagyobb logisztikai központjába

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink:
• VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen

összehasonlítani  adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk:
• JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban
• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked  Készpénz Cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással Cafetériát

a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
Érd.: 96/900-169

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft. 
Gyôr legnagyobb logisztikai központjába

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink:
• VAN jogosítványod  elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk:
• JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban
• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked  Készpénz Cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással Cafetériát

a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
Érd.: 96/900-169

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
palyazat@imperial-international.com



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR
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MÁRCIUS 4., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:00 Magyarul Balóval 00:40 Odaát
 01:40 Odaát  02:45 Gyertek át! 
04:05 Gálvölgyi-show  04:45 Dallas
 05:25 Dallas  06:10 Televíziós vá-
sárlás 06:45 Kölyökklub  10:00 Te-
leshop 11:00 Nyugi, Charlie!  11:25
Nyugi, Charlie!  11:55 Fitt Mánia 
12:25 Autogram  13:00 Hazudj, ha
tudsz!  14:05 Futóáramlás  15:55
Végzetes jóslat  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:20 Az
oroszlánkirály  21:15 Tetthely – Egy
személyes ügy  23:25 Keményköté-
sűek 

02:10 Tények Este 02:50 Teleshop
03:15 A férjem védelmében  04:00
Bukott angyalok  04:45 Csapdába
csalva  05:15 Oltári szervezők 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:35 Maci Laci  08:50 Tom és
Jerry gyerekshow  09:20 Trendmá-
nia  09:55 Babavilág  10:25 Ízes
élet  11:00 Danny Blue – A Tudatfe-
letti  11:30 Poggyász  12:05 Tűsa-
rok  12:35 A titkok könyvtára 
13:40 Gyilkos sorok  14:45 Lassie
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 18:55 Asterix az Olimpián 
21:35 Az elveszett frigyláda fosztoga-
tói 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Arrabona évszázadai 10:00
Creative chef 10:30 Képújság 18:00
Credo 18:30 Gázfröccs 19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Hello Győr!
20:30 Gázfröccs 21:00 Arrabona év-
századai 21:00 Építech 21:30 Vény
nélkül 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 5., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:35 Bűnös Chicago  04:15 Bűnös
Chicago  04:55 A Miller család 
05:15 Oltári szervezők  06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné 09:10 Maci La-
ci 09:25 Tom és Jerry gyerekshow 
09:55 Tűsarok 10:25 Stahl konyhája
 11:00 Több mint TestŐr  11:30
SpeedZone  12:05 Super Car 
12:35 Egészség Klinika 13:10 A Mil-
ler család 13:40 A titkok könyvtára 
14:45 Gyilkos sorok  15:50 Tom és
Jerry: Az elveszett sárkány  17:00
Maci Laci  17:10 Maci Laci  17:25
Hupikék törpikék  18:00 Tények
18:55 Jégkorszak Jégkorszak 20:35
P.S. I Love You  23:20 A Versace-ház 

07:00 Ciao Italia! 07:30 Konkrét
08:00 Credo 08:30 Vény nélkül  
09:00 Arrabona évszázadai 09:30 35
év 10:00 Képújság 18:00 Győri7
18:45 Konkrét 19:00 Vény nélkül  
19:30 Creative chef 20:00 Kulisszák
mögött 20:30 Üzleti negyed 21:00
Arrabona évszázadai 21:30 Ciao Ita-
lia! 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 6., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:25 Elit egység  02:10 Elit egy-
ség  02:55 Doktor Rush  03:40
Zsaruvér  04:20 Gyilkos sorok 
05:00 Csapdába csalva  05:25
Knight Rider  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:20 Walker, a texasi
kopó  14:20 Gyilkos sorok  15:25
Ana három arca  16:30 Fatmagül 
17:30 Ripost  18:00 Tények 19:25
Az 50 milliós játszma  21:00 Egy-
más szemében  22:20 40 és annyi

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Hello Győr! 08:30 Creative chef 9:00
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Ku-
lisszák mögött 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ma-
de in Hungary 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 7., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:10 Bűnös Chicago  02:05 Té-
nyek Este 02:45 Teleshop 03:10 Ha-
láli testcsere  03:55 Felejthetetlen
 04:40 Balfékek  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Knight Rider  06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:20 NCIS:
Los Angeles  13:20 Walker, a texasi
kopó  14:20 Gyilkos sorok  15:25
Ana három arca  16:30 Fatmagül 
17:30 Ripost  18:00 Tények 19:25
Az 50 milliós játszma  21:00 Szüle-
tett szobalányok  21:55 A szultána
 23:10 Sherlock és Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Kulisszák mögött 08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Üzleti
negyed 09:00 Híradó 09:20 Sporthí-
rek 09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Gázfröccs
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Hello Győr! 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Gázfröccs
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 8., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:15 Az indíték  01:20 Tények Este
02:00 Teleshop 02:25 Szélcsend 
04:00 Sherlock és Watson  04:40
Balfékek  05:00 Csapdába csalva 
05:25 Knight Rider  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben  12:20 NCIS: Los An-
geles  13:20 Walker, a texasi kopó
 14:20 Gyilkos sorok  15:25 Ana
három arca  16:30 Fatmagül 
17:30 Ripost  18:00 Tények 19:25
Az 50 milliós játszma  21:00 Vigyá-
zat, gyerekkel vagyok!  22:20 Rid-
dick - A sötétség krónikája

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Import Impro 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Építech
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

01:55 Dr. Csont 02:55 Döglött akták
04:05 Fókusz 04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 BabaKalauz  13:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Keresem
a családom 22:45 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  23:15 RTL
Klub Híradó 23:45 Magyarul Balóval 

02:55 Balassagyarmat kincsei 03:10
Peru, Chile 03:35 Duna anzix 03:55
Hagyaték 04:20 Pannon expressz 
04:50 Noé barátai 05:20 Lélek Bou-
levard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:00 Rome Reports
– Vatikáni híradó  06:25 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 Furcsa pár 2.  10:30 Világ -
örökség Portugáliában 11:00 Noé
barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Ízőrzők
13:25 Kelet-Európa vadonjai 14:25
Hazajáró 14:55 Magyar Krónika
15:30 Hintón járó szerelem  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat  19:30 Titkok
könyvtára – A Szent Lándzsa külde-
tés  21:10 Titokzatos folyó  23:20
Kenó  23:30 Amerikai ének

03:10 Peru, Chile 03:35 Duna anzix
03:55 Hagyaték 04:20 Pannon exp-
ressz 04:50 Noé barátai 05:15 Lélek
Boulevard  05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:05 Végtelen
szerelem  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát  11:35 Jamie 15 per-
ces kajái 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Columbo  14:40 Öt-
csillagos szerelem  15:30 Elfeledett
szerelem  16:15 Charly, majom a
családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:25 Önök
kérték!  21:25 Velvet Divatház 
22:10 Kenó  22:20 Cédrusliget 
23:10 Nagyok 23:35 Reformáció hét-
ről hétre 23:45 Kékfény

02:20 Graceland – Ügynökjátszma 
03:25 Mi muzsikus lelkek  04:05 Fó-
kusz  04:30 Story Extra  04:55 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:45
Magyarul Balóval 09:20 Asztro Show
(élő) 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
StílusKalauz  13:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:15 A kis menyasszony 
14:50 Szulejmán 16:10 A Konyhafő-
nök  17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éj-
jel-nappal Budapest  20:55 Barátok
közt  21:30 Szulejmán  22:45 Há-
zon kívül  23:15 RTL Klub Híradó
23:45 Magyarul Balóval 

00:00 Míg a gyanú el nem választ 
02:00 Az ördög fia  04:05 Fókusz 
04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt  05:25 Televíziós vásárlás
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
Fókusz Plusz  13:05 Éjjel-nappal
Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Dr.
Csont  22:35 Gyilkos elmék 
23:35 RTL Klub Híradó 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Will és Grace  07:40 Will és Grace 
08:00 Jóbarátok 08:30 Jóbarátok 
09:00 Szívek szállodája 09:55 Szívek
szállodája  10:50 Gordon Ramsay –
A pokol konyhája  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:45 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi
– meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Ismeretlen férfi 
23:20 Rendőrakadémia 

5:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Will és Grace  07:40 Will és Grace 
08:00 Jóbarátok 08:30 Jóbarátok 
09:00 Szívek szállodája  09:55 Szí-
vek szállodája  10:50 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  11:50 Monk
– Flúgos nyomozó 12:50 Monk - Flú-
gos nyomozó  13:50 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  14:45 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Született szinglik  19:05 Szü-
letett szinglik  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A sebezhetetlen 23:15 Lucifer 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Will és Grace  07:40 Will és Grace 
08:00 Jóbarátok 08:30 Jóbarátok 
09:00 Szívek szállodája 09:55 Szívek
szállodája 10:50 Gordon Ramsay - A
pokol konyhája  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:45 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi
– meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Lucifer  22:00 Ész-
bontók  23:05 Tűzfal 

02:45 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 03:05 Peru, Chile 03:30 Duna an-
zix 03:50 Hagyaték 04:15 Pannon exp-
ressz 04:45 Noé barátai 05:15 Lélek
Boulevard  05:45 Himnusz 06:15
Hajnali gondolatok 06:25 Múzeumtú-
ra 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Roma Magazin 07:55 Domovina
08:25 Feketén-fehéren 09:15 Elfele-
dett szerelem  10:00 Család-barát
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:50 Co-
lumbo 14:40 Ötcsillagos szerelem 
15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban 17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Kékfény  21:25 Hawaii Five-0
22:05 Kenó 22:15 SOKO – Alpesi
nyomozók  23:05 Alfred Hitchcock:
Szakadt függöny 

03:05 Peru, Chile 03:35 Duna anzix
03:50 Hagyaték  04:20 Pannon exp-
ressz 04:50 Noé barátai 05:20 Lélek
Boulevard  05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:05 Végtelen
szerelem  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát  11:35 Jamie 15 per-
ces kajái 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Columbo: Visszajátszás
 14:05 Múzeumtúra  14:40 Ötcsil-
lagos szerelem 15:30 Elfeledett sze-
relem 16:15 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:25 Skandináv lottó
sorsolás 20:35 Zsaruvér Zsaruvér
21:25 A fehér királyné 22:30 Kenó 
22:35 Az ötös számú vágóhíd 

01:25 Az utolsó randevú  03:15
Gálvölgyi-show  04:15 Az orosz-
lánkirály  05:35 Fókusz Plusz 
06:00 Televíziós vásárlás 06:30 Kö-
lyökklub  09:20 BabaKalauz 
09:50 Teleshop 10:50 Spirit  11:20
EgészségKalauz  11:55 StílusKala-
uz  12:25 Havazin  13:00 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
13:30 Házon kívül  14:05 A mi kis
falunk  15:10 Ocean's Twelve –
Eggyel nő a tét  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 L'ecsó  21:20 Az étel-
művész  23:30 Portré 

00:00 Sikítófrász 01:10 Nyugi, Charlie!
 01:40 Vérmes négyes  02:05 Kali-
forgia  02:35 Kaliforgia  03:05 Ra-
venswood, az elátkozott város 06:05
Televíziós vásárlás 06:40 Will és Grace
 07:05 Will és Grace  07:30 Will és
Grace  08:00 Jóbarátok  08:30 Jó-
barátok  09:00 Amerikai mestersza-
kács 09:55 Amerikai mesterszakács
 10:55 Szalonskicc 11:25 Monk –
Flúgos nyomozó  12:25 Monk – Flú-
gos nyomozó 13:20 NCIS: Los Ange-
les  14:15 NCIS: Los Angeles 
15:15 Castle  16:10 Csont nélkül 
17:10 Csont nélkül  18:10 Rólunk
szól 19:10 Zűrös viszonyok 20:05 Zű-
rös viszonyok  21:00 Halálos iram-
ban: Tokiói hajsza  23:10 Rossz pénz 

01:00 Csont nélkül  01:55 Szalon -
skicc 02:30 NCIS: Los Angeles 
05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will
és Grace  06:55 Jóbarátok  07:20
Lakástalkshow 08:15 Zöld térben
08:40 Amerikai mesterszakács 
09:35 Amerikai mesterszakács 
10:30 Trendközelben 11:00 Monk –
Flúgos nyomozó  12:00 Castle 
12:55 Rólunk szól  13:55 Zűrös vi-
szonyok  14:50 Zűrös viszonyok 
15:50 Harry Potter és a Tűz Serlege
 18:50 Halálos iramban: Tokiói haj-
sza  21:00 Tűzfal  23:15 Terror-
csapda 

05:53 Reformáció hétről hétre 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó 
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sokszí-
nű vallás 06:40 Kérdések a Bibliában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 08:50 Debrecen, a refor-
máció városa 08:55 Isten kezében
09:25 Kereszt-Tények 09:30 Katolikus
krónika  10:00 Református ifjúsági
műsor 10:05 Evangélikus ifjúsági mű-
sor 10:15 Úton-útfélen  10:25 Refor-
máció hétről hétre 10:30 Református
magazin 11:00 Római katolikus mise
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Rúzs és selyem 13:20 Múzeum-
túra  13:50 Kiközösítve  15:25 Tüs-
ke a köröm alatt  17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:35 Miss Fisher rejté-
lyes esetei 19:35 Magyarország, sze-
retlek! 21:05 Kártyavár  22:00 Kenó
 22:05 A Keresztapa 
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MÁRCIUS 10., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:55 Tények Este 01:45 Teleshop
02:10 Istenben bízunk, avagy vallást
akarunk  03:45 Ügynöklista 
04:30 Csapdába csalva  05:00
Csapdába csalva  05:25 Knight Ri-
der  06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  09:00 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:20 NCIS: Los Angeles  13:20
Walker, a texasi kopó  14:20 Gyilkos
sorok  15:25 Ana három arca 
16:30 Fatmagül  17:30 Ripost 
18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós
játszma  21:00 Croodék  23:05
Hello Hollywood – Návai Anikóval 
23:40 Rémségek cirkusza  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 9., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:00 Tények Este 02:40 Teleshop
03:05 Paranormális katasztrófa 
04:20 Rebecca bírónő 04:40 Rebec-
ca bírónő 05:00 Csapdába csalva 
05:25 Knight Rider  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:20 NCIS: Los Ange-
les  13:20 Walker, a texasi kopó 
14:20 Gyilkos sorok  15:25 Ana há-
rom arca  16:30 Fatmagül  17:30
Ripost  18:00 Tények 19:25 Az 50
milliós játszma  21:00 Detektív Bt. –
A nyomozócsalád 22:20 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  23:25 1/1
Azurák Csabával 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Creative chef 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Kulisszák
mögött 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:25 Eszement szerelem  02:35
Döglött akták  04:05 Fókusz 
04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
Havazin  13:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:15 A kis menyasszony 
14:50 Szulejmán  16:10 A Konyha-
főnök  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest  20:55
Barátok közt  21:30 A mi kis falunk
 22:30 Cobra 11  23:40 RTL Klub
Híradó 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok  09:00 Szívek szál-
lodája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik 19:35 Nyugi,
Charlie! 20:05 Két pasi – meg egy ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Rendőrakadémia 23:05 Isme-
retlen férfi 

04:25 Kaliforgia  05:55 Televíziós vá-
sárlás 06:25 Will és Grace 06:50 Will
és Grace  07:15 Will és Grace 
07:40 Will és Grace 08:00 Jóbarátok
08:30 Jóbarátok 09:00 Szívek szál-
lodája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája  11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:40 Castle  16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik 19:35 Nyugi,
Charlie! 20:05 Két pasi – meg egy ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Harry Potter és a félvér herceg 

02:35 Ybl 200 03:30 Peru, Chile 03:55
Hagyaték 04:20 Pannon expressz 
04:50 Noé barátai 05:20 Lélek Boule-
vard  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:05 Végtelen szerelem
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-Duna-
Adria 08:25 Feketén-fehéren  09:15
Elfeledett szerelem  10:00 Család-
barát 11:35 Jamie 15 perces kajái
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Columbo: Halálos lelkiállapot 
14:20 Ötcsillagos szerelem  15:10
Elfeledett szerelem  16:05 Charly,
majom a családban  16:50 Szeren-
cse Híradó  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon! 20:30 Tóth Já-
nos  21:00 A Bagi Nacsa Show 
22:00 Kenó  22:05 Gyerekek vagy
egyebek  23:35 Ha megjön József

00:10 Magyarul Balóval 00:50 A hata-
lom hálójában  01:55 A hatalom há-
lójában 03:00 Döglött akták 04:05
Fókusz  04:30 Story Extra  04:55
Barátok közt  05:30 Televíziós vásár-
lás 05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
EgészségKalauz  13:05 Éjjel-nappal
Budapest  14:15 A kis menyasszony
14:50 Szulejmán 16:10 A Konyha-
főnök 17:25 Story Extra 18:00 RTL
Klub Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éj-
jel-nappal Budapest  20:55 Barátok
közt 21:30 Gyertek át! 22:45 Play-
back párbaj  23:25 RTL Klub Híradó 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Kulisszák
mögött 09:00 Híradó 09:20 Sporthí-
rek 09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Építech
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Made in Hun-
gary 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

01:25 Gyerekek vagy egyebek 02:55
Magyar történelmi arcképcsarnok
03:10 Peru, Chile 03:35 Duna anzix
03:50 Hagyaték  04:20 Pannon exp-
ressz 04:50 Noé barátai 05:15 Lélek
Boulevard 05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:05 Végtelen szere-
lem  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Életkerék 07:55 Öt kontinens
08:25 Feketén-fehéren 09:10 Elfele-
dett szerelem  10:00 Család-barát
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: Elfelejtett hölgy  14:30 Ötcsilla-
gos szerelem 15:20 Elfeledett szere-
lem  16:15 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:30 Csak színház és
más semmi 21:30 Tetthely – Vérdíj 
23:00 Kenó  23:10 Az esőcsináló 

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Végre kezdetét veszi az igazi tavasz: sok nap-
sütéssel, a hőmérőn újra felkúszott a higany-
szál, és a szomorkás téli színek is lassacskán
zöldre változnak. Az egyre melegebb napo-
kon az állatkert élete is felpezsdül. Bár a la-
kók közül még az örvös medvéink sem alsza-
nak téli álmot, a hideg, „sötét" hónapok őket
is megviselik, ekkor kevésbé aktívak. A nap-
fényes órák számának növekedésével a kert
lakói is „életre kelnek”, egyre gyakrabban és
szívesebben szaladgálnak kifutóikban.

Döme, Csofi, Burkus és Bátor, a négy ör-
vös medve, birkózótudásuk gyarapításával
színesítik napjaikat, látogatóink nagy örömé-
re. Az afrikai állataink is egyre mozgékonyab-
bak. A páviánok és a sörényes juhok is fajtár-
saikkal összebújva élvezik a napsütést. A ju-
hoknál a kifejlett hím könnyen felismerhető
hosszú, szakállszerű sörényéről. Szigorú
rangsorban, csapatban élnek, melynek az
élén egy kifejlett hím áll. Ennek legfőbb oka
az óriási méretkülönbség, ám a csoportok-
ban a legmagasabb rangú nőstény is veze-

Itt a tavasz, napoznak az állatok

tőnek számít. A galléros páviánoknál a hí-
mek majdnem kétszer nagyobbak a nősté-
nyeknél. Erős állcsontjaikban különlegesen
hosszú szemfogak találhatók, a két fogsor-
ban külön erre a célra szolgáló rések vannak.
A hímek mímelt ásításokkal fitogtatják ere-
jüket csoportjuk tagjai előtt.

Most is érdemes ellátogatni hozzánk, és
egy kellemes délutánt eltölteni az állataink
társaságában!

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük
az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

1) SZTM 2016-072 Győr-Gyirmót, 02019 sz. és 02496 sz. övezet építési hely pontosítása
településrendezési eszköztervezetek  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési el-
járásáról szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

2) SZTM 2015-103 Győr – Gönyű, bányatelek kijelölése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2017. március 1-től március 17-ig a város
internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások
címszó alatt vagy személyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-
es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Vá-
rosház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

3) SZTM 2017-006 Bercsényi liget–Radnóti u. sarok, 8240 hrsz.-ú telek szabályozási korrekciója
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. március 1-tŐl március 17-ig, a város internetes oldalán,
a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen, a 9021
GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 232-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az Szabo.Lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ, FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felfrissítették a győri Víz Világnapjá-
nak programjait a szervezők, a gátőr-
házban tartott eseményen túl négy
győri intézményben – az Apor Vilmos,
az Arany János, a Gárdonyi Géza és a
Petőfi Sándor Általános Iskolákban –
is láthatják a gyerekek a Pannon-Víz
Zrt. bemutatóit. Bízunk benne, hogy
így még több fiatalt érünk el – hang-
súlyozta Szabó Gábor, az Észak-Du-
nántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (ÉDUVIZIG) PR ügyinté-
zője és Tóth László, a Pannon-Víz Zrt.
diszpécserszolgálatának vezetője. A
szervezők elmondták, a vízügyi igaz-
gatóság iskolai bemutatója interaktív
beszélgetéssel indul a víz élettani je-
lentőségéről, s az iskolásoknak be-
mutatják a hidroszférát. Részletesen
kitérnek a víz körforgására, a hidroló-
gia jelentőségére: vízrajz, vízállás- és
vízhozammérés, csapadékészlelés,
párolgásmérés, előrejelzés lesznek a
fő témák. 

A Pannon-Víz programján a gyere-
kek a vízi-közmű terepasztalon meg-
ismerhetik, hogyan jut el a víz a kutak-
ból a víztornyokon át a vízcsapokba.
Megtudhatják, miért fontos, hogy na-
ponta 6-8 pohár vizet megigyanak.
Megismerhetik a győri vízellátás tör-
ténetét, a vízhordóktól egészen a sza-
badhegyi víztoronyig.

A Hild József Építőipari Szakközépis-
kola bemutatja a hagyományos építési
technikákat, a vízjárta területek építésze-
tét, a víz hatását az épületanyagokra,
épületszerkezetekre. Az előadás interak-
tív bemutatóval, a tanulók bevonásával
történik, demonstrációs eszközökkel.

A hagyományos gátőrházi prog-
ramra pedig március 23-án, csütörtö-
kön 8 órától 11 óráig várják a csopor-
tokat. Bejelentkezni és időpontot fog-
lalni a www.eduvizig.hu vagy a
www.pannon-viz.hu weblapon és a
96/500-036-os telefonszámon lehet,

Házhoz viszik a vizes programokat
itt további részletek olvashatók a prog-
ramokról és a víz-világnapi pályáza-
tokról. Győr-Révfaluban, a Szövetség
u. és a Rónay Jácint u. találkozásánál
lévő árvízi emlékmű koszorúzására
március 23-án, csütörtökön 9 órakor
kerül sor.

A hagyományos gátőrfutás márci-
us 24-én, pénteken 15:30-kor kezdő-
dik, 2 és 10 kilométeres távon mérhe-
tik össze erejüket a résztvevők. Itt is
előzetes regisztráció szükséges, a
www.eduvizig.hu weblapon találnak
további tudnivalókat. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet győri amatőr művészeti csoportok tevékenysé-
gének támogatására 

A támogatásra fordítható keretösszeg: 10.000.000 Ft.

A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő
amatőr művészeti csoportok szakmai fejlesztésének tá-
mogatása, működési költségeikhez kiegészítő hozzájáru-
lás nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ága-
kat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotá-
sainak és produkcióinak létrehozásával, azok bemutatá-
sával a város kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az amatőr művészeti csoport szakmai tevékenységének

dologi kiadásaira,
• 2017. évben megvalósuló/megvalósítandó programok

és rendezvények költségeire (anyagköltség, fellépések
csoportos utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai
eszközök bérleti díjai, szállítási költség stb.)

• működéshez szükséges eszközök vásárlására,
fejlesztésére

Benyújtási határidő: 2017. március 31.
(a postára adás utolsó napja)

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a
kultura.gyor.hu oldalról vagy személyesen átvehetŐ a Kulturális Osz-
tályon (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 43-as iroda). Információ:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztály
(tel.: 96/500-175 vagy 96/500-198, e-mail: kultur@gyor-ph.hu).

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II.
22.) önkormányzati rendelete alapján „Győr Város Egészségügyéért” és
„Győr Város Szociálpolitikájáért” kitüntető díjakat adományoz.

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr
egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek ré-
szesíthetők, akik Győr szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek. A díjat éven-
te legfeljebb 2–2 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2017. július 1-jei Semmelweis-nap
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor. A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek
a szakterülethez igazodóan: a Győr Megyei Jogú Város Polgármestere, a Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés)
mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet
a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés
az egészségügyért, illetve a szociálpolitikáért felelős bizottsága, a Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, a Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy
szociális intézmény. A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozá-
sát, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékeny-
ségének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hu-
mánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2017. március 31. 

Az elŐkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidŐig beérkezett és megjelölt
tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehetŐ figyelembe. A javaslattétellel kapcsolatos részletes
információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai FŐosz-
tályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 50.,  valamint a 96/500-255, 96/500-562-es telefon-
számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel
benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztálya
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Győr-Szigetben, a
Belvároshoz közeli
részen eladó ez az
58 nm-es, 1. emeleti
téglalakás! A lakás
elosztása: amerikai
konyhás nappali +
2 hálószoba, fürdő. 

Ár: 15,9 M Ft.  
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr Belvárosában, a Szent István
úton, parkra néző, két szobás, föld-
szinti téglaépítésű lakás eladó.

Ár: 14,3 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759 

Győr-Nádorváros
határán, a Belváros-
hoz közel kínálom
eladásra ezt az 53
nm-es, 7. emeleti pa-
nellakást. Elosztása:
nappali + 2 fél szo-
ba. A lakás délnyu-
gati tájolásának kö-

szönhetően rendkívül világos és meleg!

Ár: 14,9 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Vízivárosban eladó nappali + há-
rom félszobás, erkélyes, újszerű társas-

házi lakás. A kertre néző lakás liftes, jó
lakóközösségű házban található. 

Ár: 26,7 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

IGÉNYES PENT-
HOUSE LAKÁST
KERES? MEGTA-
LÁLTA! Győr-Ví-
zivárosban termé-
szetközeli, extra
csendes környe-
zetben eladó egy

amerikai konyhás, nappali + három-
szobás, galériás, 45 nm tetőterasszal
rendelkező társasházi lakás.

Ár: 38,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759 

Győr-Szigetben, pár percre a termál-
fürdőtől, az egyetemtől és a Belváros-
tól új építésű társasházban 81,73 nm-

es, amerikai konyhás, nappali + 3
szobás, első emeleti, erkélyes (6 nm)
lakás eladó.

Ár: 31,9 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Szigetben, Belvároshoz köze-
li, frekventált helyen, új építésű tár-
sasházban 47 nm-es, földszinti,

kertkapcsolatos lakás eladó. A la-
kás elosztása: nappali – étkező –
konyha + egy szoba, háztartási he-
lyiség. A nappaliból 13 nm saját
zöldterület nyílik.

Ár: 16,1 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Szabadhegy csendes, új építésű ré-
szén épül ez a sorház. A 73 nm-es in-
gatlan elosztása rendkívül praktikus:

nappali + 2 nagy méretű hálószoba.
A nappaliból nyílik a 12,5 nm-es te-
rasz. 70 nm saját kert tartozik az in-
gatlanhoz!

Ár: 25,6 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Ménfőcsana-
kon, a Garan János
utcában kínálom
eladásra ezt az ízlé-
sesen kialakított
sorházi lakást. Az
ingatlan 2009-ben
épült. A 64 nm-es,
belső kétszintes lakásban, a földszin-
ten amerikai konyhás nappali vala-
mint WC került kialakításra, az eme-
leten két hálószoba és egy fürdőszoba
kapott helyet. A lakáshoz 30 nm saját
kertkapcsolat kapcsolódik.

Ár: 19,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Májusi átadás! Költözzön most!
AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ + 500
E Ft ÉRTÉKŰ FÜRDŐSZOBA! Győr-

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15
lakásos, új építésű társasházban el-
adó első emeleti, 72,58 nm-es, nappa-
li + 3 szobás lakás 3 terasszal! 

Ár: 20,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Szitásdombon, családias környe-
zetben új építésű társasházi lakások el-

adók. Ez a 34 nm-es lakás az első eme-
leten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali, fürdőszoba és WC.

Ár: 10,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát
határán, a Százszorszép lakópark-

ban kínálom eladásra ezt a 62 nm-
es lakást, 8 lakásos társasházban,
mely 2015-ben épült! A lakás elosz-
tása: nappali + 2 hálószoba, fürdő-
szoba – WC.

Ár: 19,5 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szabadhegy kiváló infrastruk-
túrával rendelkező részén új építé-

sű lakások eladók! Ez az 56 nm-es
lakás a földszinten található. Az
amerikai konyhás nappali mellett 2
hálószoba kapott helyet, és egy 9,39
nm-es erkély.

Ár: 20,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 
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ÉVINDÍTÓ AKCIÓ: AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ!
BOMBA ÁR! GYŐR-VÍZIVÁROS LEGJOBB RÉSZÉN

EXKLUZÍV LAKÁSOK ELADÓK!

45 nm + 7 nm ERKÉLY (1 + 1 szoba) MÁR: 15,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 
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Pályázati felhívás

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. március 3—9.

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

Pecsenyekacsa máj 790 Ft
Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 109 Ft

Füstölt hátsó
csülök vf. 1 kg

999 Ft/kg

Raffaello desszert 150 g, 
4993,33 Ft/kg

749 Ft/db

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg

Maasdamer sajt
1 kg

Piros alma, Idared 1 kg

199 Ft/kg

Jar mosogató
900 ml, 664,44 Ft/l 

499 Ft/db

1799 Ft/kg

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatósága a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek rendszeres, napi takarításá-
val, a közterületeken lerakott zugsze-
mét elszállításával, a kézi szemétsze-
dés megszervezésével küzd a zugsze-
metelés ellen, a társaság biztonsági

csoportja pedig az elkövetők tettenéré-
sével, a szabályszegők leleplezésével já-
rul hozzá a jelenség visszaszorításához.

Mint ismeretes, a Győr-Szol Zrt.
rendészei az illetékes hatóságokkal –
a közterület-felügyelettel és a rendőr-
séggel – közösen végeznek megfi-
gyeléseket Győr területén, a hulla-
dékkommandó néven ismertté vált

Kukából öntötték a szemetet 
a szelektív sziget mellé

egység tagjai a legváratlanabb idő-
pontban is felbukkanhatnak a kriti-
kus területeken. 

Így volt ez a közelmúltban is, amikor
már az alkonyati órákban dolgoztak Új-
város területén. A szolgáltató munkatár-
sai arra lettek figyelmesek, hogy a téli

időszak korai sötétedését kihasználva,
két személy a családi házaknál rend-
szeresített százhúsz literes kukát maga
után húzva közelít a Kossuth utca és Li-
get utca kereszteződésében lévő sze-
lektív hulladékgyűjtő szigethez. A cél-
jukhoz érve, gyors körültekintést köve-
tően, nemes egyszerűséggel a szelek-
tív sziget edényei mellé borították a ku-

kák tartalmát, mint utóbb kiderült, ve-
gyes háztartási szeméttől szabadultak
meg ilyen módon. Ez az arcátlan eljárás
még a sokat látott és tapasztalt rendé-
szeti dolgozókat is meglepte. A cselek-
mény elkövetése után a két alak, mint
aki jól végezte dolgát, a kukákat maga
után húzva, indult vissza az úton, ahon-
nan érkeztek.

A hulladékkommandó természete-
sen nem hagyta szó nélkül az esetet:
a cselekményt észlelők bevonták a to-
vábbi eljárásba a közterület-felügyelet
munkatársait, az elkövetők lakhelyét
azonosították, a tetteseket felkeres-
ték, és a hatóság kiszabta rájuk a tett
súlyának megfelelő büntetést. Az el-
követők tehát ezúttal sem úszták meg
a zugszemetelést, a bírság borsos
összege pedig többszöröse volt an-
nak a díjnak, amennyibe a kukák sza-
bályos ürítése került volna.

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

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

A Győr-Szol Zrt. pályázati felhívást tesz közzé
a kizárólagos tulajdonát képező, Győr belte-
rület 6838. helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Győr, Stelczer L. u. 1. szám
alatt található Delikát Ház bérleti jogviszony
útján történő hasznosítására.

A Győr-Szol Zrt., a GYHG Kft.,
a Győri Rendőrkapitányság és
a Közterület Felügyelet közre-
működésével kampányfilmet
forgat a Győr+ Média, hogy
még több emberhez eljusson a
hulladékkommandó híre, s fel-
hívjuk a figyelmet környezetünk
védelmére.



ÁLLÁS 

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

Kézi autómosóba ke-
resünk fiatal, dinamikus, ta-
pasztalattal rendelkező kollégát,
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/450-2282

CNC gépkezelőket, forgácsoló-
kat, villamosmérnököket, kovács-
üzembe fémipari szakmunkáso-
kat, repedésvizsgálókat és gépla-
katosokat keresünk. Magas kere-
seti lehetőség! Tel.: 06-70/941-
0185; 0670/941-0994; e-mail:
hegeszto2016@ gmail.com

Azonnali kezdéssel győri
gépipari cég munkavállalókat ke-
res az alábbi feladatokkal: Beta-
nított munka hengerfejek
megmunkálása, és CNC esz-
tergályos, marós és kö-
szörűs tapasztalattal – egyedi
alkatrészek gyártása. Hosszú távú,
megbízható munkalehetőség. Ér-
deklődni munkanapokon 8–16 óra
között: 96/511-003, 06-30/266-
4549 (ingyen hívható).

Németországi bár keres
felszolgáló hölgyeket! Szállás
biztosított, kiutazásban segí-
tünk. Érdeklődni a 049/152-
1021-4056 vagy 06-70/593-
6282 telefonszámon.

OKTATÁS

ANGOL és NÉMET korrepetá-
lás általános és középiskolások szá-
mára, MATEMATIKA általános isko-
lásoknak a TANKUCKÓBAN, az Ikva
utcában. Tel.: +36-70/603-0412.

SZOLGÁLTATÁS

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

Udvarok, járdák, kocsibeállók,
garázsbejárók térburkolati kivitelezé-
sét garanciával, gépi földmunkát vál-
lalunk. 06-30/695-4930

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

Villanyszerelés, tanács -
adás rövid határidővel, Győrben és
környékén. Tel.: 06-20/402-6657.

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, tabló, kézimunka,

puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

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

Családi házak kivitele-
zését vállaljuk kulcsrakész és
szerkezetkész állapotra. Érd.:
+36-30/298-4711.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.:
+36-30/298-4711.

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

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

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal. 06-70/707-
5812

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/217-0848.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! Telefon: 06-
30/542-0720.

EGYÉB

Szép-kártyáját beváltom, átve-
szem. Érdeklődni: 06-70/427-4243-
as telefonszámon.

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órákat,
régi bútorokat, hagyatékot! Németh
Csaba 06-20/937-9671

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, 

dísztárgyakat, hagyatékot 
vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

INGATLAN

Bútorozatlan albérlet hosz-
szú távra kiadó. +36-20/419-1006

Belvárosban, 2 szobás, egyedi
fűtéses téglalakás eladó.
14.900.000 Ft. 06-70/940-4046

Szigetben, a Radnóti utcában 2
szoba+hallos, erkélyes, felújítandó
téglalakás eladó. 12.490.000 Ft. 06-
70/633-5250 

Ménfőcsanakon, vállalkozás-
ra, két generáció együtt lakására al-
kalmas ház, műhellyel, melléképüle-
tekkel eladó. Ár: 28,5 M Ft. 06-
20/452-7007

Ménfőcsanakon, központi he-
lyen 100 nm-es ház, széles telken el-
adó. Ár: 17,5 M Ft. 06-30/925-
2855

Győr-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. 06-
20/243-3965; 06-20/514-
1119.

Győr-Gyárvárosban, hő-
szigetelt, 48 nm-es, 3. emeleti,
2 szobás, felújított téglalakás eladó.
Ár: 12.800.000 Ft. Tel.: 06-20/370-
1951.

Nádorvárosban, bútoro-
zott téglalakás kiadó, ugyanott
garázst bérelnék, vennék. 06-
30/302-6149.

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Szabadhegyi, 1 szobás, 35 nm-
es, félkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 50–65 nm-es,
2–4 szobás, határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. Bán Aladár utca, Sziget
és Újváros kizárva. Tartozás-átvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám: 597.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 61 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 60–70 nm-
es, 2-3 szobás, belvárosi, nádorváro-
si határozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 598.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozott, bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 50–65 nm-es,
2-3 szobás bérleményre. Sziget, Új-
város, Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 599.)

Belvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, fél-
komfortos, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 63–68 nm-es, határozatlan
idejű szerződéssel rendelkező bérle-
ményre, Sziget, Újváros és Gyárváros
kivételével. (Hirdetésszám: 296.)

Újvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfort nélküli, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, kb. 50 nm-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra, Újváros ki-
vételével. (Hirdetésszám: 297.)

Adyvárosi, 2 szoba, 53 nm-es,
távfűtéses, műanyag ablakos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 1 + 2 fél, 2,5 vagy 3 szobás, kb.
65 nm-es nádorvárosi bérlakásra.
(Hirdetésszám: 298.)

Gyárvárosi, 1+2 fél szobás, 52
nm-es, határozott bérleti szerződé-
ses, felújított, redőnyös lakást cserél-
ne 1+2 fél, 2,5 vagy 3 szobás, nádor-
városi, gyárvárosi vagy marcalvárosi,
lehetőség szerint erkélyes bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 299.).

ÉPÍTŐANYAG

APRÓ HIRDETÉS
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

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

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

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

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

A lepkés nadrágtól a bajnoki címig
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Akár rádiós is lehetett volna, hi-
szen legalább annyira sokat be-
szélt gyerekkorában, mint
amennyire nagy mozgásigénye
volt. Az atlétikában találta meg,
ami boldoggá teszi, és meghatá-
rozza mindennapjait. Mehetett
volna külföldre, és egy ideig a jobb
eredmények reményében buda-
pesti klubnál is edzett, de vissza-
tért a városba. Tavaly és idén is
magyar bajnoki címet szerzett. A
GYAC 22 éves középtávfutója, Kó-
szás Kriszta Győrből győriként
akar világbajnoki résztvevő és
olimpikon lenni. Nagy tervek,
hosszú út. Vigyázz! Kész! Rajt!

Kószás Kriszta viszonylag későn kezdte
komolyan venni az atlétikát, Ménfőcsa-
nakon az általános iskolában létezett
ugyan egy foglalkozás, ami a sportág
alapjait oktatta, de ezen leginkább csak
játszottak, rohangáltak és kidobóztak a
gyerekek. Első diákolimpiáján mezei fu-
táson indult, de az első százba sem ke-
rült be. „A következő évben már heti egy-
szer tréningeztünk, így újra nekivágtam
a diákolimpiai versenynek és a 11. he-
lyen értem célba. Ez nagy szó volt az ak-
kori iskolámban, hiszen korábban senki
nem ért el még ennyire jó eredményt. A
tanárnőmtől kapott kis cetli a nekem írt
üzenetével még most is megvan. Büsz-
ke voltam arra, amit elértem. Talán ott
kezdődött minden.” Nem sokkal később
Kriszta – már a győrújbaráti iskolában –
járt atlétikaedzésekre, és hétvégenként
versenyekre. „Az edzőm egy személy-
ben az informatikatanárom is volt, és
nagyjából minden második óráján az aj-

tó előtt ültem, mert kiküldött. Másfél ol-
dalas beírásokkal mentem haza, ezek ál-
talában arról szóltak, hogy folyton du-
málok.” Az akkor még általános iskolás
lány eredményeit a Győri Dózsa edzői,
Farkas Roland és Babos Rita is figyelem-
mel kísérték, ők hívták is a klubhoz, de
szülei nem engedték, mert úgy tartották,
a pálya rossz környéken van, veszélyes
egyedül minden nap arrafelé járni. „A kö-
zépiskolát Győrben, a Krúdy Gyula-kö-
zépiskolában kezdtem, és ekkor már
szabad volt az út a Dózsa felé. A belépé -
sem elég emlékezetesre sikerült. Megje-
lentem a pályán egy rózsaszín lepkés rö-
vidnadrágban anyukám társaságában,
a többiek csak néztek rám, hogy ez meg
ki. Pont az alapozás közepébe csöppen-
tem, nyolc kört futottunk, és mindenkit
magam mögött hagytam. Gondoltam,
ebből még valami egészen jó dolog is ki-
sülhet.” Az atlétika mellett ekkor még a
kézilabda is képben volt, de választani
kellett, mert a rengeteg edzéstől sok-
szor nagyon fáradt volt. „Az első serdülő
Országos Bajnokságon szinte mindenki
körbefutott. Emlékszem, a többiek biz-
tattak a pálya mellett, de én az együttér-
zést láttam az arcukon, és csak arra tud-
tam gondolni, hogy legyen már vége.
Aztán fél évre rá megnyertem az ifi OB-t

1500 méteren. Az ellenfelek nem ismer-
tek, beálltam mögéjük, és egyszerűen
lehajráztam őket.” A sikerek ekkor kezd-
tek el futószalagon jönni, Kriszta pedig
a Krúdyból az utolsó középiskolai évre
átment a Bercsényi-középiskolába. „Ki-
jutottam a junior Európa-bajnokságra,
és a nyolcadik helyen végeztem, óriási
élmény volt. Ekkor gondoltam úgy, hogy
folytatom Győrben az iskolát, de a jobb
eredmények érdekében Budapesten, az
UTE-nél edzek. Rendben is volt minden,
egyéni csúcsot futottam, de nem érez-
tem jól magam a fővárosban. Visszajöt-
tem és a tanulás mellett elkezdtem a
GYAC-nál dolgozni. Az U23-asként itt-
hon mindent megnyertem, de világver-
senyeimet elvitte egy fáradásos törés,
ami miatt csaknem fél évet dobhattam
a kukába. Egy Európa-bajnokságon ott
lehettem volna, de esélytelen volt hiá-
nyos felkészüléssel. Még így is szintidő
közelében voltam, de nem jött össze. A
riói olimpia nekem még sérülés nélkül is
nagy falat lett volna, de Tokió és a 2020-
as játékok a célok közt szerepel.” A
GYAC atlétája mindezek után tavaly már
a felnőttek között nyert magyar bajnok-
ságot, fedett pályán két számban is első
lett, szabadtéren pedig az 1500 méte-
ren győzött, a 3000 akadály első helyéről
pedig fájdalmas körülmények között kel-

lett lemondania. „Szétszakadt a szöges
cipőm és beszereztünk egy újat a ver-
seny előtt, ez síkfutásnál kiváló volt, a ba-
jok ott kezdődtek, amikor az akadályhoz
zokni nélkül vettem fel, és vízbe futottam
vele. Éreztem, hogy az összes lábujja-
mon felrántotta a bőrt, ez iszonyatos fáj-
dalommal járt, a hófehér cipő vörös lett,
a győzelem pedig elúszott, 5000 méte-
ren már el sem indultam.” Kriszta idén
duplázott. A magyar felnőtt mezőnyben
nem volt nála jobb sem 1500-on, sem
3000 méteren, a közelgő Európa-baj-
nokságon legjobb magyarként még-
sem lesz ott, azt mondja, a részvétel, a
szintidő teljesítése fejben ment el. Ami
az edzéseken sikerült, azt a versenyeken
nem tudta visszaadni. Mindent megtesz
azért, hogy felnőtt világbajnoki szintet
teljesítsen, ehhez sokat kellene javítania
legjobbján. Örül annak, hogy az elmúlt
két év nehézségei után, az új létesítmé-
nyeknek köszönhetően, a legmoder-
nebb körülmények között készülhetnek
a győri atléták. A GYAC így is a harmadik
legeredményesebb magyar klub lett ta-
valy. Furán hangzik, amikor Kriszta azt
mondja, keresték amerikai egyetemek,
hogy ösztöndíjasként tanuljon, sportol-
jon náluk, ám nem élt a lehetőséggel.
„Komolyan gondolom a céljaimat, a vi-
lágbajnokságot, az olimpiát. Ehhez pe-
dig járhatóbb útnak látom azt, ha Győr-
ben készülök, mint sok társammal
együtt, közös, tömegesített edzéseken
valamelyik amerikai egyetem csapatá-
ban. Turistának jó vagyok, de élni itt sze-
retek.” A fiatal sportoló jövőjét edzőként
tudja elképzelni, de hozzáteszi, nem a fel-
nőtt, hanem valamelyik kölyök, vagy
utánpótlás-korosztályban. A gyakorlatot
is igyekszik minél előbb megszerezni, je-
lenleg gyerekeket oktat, és egy másik
sportágban is besegít. „A Győr Sharks
amerikai futball csapatának tartok fog-
lalkozásokat. Szeretem ezt a feladatot is,
remélem, a fiúk a bajnokságban sikere-
sen szerepelnek.”

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

A tabella negyedik helyén zárta a
Győr-Szol TC az őszi szezont a férfi
teke Szuperligában, nyolc győze-
lemmel és három vereséggel. A ta-
vaszi folytatás előtt a cél az volt,
hogy a csapat az első négyben vé-
gezzen a bajnokság végén is. Ehhez
a lehető legjobb úton jár a Győr, hi-
szen sorozatban nyeri mérkőzéseit,
legutóbb a 16. fordulóban nagy kü-
lönbséggel 7–1-re verte a Szolnoki
MÁV együttesét. Újabb sikerének
köszönhetően, a Győr-Szol a ligá-
ban már 13 győzelmet szerzett és
mindössze háromszor kapott ki,
vagyis a bajnoki szünet után még
százszázalékos az együttes. 

„Játszhattunk volna sokkal job-
ban is, de a győzelemnek így is örü-
lünk. Ezzel az eredménnyel a ne- A férfi kézilabda EHF-kupa csoportkörének har-

madik mérkőzésén a dán KIF Kolding lesz a
Grundfos Tatabánya ellenfele, a mérkőzést ezút-
tal is a győri Audi Arénában rendezik szombaton
15 órakor. A tatabányaiak az első fordulóban 27–
24-re verték az izraeli Maccabi Tel-Aviv együtte-
sét, a második körben pedig kikaptak a Magde-
burg otthonában 30–25-re. Az 59 ezer lakosú
dán kikötőváros piros-fehér csapata, a Kolding
tizennégyszer nyerte meg hazája bajnokságát,
emellett hétszeres kupagyőztes. A Kolding igazi
nemzetközi alakulat, tele ismert idegenlégiósok-
kal, közülük két spanyol játékos a magyar bajnok-
ságból, a Szegedről igazolt a skandináv gárdá-
hoz. Garcia Robledo a Magdeburg ellen pályára
is lépett és két gólt szerzett. „Ahhoz, hogy bra-
vúrt érjünk el, a legjobban az igazi hazai pálya hi-
ányzik majd. Csodák persze a sportban is létez-
nek, ám nekünk ehhez egy nagyon jó napot kel-
lene kifognunk, amikor mindenki száz százalé-
kon teljesít. Mi elsősorban a bajnokságra kon-
centrálunk, minden egyéb jó részeredmény
plusznak számít. Ebben az idényben fizetjük a ta-
nulópénzt a nemzetközi kupában, most járjuk az
európai kézilabda iskoláját. Ennek ellenére, min-
dent elkövetünk annak érdekében, hogy szurko-
lóinknak szép délutánt szerezzünk Győrben” –
mondta a mérkőzésről Vladan Matic, a Tatabá-
nya vezetőedzője.

A Mezőkövesd búcsúztatta a
Gyirmótot a labdarúgó Magyar
Kupa nyolcaddöntőjében, mi-
után a hazai gól nélküli mérkő-
zést követően, a szerdai visszavá-
gón 1–1-es döntetlent ért el az
Alcufer Stadionban. A vezetést a
63. percben Hudák találatával a
vendégek szerezték meg, a 76.
percben Simon András büntető-
ből egyenlített. „Az első öt perc
után két góllal vezethettünk vol-
na. A találkozó elején okosan, di-
namikusan futballoztunk, aztán a
meccs középső szakasza egysze-
rűen nézhetetlen volt. Felállhat-
tunk volna a legerősebb összeál-
lításban, de hét végén egy na-
gyon fontos bajnoki következik,
nekünk erre is gondolnunk kel-
lett. A hajrában voltak helyzete-
ink, eldönthettük volna a mérkő-

Újra nálunk játszik
a Tatabánya

Gyôztes sorozatban a Gyôr-Szol TC
gyedik helyet már nem tudjuk elve-
szíteni, ahhoz nagyon rosszul kelle-
ne teljesíteni a hátralévő fordulók-
ban. Gyakorlatilag biztos, hogy
nemzetközi kupában szerepelhe-
tünk. Most három nagyon kemény
meccs jön, a minket megelőző há-
rom csapat ellen. Hosszú távú terv
egy olyan csapat kialakítása, amely
az első háromban lehet a Szuperli-
gában” – mondta a mérkőzés után
a Győr-Szol csapatvezetője, játéko-
sa, Németh Gábor.

A győriek erősségei között a
csapategységet emelik ki a legtöb-
ben, annak ellenére, hogy a nyári
szünetben jelentős változásokon
esett át a csapat. A klub legjobb já-
tékosa, a világbajnok Kakuk Leven-
te a Répcelakhoz igazolt, ketten

pedig érkeztek: Budai Ádám Sze-
gedről, Danóczy Richárd Ausztriá-
ból igazolt a Győr-Szol-hoz, utóbbi
játékos az edzői feladatokat is ellát-
ja a csapatnál. „A győzelemnek
örülök, a mutatott játéknak nem
igazán. Legalább száz fával többet
kellett volna teljesítenünk. Úgy tu-
dom, tavaly nem volt ennyire
együtt a csapat, mint ebben az
idényben. Nincs világbajnokunk,
de egységesek vagyunk” – nyilat-
kozta Németh Gábor.

A Szuperligában a Zalaeger-
szeg áll az első helyen, a Szeged
és a Répcelak előtt. A 4. helyről vár-
ja a folytatást a Győr-Szol, nagy
rangadókkal, hiszen a következő
három találkozóján a jelenlegi do-
bogósokkal mérkőzik meg.

Kiesett a kupából a Gyirmót

zést és a továbbjutást is, de a le-
hetőségek kimaradtak. Gratulá-
lok a Mezőkövesdnek!” – nyilat-
kozta a találkozó után a Győr
Plusznak Urbányi István, a Gyir-
mót FC Győr vezetőedzője.

Szombaton 15.30-kor a Hala-
dást fogadja a Gyirmót az NB I
22. fordulójának mérkőzésén. A
hazai együttes a tabella 12., a
Szombathely a 8. helyről várja ezt
a meccset.
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Március 12-től látható Norvégiában
a 2014 februárjában elhunyt Karl
Erik Böhnről mintázott dombormű
replikája, amelyet a magyar női kézi-
labda-válogatott korábbi szövetségi
kapitányának szülővárosában, San-
defjordban állítanak ki. A replikát
Böhn barátja, Andreas Smeby ren-
delte meg, aki videoelemzőként se-
gítette a magyar válogatottnál a ka-
pitány munkáját.

Az alkotás Lebó Ferenc győri
szobrászművész munkája, carrarai
márványból készült, a bronz portré
a mosolygós, derűt sugárzó Böhnt
ábrázolja. 

Az emléktáblát a győri szurkolói
csapat viszi magával Norvégiába,
mivel a lányok éppen ezen a napon
játszanak a Bajnokok Ligájában Lar-
vikban, amely 18 km-re található
Sande fjordtól. A domborművet a
helyi sportcsarnok falán helyezik el
és avatják fel. Az eredeti, az ETO KC

Az Ausztriában rendezett nemzet-
közi utánpótlásversenyen a GYAC
versenyzője, Kerékgyártó Patrik
második, a SZESE sportolója, Mar-
hold Viktória első lett. A veszprémi
ifjúsági OB-n a GYAC versenyzői
közül Sipőcz Richárd, Kardos Tí-
mea, Gombos Bálint arany, Szilli
Nóra bronzérmet szerzett, Kőhalmi
Zoltán ötödik, Szarka Zsombor és
Tóth Bálint hetedik helyen végzett.
A veszprémi regionális rangsorver-
senyen a SZESE versenyzői közül
Münnich Gergő, Marhold Viktória,
Kovács Léna, Ábrahám Dániel első,
Weisz Bence, Szentmártoni Luca,
Blahó Anna második, Németh
Gergő és Szatmári Zsigmond har-
madik lett. A junior Magyar Kupa
válogatóversenyen a GYAC színei-
ben induló Inotai Péter a második,
Volter Márk az ötödik helyet sze-
rezte meg.

A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő dunaszerdahelyi DAC
leigazolta Mervó Bencét. Az ETO FC sa-
ját nevelésű játékosa 2015-ben szerző-
dött Svájcba, az FC Sionhoz, ahonnan

később kölcsönbe került a lengyel Slask
Wroclawhoz. Mervót egy év után idén
februárban visszahívta volna a Sion,
azonban a csatár a múlt héten felbon-
totta a szerződését a svájciakkal, így
szabadon igazolhatóvá vált. A játékos
kettő és fél éves szerződést írt alá új
klubjánál, amelynél a hetes mezt viseli
majd. Vida Kristopher és Kocsis Gergő
után Mervó a harmadik magyar játékos

Zalaegerszegen rendezték az X Fight
Kupa elnevezésű nemzetközi küz-
dősport-bajnokságot, ahol a  győri Uni-
central Bulls a mezőny egyik legsikere-

sebb csapata lett. A győri versenyzők
közül K-1 szabályrendszerben saját
súlycsoportjában Schwéger Tímea,
Kuti Lilla, Horváth László és Kovács Oli-
vér is első lett. Lukács Gábor és Pardavi
Dávid ezüstérmet szerzett. Utóbbi ver-
senyző thai-boxban végzett a második
helyen. Balázs Péter és Nagy Dávid har-
madik helyezéssel zárta a megmérette-
tést. A győri sportolókat Csányi János,
Nardelotti Zoltán és Leisztner Csaba
készítette fel.

Mervó a DAC-ot kapta
születésnapjára

a DAC keretében. „Ennél szebb ajándé-
kot nem is kaphattam volna 22. szüle-
tésnapomra, 2017 a függetlenné válá-
som éve. Ezért döntöttem úgy, hogy –
karrierem megfelelő építése érdekében
– kivásárlom magamat a korábbi svájci
szerződésből, szerződést bontottunk az
FC Sion csapatával. Örömmel adom
nevemet és a tudásomat a Dunaszerda-
hely fantasztikus csapatának és szurko-
lótáborának. A szlovákiai magyarok és
minden dunaszerdahelyi megérdemli,
hogy felszabadultan örülhessen a csa-
pat sikereinek, ehhez szeretnék én is
hozzájárulni. Hajrá sárga-kékek, hajrá
magyarok!” – nyilatkozta Mervó Bence
a szerződés aláírása után. „Bence olyan
típusú játékos, amilyet korábban hiá-
nyoltunk a csapatunkból. Nagyon tehet-
séges, ezért gyorsan reagáltunk a kínál-
kozó alkalomra. Boldog vagyok, hogy
Bence, aki nem messze Dunaszerda-
helytől nevelkedett, ilyen pozitívan rea-
gált a klubunk által elé tárt projektre. Kö-
szönöm mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy ez az átigazolás létrejöhe-
tett” – nyilatkozta a DAC honlapjának
Jan van Daele, a klub sportigazgatója. 

Éremesô
a gyôri
judósoknál

Böhn
emléktáblát
kap 

által állíttatott emléktábla az Audi
Arénában található, melyet szintén
egy Larvik elleni meccsen mutattak
be két éve.

Érmes harcosok
Lebó Ferenc és
Andreas Smeby
az alkotással
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A Győri Audi ETO három játékosa is jelölt a 2016
legjobb női kézilabdázójának járó elismerésre, a
nemzetközi szövetség szavazásán. Az IHF honlap-
ján a norvég Nora Mörkre és Kari Grimsbőre, illetve
a holland Nycke Grootra is voksolhatnak a szurko-
lók. A listát múlt hét csütörtökön hozta nyilvános-

Mörk, Grimsbö és Groot is jelölt
az év legjobbja díjra

ságra az IHF, szavazni pedig március 9-ig lehet, a
szövetség honlapján. A legjobb női játékosok között
a győriek mellett a román Cristina Neagu és a svéd
Isabelle Gulldén is esélyes a díjra. A magyar női ké-
zilabda-válogatott szövetségi kapitányára, Kim Ras-
mussenre a legjobb edzők között lehet voksolni.

Borkai Zsolt polgármester a februári közgyűlés
elején vette át a Nemzetközi Sportlövő Szövet-
ség rangos elismerését Nagy Györgytől, a Ma-
gyar Sportlövők Szövetségének elnökétől és
Sinka László főtitkártól. „Tavaly roppant sikeres
Eb-t rendezhettünk Győrrel közösen, amit ilyen
formában is szerettünk volna megköszönni, emi-
att tettük meg a felterjesztést a nemzetközi szö-
vetség felé” – fogalmazott a szövetség elnöke.

Borkai Zsolt köszönetet mondott a kitünteté-
sért, amely – mint mondta – az egész város ér-
deme. Győr továbbra is elkötelezett híve a külön-
böző sportágak, köztük a sportlövészet népsze-
rűsítésének, melynek kiemelkedően fontos ré-
szét képezik a nemzetközi versenyek. Megtisz-
teltetés volt városunk számára, hogy 2016-ban
otthont adhatott egy olyan rangos eseménynek,
mint a Sportlövő Légfegyveres 10 méteres Eu-
rópa-bajnokság. A sport az egészségnevelés, az
egészséges életmód fontos eszköze, de a turisz-
tikai adatokból az látszik, hogy városunk egyre
bővülő idegenforgalmi szegmense is.

Elismerés
a sikeres
rendezésért

Nora Mörkre is
szavazhatnak
a szurkolók
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