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11. oldal Exkluzív interjút adott
lapunknak Budapesten a hama-
rosan Győrben fellépő José Cura.
A világhírű operaénekes őszintén
beszél hivatásáról, magánéletéről,
de leginkább az élet szeretetéről. 

7. oldal A kereszténység legna-
gyobb ünnepét Görögországban és
Oroszországban is a miénktől eltérő
szokások szerint ünneplik. Ünnep a
nagyvilágban rovatunkban az orto-
dox húsvétnak jártunk utána. 

10. oldal Lebó Ferenc szobrászművészt kértük arra, álljon modellt
egy izgalmas vállalkozáshoz, melynek végeredménye egy húsz cen-
timéteres nyomtatott szobor lett. Ilyen, úgynevezett maketta készült
már az ismert győriek közül Orbán Adrienn kézilabdázóról, Ungvári
István, Szina Kinga, Szilágyi István és Járai Máté színészekről, az ő
kis figurájukat a színház csillárszintjén láthatjuk.

Feltámadás

Részletes
tévéműsor

18–19. oldal  Új, Zooo+ mellékletünkben
az orchideák és a collie, mint kitűnő szabad-
idős kutya kerül a középpontba. Az állatorvos
pedig a nem kívánt vemhességről beszél.16–17. oldal



Információs Centrum is segítséget
nyújt (www.civilhazgyor.hu).

A közgyűlés a korábbi évekhez ha-
sonlóan az idén is 12 millió forintot
biztosított a győri egyházi szerveze-
tek támogatására. A Győrben műkö-

dő, korábban az önkormányzat, jelen-
leg a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ által fenntartott közneve-
lési intézmények szakmai program -
jainak támogatására tízmillió forintot
különít el az önkormányzat. Mindhá-
rom pályázat szükséges dokumentu-
mai letölthetők az onkormanyzat.
gyor.hu pályázatok-felhívások menü-
pontjából.
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25 millió forintos keretösszeggel írta
ki a civil szervezeteknek szóló pályáza-
tát a győri önkormányzat. 

„A múlt heti közgyűlés döntött a
városban működő civil szervezetek
és közhasznú nonprofit gazdasági
társaságok közcélú tevékenységé-
nek, valamint működési feltételeinek
támogatására szolgáló 25 millió fo-
rintos pályázati keret kiírásáról” – szá-
molt be lapunknak Radnóti Ákos al-
polgármester, aki kifejtette, a szerve-
zeteknek 20 százalékos önrészt kell
biztosítaniuk, és legfeljebb ötszáz -
ezer forintot igényelhetnek. Azok a
köztartozásmentes, győri székhelyű
szervezetek pályázhatnak, amelyek
Győrben végzik tevékenységüket, a
nem győri székhelyű szervezetek ab-
ban az esetben nyújthatják be a pá-
lyázatukat, ha tevékenységüket Győr-
ben fejtik ki. Támogatás igényelhető
többek között a szervezet tevékeny-
ségi köréhez kapcsolódó programok,
rendezvények költségeire, működés-
hez szükséges eszköz vásárlására,
fejlesztésére, beruházásokra, felújí-
tásra vagy a szervezet által szerkesz-
tett kiadvány, hírlevél, folyóirat költsé-
geire. Nem igényelhető támogatás
többek között személyi költségekre,
amelyek számlával vagy megbízási
szerződéssel nem igazolhatóak, étke-

Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala pályázatot
hirdet igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére. A pályá-
zattal kapcsolatban további in-
formáció az onkormanyzat.
gyor.hu honlapon Pályázatok
menüpont alatt érhető el. 

Folytatódik az Egészség-Piac la-
kossági egészségmegőrző prog-
ramsorozat. A tízből a harmadik
helyszín az Újvárosi Művelődési
Ház, ahova április 11-én 9–13 órá-
ig várják az érdeklődőket. A Győri
Önkormányzat WHO Egészséges
Városok program, a győri Arrabo-
na Lions Klub és a Művelődési
Ház együttműködése révén a szű-
rővizsgálatok széles körével és el-
ismert egészségügyi szakembe-
rekkel találkozhatnak a résztvevők.
Ezeken túl a gyermekeket játszó-
házzal, a felnőtt korosztályt szülők-
nek szóló tanácsadással, bemuta-
tókkal és reformétel-kóstolóval
várják a szervezők. A részletes
program az egeszseg.gyor.hu
honlapon érhető el.

Álláshirdetés

Egészség-Piac

Szauna: füstölt
sonkás felöntés
Hol nem zavarja a lányokat, ha vi-
zesek lesznek húsvétkor? Hát az
éjszakai fürdőzésen a Rába Quel-
lében! 2015. április 3-án, pénte-
ken este 21 és 24 óra között min-
denkit szeretettel vár a Rába
Quelle Fürdő egy fergeteges han-
gulatú húsvéti éjszakai fürdőzés-
re! A 22 és 23 órakor tartott sza-
unafelöntések sok meglepetést
tartogatnak, a „füstölt sonkás”
felöntés kuriózumnak ígérkezik!
Aktualitások és információk a
www.rabaquelle.hu és a www.fa-
cebook.hu/rabaquelle oldalon ol-
vashatók!

Hatodik alkalommal rendezi Universitas-Győr Alapítvány
meg a VI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállí-
tást és Tanulmányi Vásárt a Széchenyi István Egyetem au-
lájában április 8-án 8 és 16 óra között. A rendezvényt egy
workshop is kíséri, amely a „Járműipari Regionális Inno-
vációs Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepköré-
nek fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán” elne-
vezésű, a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0001 azonosító szá-

A civileket támogatja az önkormányzat
zési költségekre, ösztöndíjra, karban-
tartásra, telefonköltségre. A pályáza-
tot egyébként hagyományosan nagy
érdeklődés kíséri, tavaly például ösz-
szesen 142 pályázat érkezett be,
amelyből 112 volt érvényes.

Keszthelyi Bernadett, a hivatal civil
ügyekért felelős munkatársa kiemelte,
a pályázatok benyújtási határideje
2015. május 4., a pályázatokat kizáró-
lag postai úton fogadják el. Kérdés
esetén a jogi és önkormányzati osz-
tály áll a pályázni kívánó szervezetek
rendelkezésére (telefon: 96/500-199,
illetve a keszthelyi.bernadett@gyor-
ph.hu e-mail címen), valamint a Civil

VI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás
és Tanulmányi Vásár a Széchenyi István Egyetemen

mú projekt keretében valósul meg. A workshopon való
részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött, amelyet
a www.univgyor.hu és az inno va cioskiallitas.sze.hu webol-
dalon lehet megtenni. A kiállítók közel negyven standon
mutatják be innovációikat, találmányaikat, újdonságaikat.
A rendezvény részekén a Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont érdekes kísérletekkel, bemutatókkal és interaktív já-
tékokkal várja az érdeklődőket.

Felhívás zenekarok részére
A III. Édes Napok, Győr, Csokoládé és
édességünnep szervezői felhívást tesz-
nek győri iskolai, egyetemi, illetve ama-
tőr zenekaroknak. A május 30–31-én,
a Dunakapu téren megrendezésre ke-
rülő fesztiválon teret adnának a szerve-
zők kizárólag győri amatőr zenekarok-
nak. A műfaj indifferens, lehet rock-,
pop-, jazz- vagy klasszikus zene. A té-

ren felállított színpadon napközben le-
hetőséget adnánk a helyi közönség
előtti bemutatkozásra, 40–60 perces
produkcióknak. A beérkezett jelentke-
zések közül a bemutatkozásra legalkal-
masabb produkciókat a szervezők is-
mert zenészekkel/szakemberekkel kö-
zösen választják ki, és értesítik időben
a fellépőket. Mindkét nap 3–3 produk-

ciónak van ideje/lehetősége a bemu-
tatkozásra. A zenekaroknak maguknak
kell gondoskodniuk a hangszerekről. A
jelentkezési határidő 2015. április 10.

Bemutatkozó anyagokat és je-
lentkezéseket az alábbi elérhetősé-
geken várják a szervezők: Csákvári
Gabriella, info@edesnapok.hu,
+36-20/349-0071
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Tizenhárom gépész- és mechatro-
nikai mérnöki képzést folytató ma-
gyarországi egyetem, főiskola kö-
zel száz hallgatója, s szlovákiai, ro-
mániai és szerbiai egyetemek csa-
patai is eljöttek a Gépész- és Me-
chatronikai Mérnök Hallgatók IX.
Országos Konferenciájára Győrbe,
a Széchenyi István Egyetemre. 

Szlovákiából a Pozsonyi Műsza-
ki Egyetem két karáról, a Nyitrai
Mezőgazdasági Egyetem Műszaki
Karáról, Erdélyből a Sapientia
Egyetemről, Szerbiából az Újvidéki
Egyetemről érkeztek mérnökjelöl-
tek. A Széchenyi István Egyetemen
kilenc évvel ezelőtt kezdeménye-
zett, s hagyományosan itt rende-
zett háromnapos találkozó szerdán
eredményhirdetéssel zárult.

A Széchenyi István Egyetem
gépészmérnök hallgatóiban
2006 végén fogalmazódott meg
a gondolat a rendezvény, a ta-

Április 10-ig áll nyitva a lehetőség, hogy részt ve-
gyünk a „Szép környezet – Jó közérzet” környe-
zetszépítő versenyen.

Lapunk március 13-i számában számoltunk
be arról, hogy az idén immár kilencedik alka-
lommal hirdette meg a város a „Szép környe-
zet – Jó közérzet” versenyt, amelynek résztve-
vői hozzájárulnak Győr esztétikusabb városké-
péhez közvetlen környezetük ápolásával és
még szebbé tételével. Már eddig is szép szá-
mú pályázat érkezett be, de még néhány napig
lehet jelentkezni.

Az idei évben újdonság, hogy a korábbi két
kategória, a családi ház és a társasház, lakásszö-
vetkezeti lakótömbök versenye mellett a virágos
erkélyek és a virágos üzletek teraszai számára is
meghirdetik a pályázatot. A nevezési határidő
2015. április 10. A nevezést a Polgármesteri Hi-
vatal Településfejlesztési Főosztályára (II. em.

Szorosabbra fűzi az együttműködést
a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
és a Megyei Jogú Városok Szövetsé-
ge (MJVSZ). Borkai Zsolt, a MOB és
Szita Károly, az MJVSZ elnöke kedd
délelőtt egyeztetett erről. Utána el-
mondták, a megbeszélésen megálla-
podtak arról, hogy az erőiket össze-
hangolják, és megszüntetik a párhu-
zamosságokat. A rendelkezésre álló
forrásokat a lehető leghatékonyab-
ban, legátláthatóbban használják fel.
„Fontosnak tartom, hogy a megyei jo-
gú városoknak meghatározóbb sze-

Környezetvédelmi konferenciát rendezett a szent -
iváni Móricz Zsigmond Általános Iskola szerdán,
melynek megnyitóján Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő méltatta az intézményben fo-
lyó „zöld” munkát. A tanintézet ugyanis 2007 óta
részt vesz a Zöld Iskola programban, melynek célja
a környezettudatos magatartás, a környezetért fe-
lelős életvitel kialakítása, hogy a felnövekvő nemze-
dék képes legyen a környezeti válság elmélyülésé-
nek megakadályozására. A megnyitót a fenntartha-
tósági rajzverseny díjátadása követte, melyre több
mint ötszáz pályamunka érkezett 11 győri iskolából.

Gépész- és mechatronikai mérnökjelöltek Gyôrben
pasztalatcsere fontosságáról, an-
nak megszervezéséről.

„Győr a hazai gépész- és me-
chatronikai mérnöki képzés
egyik meghatározó központja.
Modellértékű a gazdaság–felső-
oktatás együttműködésének
szervezése, ennek eredményes-
sége. Arra törekszünk, hogy a
szakma iránt elhivatott gépész-
és mechatronikai mérnökjelöltek
egy képzési fórumon is elmond-
hassák véleményüket, építhes-
sék kapcsolataikat” – összegezte
tapasztalatait Pup Dániel, tanszé-
ki mérnök, a győri konferencia ki-
találója, mentora. 

A rendezvény hagyományosan
a győri egyetem Practing Alapítvá-
nya és a Járműipari Kutató Központ
menedzselésével, az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat Gépész-
és Mechatronikai Mérnök Hallgatói
Szakbizottsága szervezésében, az

Audi Hungaria Motor Kft. főtámo-
gatásával, Győr önkormányzata és
a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara közre-
működésével valósult meg. A kon-
ferencián, amely egyben szakmai
verseny is, a hallgatók az ipari gya-
korlatból vett gyártási, gyártás-
technológiai és tervezési témákkal,
feladatokkal találkoztak. A felada-
tokat csoportmunkában oldották
meg a résztvevők. 

A találkozó szakmai program-
ját az Audi Hungaria Motor Kft., a
Borsodi Műhely Kft., a Revo-tec
Kft., a Jankovits Hidraulika Kft., a
LUK Savaria Kft., a Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt., az SMR Auto-
motive Mirror Technology Hun-
gary Bt. és a Nemak Győr Alumí-
niumöntöde Kft. adta. A zsűri a
prezentációkat szakmai és meg-
valósíthatósági szempontból ér-
tékelte és díjazta. 

Kiemelkedôek
a környezetvédelemben

Szorosabb együttmûködés a MOB és a Megyei Jogú Városok Szövetsége között
repük legyen a MOB közgyűlésében.
Ennek érdekében a MOB alapszabá-
lyát áttekintjük, és szükség szerint
módosítjuk" – fogalmazott a Győr
polgármesteri tisztjét is betöltő
sportvezető. Borkai Zsolt hozzátette,
a két szervezet vezetői ezentúl negyed -
évente tárgyalnak az eredménye-
sebb együttműködés érdekében. El-
sődleges cél, hogy a finanszírozásbe-
li párhuzamosságok megszüntetésé-
vel keletkező plusz források eredmé-
nyeként szélesedjen a bázis, és még
több fiatal sportoljon az országban. 

Szita Károly elmondta, a 23 megyei
jogú város 11,6 milliárd forintot költ
sportra 2015-ben, amivel – a magyar
állam után – a második legnagyobb fi-
nanszírozók, és a Megyei Jogú Városok
Szövetségének felelőssége, hogy a ren-
delkezésre álló források megfelelően
hasznosuljanak. „Ez a több mint 11 mil-
liárd forint a megyei jogú városok költ-
ségvetésének három százaléka, miköz-
ben az uniós átlag 0,8 százalék – ebből
is kitűnik, milyen kiemelten kezeljük a
sportot” – emelte ki a legnagyobb or-
szágos önkormányzati szövetség elnö-

Még nevezhetünk a környezetszépítô versenyre!
237.) kell eljuttatni, illetve megküldeni: 9021
Győr, Városház tér 1. címre. Nevezési lap a Vá-
rosháza portáján kérhető, illetve letölthető a
www.gyor.hu honlapról. 

Az eredményhirdetést szeptemberben ren-
dezik, ahol a nyertesek az oklevél és a homlok-
zatra kihelyezhető, az idén megjelenésében is
megújult „Szép környezet – Jó közérzet 2015”
tábla mellett vásárlási utalványt kapnak. Csa-
ládi ház kategóriában az első helyezett
100.000 Ft, a második helyezett 75.000 Ft, míg
a harmadik helyezett 50.000 forint értékű vá-
sárlási utalvánnyal gazdagodik. Társasházak,
valamint az üzletek teraszainak esetében
250.000 Ft, 200.000 Ft és 150.000 Ft, az er-
kély kategóriában pedig 75.000 Ft, 50.000 Ft
és 25.000 forint értékű utalvány a nyeremény,
amelyet kertészeti eszközök, anyagok, növé-
nyek beszerzésére fordíthatnak.

ke, aláhúzva, hogy az összegbe bele
sem számították a létesítményfejlesz-
tésre fordított pénzeket.

Szita Károly, aki Kaposvár megyei
jogú város polgármestere is egyben,
nyomatékosította: a szakmai kérdé-
sekben folyamatosan kikérik majd a
koordinációs feladatokat is ellátó
MOB véleményét. „A megyei jogú vá-
rosokban 138 ezer 18 év alatti fiatal
sportol rendszeresen, közülük 50 ezer
igazolt versenyző; ezek az adatok is ér-
zékeltetik a kihívás mértékét” – mond-
ta a szövetség elnöke.

Ingolstadti látogatás
Győri delegáció járt testvérvárosunkban, Ingol -
stadtban Radnóti Ákos alpolgármester és Rózsa-
völgyi László önkormányzati képviselő vezetésé-
vel. A látogatás során részt vettek a MIBA 2015 –
Mittelbayerische Ausstellung megnyitóján, ahol
városunkat külön kiállítási standon népszerűsítet-
ték a látogatóknak. A győrieket személyesen láto-
gatta meg Tordai-Lejkó Gábor müncheni főkon-
zul is. A kint töltött napok során lehetőség nyílt be-
szélgetésekre és egyeztetésekre az együttműkö-
dési lehetőségekről és a későbbi közös progra-
mokról a város főpolgármesterével, alpolgármes-
tereivel, illetve korábbi főpolgármesterekkel is. Az
ingolstadti egyetem professzorai egy közös mű-
szaki-kutatási projektről is beszámoltak, amely a
győri egyetemet is érinti. 
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PROGRAMOK  GAZDASÁG

Vállalkozásoknak ajánljuk

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

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Budapesten meggyilkolták
a NAV egyik munkatársát
pár héttel ezelőtt. Az eset
igencsak ráirányította a fi-
gyelmet az adóellenőrökre.
Ennyire veszélyes szakma?
Félnek-e a revizorok? Kér-
déseinket dr. Horváth Sza-
bolcsnak, a NAV Győr-Mo-
son-Sopron megyei igazga-
tójának tettük fel.

Veszélyben vannak a munka-
társai?

Az adóellenőri munka nem te-
kinthető különösen veszélyes szak-
mának. Nem rólunk szól a történet.
Egy pszichopata gyilkolt Budapes-
ten. Az áldozat lehetett volna pos-
tás, gázszerelő vagy éppen vízóra-
leolvasó. Sajnos a tragédia meg-
történt, de nem a NAV ellen irá-
nyult. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy az adóellenőri munkának ne
lennének kockázatai. Különösen az
éjszakai életben tartott ellenőrzés
hozhat váratlan helyzeteket. 

Hogyan tudnak felkészülni
egy ilyen helyzetre?

Figyelünk a kollégák kiválasz-
tására, a stresszt legjobban tűrő
munkatársakat vetjük be. Előre
nagyon nehéz felmérni, hogy in-
telligens, együttműködő adózó-
val vagy agresszív embertípus-
sal találkozunk-e nyugtaellenőr-
zéskor.  

Itt a megyében
előfordult már
tettlegesség?

Voltak ve-
szélyes helyze-
tek, testi sérü-
léssel járó
eset azon-
ban sze-

Interjú dr. Horváth Szabolccsal, a NAV megyei adóigazgatóságának vezetôjével 

Nem hôsökre van szükségünk,
hanem munkatársakra

rencsére nem fordult elő. Pár évvel
ezelőtt revizorainkat megakadá-
lyozták abban, hogy a helyszínt el-
hagyják. Rendőri segítséggel tud-
tuk kiszabadítani őket. Egy másik
esetben a kutyát nem zárta el az il-
lető, fenyegető helyzetnek érezték
kollégáink. Mindkét esetben rend-
őrségi feljelentést tettünk. 

Éves szinten hány fenyegető
helyzet van?

Szerencsére kevés. Ebben per-
sze az is benne van, hogy ha olyan
ellenőrzést végzünk, amit előzete-
sen veszélyesnek tartunk, megerő-
sített létszámmal megyünk és igény-
be vesszük akár a rendőrség, akár a
NAV fegyveres szolgálatát. Ha pedig
kíséret nélkül mennek, és veszélyes
lesz a szituáció, azonnal hagyják el a
helyszínt – erre felhívjuk a figyelmü-
ket. Nem hősökre van szükségünk,
hanem munkatársakra. 

Az gyakoribb, hogy fegyvere-
sek kísérik önöket, vagy a tettle-
gesség?

Igen. Ez persze nem azt jelen-
ti, hogy fegyveres

emberek kísé-
retében fo-

lyik az el-
lenőrzés,
h a n e m
azt, hogy
diszkré-
ten, tá-
v o l a b b ,

de ha-

mar bevethető módon biztosítják
az ellenőrzést. 

Egy ilyen gyilkosság, mint a
budapesti volt, okoz félelmet a
munkatársaiban?

Beszéltünk róla. Mindenki be-
látja, hogy ez nem az adóhivatal el-
len irányult. Azon a napon, amikor
ez történt, Csehországban egy el-
mebeteg nyolc embert gyilkolt
meg egy kocsmában. Ilyen helyze-
tekre nem lehet felkészülni. 

A revizorokat milyen veszély
fenyegeti még? Próbálják őket
lepénzelni, hogy nézzék el a
szabálytalanságot?

Ez egy reális veszélyforrás. Mint
már említettem, a munkatársak ki-
választásakor szigorú szempont-
rendszert működtetünk. Ezt köve-
tően erős belső kontrollt alkalma-
zunk, a biztonsági részlegünk mo-
nitorozza az ellenőrzéseket, hogy
csak olyan adatokat használjanak
a revizorok, amelyekre szükségük
van. Erősek a vezetői kontrollok,
minden abba az irányba megy,
hogy nem érdemes megpróbálni,
mert úgyis kiderül. 

Népszerű munkahely, köny-
nyen találnak revizort?

A megye nagyon jó foglalkozta-
tási mutatókkal rendelkezik, s közel
a külföldi munkahely lehetősége is.
Ennek ellenére kedvező a munka -
erő-piaci megítélésünk, mind a be-
érkezett álláspályázatok száma,
mind az itt dolgozó kollégáink visz-
szajelzései azt tükrözik, hogy a NAV

egy kiszámítható, biztos
munkahely, tele szakmai

kihívásokkal, fejlődési le-
hetőségekkel. Az adó-
igazgatóságunkon is

képzett szakemberek
dolgoznak, s na-

gyon alacsony a
fluktuáció. A 460

munkatársunk-
ból évente 2-3

ember dönt
úgy, hogy
más terüle-
ten próbál-
kozik.

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Ötletgazdákat várnak
együttműködésre a Széchenyi

Egyetemen (ÚT 114. terem)
VI. Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs  Kiállítás, Találmányi
vásár és work-shop a Vállalati-

egyetemi együttműködésekről, pályázati lehetőségekről
és projektjavaslatokról.   Április 8. 10 órától

Előadás tart a NAV szakember
az EKAER-rendszer működési 
tapasztalatairól és a jogszabály -
változásokról,  a 2015.
március 1-jével érvényes jogszabály-
módosításokról is. A rendezvé-
nyen való részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
Április 9. 10 órától

Magyar–Szlovák
gazdasági fórum

és üzletember-
találkozó

Pozsonyban! Még néhány
hely van  a kamarai buszon.

Április 15. 7 órától

Figyelem! 
Márciusban lejárt az 5000 Ft-os

kamarai hozzájárulás fizetési
határideje. Aki még nem

rendezte, pótolja a kamarai
ügyfélszolgálaton. Győr, Szent István u. 10/a.)

Kis- és középvállalkozók
aktuális gazdasági kihívásai
címmel  tartanak Győrben
tájékoztatót minisztériumok,
az  MNB, a KAVOSZ előadói
és neves adótanácsadók is.
Az érdeklődőket Mihalicz
Antal kamaraelnök is invitálja
panelbeszélgetésre! Április 16. 9 órától
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Nem kedveznek az elmúlt
hetek eseményei a húsvétra
való csendes, elmélyült rá-
hangolódásnak. 
Európa repülésbiztonságá-
nak egy ideje korán kiégett
másodpilóta adott mattot,
150 embert ölt meg. A figyel-
met – mint egy rossz, fordí-
tott filmben – most az ő kór-
történetének visszafejtése
köti le. Súlyos depresszió,
burn out az anamnézisben –
egyedi esetek vagy egy végle-
tekig felgyorsult társadalom
egyre jellemzőbb kortünetei? 
Közben itthon a bedőlő bró-
kerházak, „kisemberek” elsí-
bolt megtakarításai, és az
ezek mögött felsejlő politi-
kai, egyházi hátterek szolgál-
tatnak okot az izgalomra és
a felháborodásra. Mindenki-
nek megvan a maga kereszt-
je. A kérdés, hogy a virágva-
sárnap előzetesbe helyezett
Tarsoly Csaba egyedül viszi-
e tovább a sajátját a két lator-
ral együtt, vagy esetleg akad
még ott néhány farizeus, aki-
vel szemben megalapozott
lehet a gyanú. Csalás és an-
nak eltussolása – egyedi eset
vagy csak egy aktuális feje-
zet egy önmagával megha-
sonlott társadalom minden-
napjaiból?
S közben húsvét jön. A ke-
resztények arra az emberre
emlékeznek, aki vállalta a
sorsát. Hitéből fakadóan volt
lelki ereje vállára venni és
felvinni keresztjét a Kopo-
nyák hegyére, hogy aztán
harmadnapra beteljesedhes-
sen az isteni terv, és feltá-
madjon. A történetet min-
denki ismeri. Kis- és nagy-
emberek, pilóták, üzletembe-
rek, politikusok, egyházfik. A
kérdés, hogy tudunk-e merí-
teni belőle valamit, – erőt, hi-
tet, vigasztalást –, ami segít
saját terhünk cipelésében, el-
engedésében és önmagunk
kis feltámadásában.   

Wurmbrandt András

Keresztutak

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A bűnös léleknek szüksége van
arra, hogy korábbi tettét vala-
milyen jó cselekedettel ellen-
súlyozza. Ebben segíthet a me-
gyei büntetés-végrehajtási in-
tézet és a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény
és Gyermekotthon közös jóvá-
tételi programja.

„Ha a börtön gyárként működne, és az
emberek futószalagon érkeznének,
majd személyes megszólítás nélkül tá-
voznának úgy, hogy az érzelmeikre
nem tudtunk hatni, akkor az egész
rendszer értelme
megkérdőjeleződ-
ne. Azonban az ér-
zelmi húrok igazán
hatásos pengetésé-
hez olykor mi keve-
sek vagyunk, ezért
kellenek az olyan
külső szereplők,
akik előtt nem lehet
hazudni, mellébe-
szélni” – hangsú-
lyozza Mihály Attila, bv. ezredes bör-
tönparancsnok. Egy különleges kap-
csolat apropóján beszélgetünk: a pa-
rancsnoki irodában ül a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Intézmény és
Gyermekotthon igazgatója, Borsfai
László is, s a látszólag teljesen külön-
böző intézmények együttműködésé-
ről mesélnek. Először játszóteret kor-
szerűsítettek az elítéltek a fogyatékkal
élők iskolájában, ez után fogalmazó-
dott meg az igazgatókban az ötlet,
hogy rajzokkal és festményekkel is
szebbé tehetnék a gyerekek minden-
napjait, ünnepeit. A fogvatartottak há-
lásak a lehetőségért, és megtapasz-
talhatják, milyen érzés a jó oldalon áll-
ni, a segítségnyújtás strukturálja, hasz-
nosabbá teszi a börtönben töltött időt. 

„A lelkiismeretükkel számolnak,
ahogy számolnak, ez nem a mi dol-
gunk. Úgy végzem a munkámat, és
a kollégáimat is mindig erre intem,
hogy a másság fölött, akármilyen
gyökerű is, nem a mi dolgunk pálcát
törni. Én mindig csak a pálya szélé-
ről kiabálhatok be a bírónak, hogy
mit kellene csinálnia, de én nem fu-
tok bent” – mutat rá Borsfai László,
és folytatja a párhuzam-vonást a két
intézmény között. „Mi ugyan nem
zárt intézet vagyunk, de bizonyos
dolgok ’odakint’ vannak a mi ese-
tünkben is.” Elmeséli, néhány, a
programban részt vevő fogvatartot-
tat körbevitt az intézményben, meg-
mutatta nekik a legsúlyosabb álla-

potban lévő gyerekeket, mintegy ér-
zelmi zsarolásként: tudatosuljon
bennük, ha kikerülnek, a saját belá-
tásuk szerint alakíthatják az életüket,
hiszen egészségesek. Mihály Attila
szerint egy-egy ilyen alkalom „ki-
használása” segíthet helyretenni a
helyzetet, hogy börtönben vannak,
valamit elrontottak, s hogy készülje-
nek a kiszabadulásra. „Az érzelme-
ken keresztül helyre kell rakni az ér-
tékrendjüket. Szeretnénk elérni,
hogy szabadulás után ne legyenek
kis hazugságaik, például, hogy nem
jogosan kapták a büntetésüket. A jó-
vátételi programokra önként jelent-
keznek, de mindig elmondjuk, ez
nyilvánossággal jár, s van, aki ezt
nem vállalja, pedig fontos, hogy mer-

jenek tükörbe nézni, vállalják, hogy
rossz fát tettek a tűzre, ehhez pedig
a nyilvánosság nagyon jó eszköz, hi-
szen a börtön falai takarnak minket,
senki nem látja, hogy ki van itt bent”
– magyarázza a parancsnok.

Pápai Vince vállalja a nyilvánossá-
got, és arról is beszél, miközben fest,
szabadnak érzi magát. A Bárczinak
már több képet készített, legutóbb a
március 15-i ünnepségre. „Ez a fest-
mény is a szabadságról, a szárnya-
lásról, arról a tavaszról szól, ami a ré-
git elviszi. Ebben hiszek. Mivel apa
vagyok, és gyermekeimet a jelenlegi
helyzetben, saját magamnak kö-
szönhetően, ritkán láthatom, úgy ér-
zem, amikor festek, nem csak ezek-
nek a gyermekeknek segítek, ha-
nem teszek érte, hogy a börtönbe
kerülésem ellenére egyszer a fiam
és a kislányom is büszkék legyenek
rám. Valahol én is sérült gyermek-
nek tartom magam. Ha nevezhetem
a szülők nélküli felnövést fogyaté-
kosságnak, találok párhuzamot, át-
érzem a helyzetüket” – árulja el és
hozzáteszi, szabadulás után is sze-
retne kiállításokat szervezni nehéz
sorsú gyerekeknek, „megoldást, se-
gítséget, pluszt találni arra, hogy ru-
galmasabban tudjanak mozogni a
világban. Akadálytalanul.”

A börtön parancsnoka szerint a
visszaesés nehezen mérhető a győri
börtönben mintegy 50 százalék körüli.
Ha valaki megjárta a börtönt az rá-
nyomja bélyegét a szabadulása utáni
életére is, ezért sokszor letgadják a
börtönéveket. Tóth Erika utógondozó
koordinátor szerint a legtöbb munka-
helyen erkölcsi bizonyítványt kérnek,
így sokszor ördögi körbe kerülnek a
büntetett előéletűek. Az utógondozó,
a munkakeresésben is segítséget
nyújt, de legtöbben azért igénylik a tá-
mogatását, hogy a börtön után meg-
tanuljanak helyesen élni, amit többek-
nek soha, senki nem mutatott meg...

Mások egymásért

A győri bvi-ben 220 fogvatartott van, főként előzetes
letartóztatásban lévők, a fehérgalléros bűnözőtől a
„tyúktolvajon” és a közlekedési kihágón át a gyilkosig.
10 százalékuk nő. Magyarországon 2007 óta működ-
nek a jóvátételi programok, Győrben 2009 óta. A pro-
jektek keretében több rászoruló intézmény felújításá-
nál segédkeztek a rabok, de szerveztek kiállítást is, il-
letve álltak mentornak elrettentő példaként olyan fia-
talok mellé, akik rossz útra tértek.



Nagy Attila:
Az igazán értékes
élet az, amikor
az ember
másokért
is tud tenni
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szerző: wurmbrandt  andrás
fotó: marcali gábor

Nagy Attila szereti a gasztronómiai ka-
landokat, maga is gyakran megfordul a
konyhában, és főzőtudományát nem
szégyelli barátai előtt sem. Persze,
mondhatjuk, hogy a Győri Krúdy Gyula
Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Közép-
iskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipa-
ri Szakképző Iskola igazgatójáról egyál-
talán nem meglepő, ha efféle hírmor-
zsák derülnek ki, mégis árnyalja ezt a ké-
pet az intézményvezető alapvetően reál
érdeklődése. A nyúli származású peda-
gógus ugyanis már egészen fiatalon

szépnek találta a matematikát, de ami
fontosabb, értette is, sőt utóbbiban,
mármint a számok világának megérté-
sében, társainak is segített. Ilyen előzmé-
nyek után a pályaválasztás nem jelentett
neki bonyolult feladványt, a szegedi
egyetemre ment, ahol matematika–fizi-
ka–informatika szakon szerzett diplo-
mát. Bár a „Tisza vizét itta”, szíve mégis

a Rába partjára húzta vissza szerencsét
próbálni. Nem kellett rá sokáig várnia, vi-
szonylag könnyen kapott munkát a Ré-
vai Miklós Gimnáziumban, amit 2004-
ben a Krúdy-iskola igazgatói széke miatt
hagyott ott. „A Krúdy egy nagyon érde-
kes és nagyszerű kihívást jelentett, hi-
szen itt közel 1300 diák és mintegy száz
pedagógus munkájának az irányítása és
szervezése a feladat. Emellett nagy
hangsúlyt helyeztem a hagyományok ki-
alakítására, az intézmény korábbi éle -
téhez képest is tudtunk új dolgokat kita-
lálni: zászlót, emlékkönyvet készítettünk,
utóbbit különleges bőrkötéssel, ezüst ve-
retekkel. Olyan dolgokat csináltunk,

amelyek még jobban erősítették a gye-
rekek iskolához való kötődését” – meséli
az igazgató, aki fontosnak tartja, hogy a
gyerek ne csak járjon az iskolába, hanem
szeressen is ott lenni. Ezért is szólítják
meg középiskolásaikat a tanórákon kívü-
li programokkal is, mint például a Krúdy
Szalon vagy a Fizika napja. Mindkét ren-
dezvénynek híre ment már a városban,

óvodástól a nyugdíjasig sokan kíváncsi-
ak ezekre az eseményekre. „Mindig a di-
ákok közreműködésével próbáljuk az
egyes témákat feldolgozni. Hiszünk ab-
ban, hogy a legjobb információközlés az,
ami diák és diák között történik, hiszen
az ér a legjobban célba. Mi igyekezhe-
tünk ugyan, de mivel nem ugyanaz a kor-
osztály vagyunk, mi csak tanulhatjuk a
gyerekek egymás közötti kommunikáci-
óját.” A számok azt mutatják, hogy az is-
kola vezetésének ez a hozzáállása ered-
ményes, végzős tanulóik 89 százalékát
veszik fel valamilyen felsőoktatási intéz-
ménybe, ám árnyalja ezt az arányszámot
az iskola kínálatának összetettsége. A
két tannyelvű képzéseikről kikerülők kö-
zül ugyanis gyakorlatilag mindenki to-
vább tanul, és hasonló a helyzet a hu-
mán, valamint a reál gimisek esetében
is. A szakközépiskolások jelentős része
azonban nem tanul tovább, ők marad-
nak, és ötödéven folytatják. „A felvételi
rendszer rendkívül sokat változott, ma-
napság talán az az igazi mérőszám,
hogy hányan vannak azok, akik az álla-
milag finanszírozott képzésekre jutnak
be.” Mindegy, hogy ki hova megy to-
vább, útravalóul ugyanazt kapják a
Krúdytól: eredményeket csak úgy lehet
elérni, ha elég időt és energiát szánunk
rá. A tehetség nem sokat ér, ha nem tár-
sul hozzá szorgalom. Nagy Attila két lá-
nyát – egyikük most végzett, másikuk
most kezdte a Corvinus Egyetemet – is
erre nevelte. No és arra, hogy munkájuk

mellett mindig gondoljanak a közössé-
gükre is. Édesapjuk ezen a téren a Ro-
tary Club Győr Rába tagjaként jár elöl,
és büszke rá, hogy soros elnöksége alatt
egy koncert bevételéből és jelentős vál-
lalkozói hozzájárulással sikerült felújítani
a Speciális Szakiskola udvarának burko-
latát. „Az igazán értékes élet az, amikor
az ember másokért is tud tenni, és tud
segíteni. Azt látom, hogy az elmúlt idő-
szak változásainak a család volt a legna-
gyobb vesztese, pedig az igazán jó indu-
lást minden gyerek a családból tudja
magával hozni. Sajnos sok gyerek ese-
tében ez nem biztosított, és ilyenkor az
iskolára sokkal nagyobb felelősség há-
rul.” Nagy Attilának nemcsak munka-
időben fontos a család, legszíveseb-
ben szabadidejét is velük tölti. Felesé-
gével gyakran látogatják a város kultu-
rális programjait, kutyát sétáltatnak va-
lamelyik révfalui otthonukhoz közel eső
parkban. Bőréből ilyenkor sem tud ki-
bújni, de pedagógusszemmel is úgy
látja, a város „jó hely” gyereknevelési
szempontból is.

A Fizika Napja
2005-ben, a Nemzetközi Fizi-
ka Évében indult a Fizika nap-
ja programsorozat a Krúdy-
ban. A legelső ilyen rendez-
vény a Föld forgásához kap-
csolódott, elkészítették a hí-
res Foucault-inga mását, ami
az iskola aulájában lengett,
döntögette a krétákat és iga-
zolta, hogy valóban forog a
Föld. A tanároknak és a gyere-
keknek annyira tetszett a fel-
készülés folyamata – kísérlete-
ket kereshetnek, egy adott té-
makörön belül felkészülhet-
nek az elméletből, illetve,
hogy a bemutatott kísérletet
elmagyarázhatják –, hogy foly-
tatták. Idén már a tizedik ilyen
napon vannak túl, ez alkalom-
ból pedig megkapták a me-
gyei önkormányzat ezüst em-
lékérmét. 

A Krúdy Szalon
„Irodalmi, művészeti tevékeny-
ségünknek meghatározó ese-
ménye a Krúdy Szalon, amely
egy közös gondolkodás ered-
ményeként alakult ki. Ez is vál-
tozott, csiszolódott az évek so-
rán. Az én szememben akkor
tud értékes lenni az irodalom,
a művészet, ha minél több em-
berhez eljut.”

Olyan dolgokat csináltunk,
amelyek még jobban erôsítették
a gyerekek iskolához való
kötôdését

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A kereszténység legnagyobb ünnepét Gö-
rögországban és Oroszországban is a mi-
énktől eltérő szokások szerint ünneplik. Er-
ről két Győrben élő hölgy mesélt nekünk. 

Zajceva Natalia Győrben élő moszkvai hölgy sze-
rint, az oroszok 90 százaléka megtartja a húsvétot.
Az ünnepet héthetes böjt előzi meg, melynek a ki-
csúcsosodása a nagyhét, a legszigorúbb böjti idő-
szak. Ezen a héten drasztikusan csökken a bűnel-
követések száma az országban – hangsúlyozza az
orosz asszony.  

Tiszta csütörtökön takarítanak, rendbe teszik a
kertet, festik a tojásokat, készítik a kalácsot, a hús-
véti ételeket. Ilyen többek között a túróval, gyümölcs -
 csel készített kulics. Szombaton már déltől viszik
ezeket az ételeket a templomba megszenteltetni,
gyakran órákig állnak sorba. A húsvéti mise szom-
baton éjfélkor veszi kezdetét, és vasárnap hajnal
négyig tart, ami után hazamennek a családok és
elfogyasztják a megszentelt ételt. Oroszországban
a hétfő nem munkaszüneti nap. Az egyházban
azonban a fényeshét veszi kezdetet, ilyenkor ünne-
pelnek az emberek, meglátogatják egymást a ba-
rátok, a családok. Kimennek a temetőkbe a hozzá-
tartozóik sírjához, ahol vodkát isznak, a sírra fes-
tett tojást és kulicsot tesznek, hogy megörvendez-
tessék a holt lelkeket. 

Ünnep a nagyvilágban: ortodox húsvét 
Farkas Mónika rádiós újságíró hat évig élt Kré-

tán. Azt mondja, a katolikus és az ortodox húsvéti
ünnepek ritkán esnek egy időpontra, ez most is így
van, egy héttel később tartják Görögországban a
húsvétot. Az ott élők a „nagy nap” előtt böjtölnek,
teljes testi és lelki megtisztuláson esnek át. Betart-
ják az egyházi szokásokat, előírásokat, reggel és es-
te misére járnak. A gyász napján, nagypénteken a
harangokat félóránként kongatják, a templomokat
és Jézus koporsóját friss virágok borítják. Szokás,
hogy a gyerekek átbújnak a ravatal alatt. 

A böjt egészen nagyszombat éjfélig tart, amikor a
sötétséget felváltja a világosság. A görög egyházi elöl-
járók a Szent Lángot a jeruzsálemi Szent Sír templom-
ból eljuttatják a városok és falvak papjaihoz, amiről
minden hívő meggyújtja a saját gyertyáját. A lambáda
különösen fontos a gyerekeknek, hiszen húsvétra kü-
lönleges díszítést kap ez a gyertya. A szertartást köve-
tően az emberek kivonulnak a templomok elé, a főte-
rekre, ahol „Christos Anesti!” (Krisztus feltámadott!)
éljenzéssel köszöntik egymást. Petárdák robbannak,
tűzijátékok repülnek, s mágján elégetik a Júdás-bá-
but. Ezt követően a családok hazaviszik a lambádát,
otthon a bejárati ajtónál keresztet rajzolnak vele, így ál-
dás száll a házra és a benne lakókra. Az asztalra cureki,
azaz görög húsvéti kalács, valamint magirica, bárány-
belsőségből főzött leves kerül. A családtagok egy-egy
piros tojással kívánnak boldog feltámadást egymás-
nak. Vasárnap kerti vagy tengerparti báránysütéssel
folytatódik az ünneplés, a gyerekek hatalmas csokito-
jásokat és különféle ajándékokat kapnak.
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szerző: horváth brigitta 
fotó: zsolnai éva

A jubileumi Apor Vilmos-ereklyekörút
első állomásaként ünnepélyes szent-
misét és közös imádságot tartottak a
közelmúltban a győr-szigeti Szent Ró-
kus-plébániatemplomban. Az esemé-
nyen dr. Schmidt Péter egyetemi ma-
gántanár az 1997-es boldoggá ava-
tás résztvevőjeként személyes emlé-
keit osztotta meg a fiatal és felnőtt za-
rándokokkal, akik sok helyről jöttek
megemlékezni és imádkozni. Felolvas-
ták Apor püspök egyházzenéről szóló
körlevelét, amelyben többek között
hangsúlyozta, hogy ha a gyermekeket
sikerül bevonni a liturgikus énekbe,
akkor már csak rövid idő kérdése,
hogy a felnőtt hívek is belekapcsolód-
janak abba. A cél elérésének egyik
leghatásosabb eszköze az iskolai hit-
és énektanítás mellett a népénekkar
megszervezése. Az esemény fényét
emelték a jelenlévő énekkarok előadá-
saikkal, így Farnadi Tamara vezényle-
tével a Bartók Béla Ének-Zenei Általá-
nos Iskola Fiúkórusa, a Győr-Újvárosi
Művelődési Ház Kórusa Radicsné

Tisztelgés Boldog Apor Vilmos
püspök elôtt

Csőre Andrea vezényletével. Az éne-
kek között Apor Vilmos püspök prédi-
kációiból hangzottak el részletek Hor-
váth Lászlónétól, Gosztola Imrénétől
és Radics Marcelltől, a Bartók-iskola
növendékétől. Korompáky Mária, a
Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovag-
rend tagja saját, az ünnephez méltó
könyörgéseivel fohászkodott, Kleinin-
ger Bálint ministráns a mise szentlec-
kéjét olvasta fel. A közös énekek a
templom kántora, Kovácsné Juhász
Orsolya orgonakíséretével zengtek a
dr. Medgyesy S. Norbert művelődés-
történész által erre az alkalomra ösz-
szeállított füzetből.
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szerző: győrplusz
fotó: marcali gábor

Quaestor-ügy: a vezetők előzetesben, a focis-
ták a következő fordulót lejátsszák a Kecske-
mét ellen. Közben a fővárosi főügyész azt
közölte, hogy eddig 160 milliárd forint érté-
kű vagyont foglaltak le az ügyben.

Ahogy ez kiszámítható volt, kattant a bilincs a csuk-
lón, Tarsoly Csabát, a Quaestor elnökét őrizetbe vet-
ték, feleségét állítólag az ETO Parkból vitték el. Ki-

derült, hogy a létesítményeken a hitelező MFB zá-
log- és vételi joga is rajta van, tehát a stadion is visz-
szaszáll az államra, vagyis a sportlétesítményeket
jó eséllyel az önkormányzat vagy a vele közösen lét-
rehívott cég üzemeltetheti tovább.

Jó hírek érkeztek az NB I-es csapat lincence-jo-
gáról is. Az MLSZ szerint az nem Tarsoly Csaba tulaj-
dona volt, tehát nem kötődik a jelenlegi üzemeltető-
höz. Így remélhetőleg a csapat az NB I-ben játszhat
tovább. Ez azért is fontos volna – mondta Borkai
Zsolt polgármester –, mert az utánpótlás fiataljai elé
jövőképet tartana, volna konkrét elérhető cél a sze-

Nyárig akár fizetés nélkül is pályára lépnek a focisták

mük előtt. Nem is beszélve arról, hogy az utánpótlás
az első osztályban pénzügyileg önfenntartó. 

Miriuta vezetésével készül a nyárig akár fizetés
nélkül is pályára lépő együttes, csak három román
edzőt engedtek el, hogy hazájukban felmérjék a
munkalehetőségeket. Rossz hír viszont, hogy a lé-
tesítményből több alkalmazott is távozik az anyagi
bizonytalanság miatt.
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KULTÚRA SZÍNHÁZ, MAKETTA

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Lebó Ferenc szobrászművészt kértük arra,
álljon modellt egy izgalmas vállalkozáshoz,
melynek végeredménye egy húsz centimé-
teres nyomtatott szobor lett. Ilyen, úgyne-
vezett maketta készült már az ismert győ-
riek közül Orbán Adrienn kézilabdázóról,
Ungvári István, Szina Kinga, Szilágyi István
és Járai Máté színészekről, az ő kis figuráju-
kat a színház csillárszintjén láthatjuk. 

Izgalmas lehetőséget kínál egy győri vállalkozó arra,
hogy nyomtatással, szobor készüljön rólunk. A három-
dimenziós szkenneléssel, nyomtatással előállított szí-
nes, valósághű maketta, hatféle méretben készülhet.

Ábri Csaba gépészmérnök fél éve indította vállal-
kozását. Munkája során újabb és újabb géptervező
programokkal ismerkedett meg, így a 3D-s tervezés-
sel is. Innen jött az ötlet, hogy a tárgyak mellett, akár

Új hóbort: legyen ön is szobor
embereket is be lehet szkennelni a programok segít-
ségével, a 3D-s nyomtatóval pedig kinyomtatni. Ter-
mészetesen az eredeti ötlet nem az övé, hiszen a tech-
nológiát már alkalmazzák az animációban, filmipar-
ban, valamint külföldön népszerű az efféle ajándék-
tárgy. Ábri Csaba elhatározását hosszas előkészítés,
kísérletezés követte, míg megnyitotta a stúdiót.

Miután Csaba beszkennelte a szobrászművészt,
számítógépes program segítségével precízen kijavítot-
ta, kialakította a formát úgy, hogy az 3D nyomtatásra
alkalmas legyen. Ezt követően Hollandiában két óra
alatt kinyomtatták a makettát, majd forró viaszba már-
tották, stabilizálták, szárították, amíg végleges formáját
elnyerte a szobrocska. A maketta anyaga kompozitpor,
melyet a nyomtató színez meg. A kis klónokra ajánlatos
vigyázni, törékenyek és nagyon sérülékenyek.

Lebó Ferenc a folyamat megismerését követően
azt mondja, először néhány éve látott hasonlót, ami-
kor a Szent László koponyájáról készült 3D-s máso-
latot mutatták be. A szobrászművész szerint a leg-
nagyobb előnye a pontossága, óriási lehetőségeket

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A világ talán legnagyobb zeneszer-
zőjének leggyakrabban előadott és
legnépszerűbb művét tűzte műsorá-
ra a Győri Nemzeti Színház: A va-
rázsfuvolát szombaton mutatták be
a közönségnek Szűcs Gábor rende-
zésében.

A „legek” operáját mutatta be a színház

„A varázsfuvola minden egyes hangja maga a tökély”
A mű több mint egy nagyopera,

egyszerre vígopera és daljáték is, egy
varázslatos mese számos, „slágerré”
vált tétellel. A szerzők, Wolfgang Ama-
deus Mozart és Emanuel Schikane-
der mindketten a szabadkőművesek
mozgalmához tartoztak, így a titkos
tudás átvilágít a történeten, ám a ren-
dező a fantasztikus játékosságát és
vásári humorát emelte ki.

„A nézőknek kortól, nemtől és isko-
lázottságtól függetlenül „aha élmé-
nyük” lehet A varázsfuvola kapcsán,
hiszen több dallam rendkívül népsze-
rű, de ha mégsem ismerős, akkor is
magával ragad az opera, mert Mozart
ilyen” – mutatott rá Szűcs Gábor.

Silló István karmester szerint az oszt-
rák zeneszerző által hangszerelt operát
bemutatni nagy és hálás feladat. „Mo-

zart az egyik, ha nem a legnagyobb zse-
ni volt, minden egyes hangja maga a tö-
kély. Azt viszont tudjuk, hogy Schikane-
der nem tartozott a hatalmas irodalmi
zsenik közé. A varázsfuvola egy népope-
ra, amire nagyon nehéz azt mondani,
hogy irodalmi értéket képvisel. A plebs-
nek írták, akik nagyon élvezték, hiszen
Mozart zenéje úgy, ahogy van, zseniális”
– mondta és hozzátette, A varázsfuvola
a szerelemről szól, a zeneszerző és az
egyik szereplő, Papageno között pedig
nagy a hasonlóság.

A karmester szerint az opera a műfa-
jok műfaja, ám hogy a fiatalabb közön-
ség is értékelje, korszerűen kell játszani.
„A legnagyobb probléma, ha megpróbál-
juk utánozni lelkületében azt a kort, ami-
ben ezek a darabok születtek. Mozart
szándékai, lelkülete viszont nem tért el a
miénktől, ugyanúgy szeretett és hitte az
Istent. A zeneszerző formabontónak szá-
mított a maga korában, mi viszont nem
merünk azok lenni, pedig a világ egyik
leg izgalmasabb operája ez, amit moder-
nül kell előadni. Ha ezt az idősebb kor-
osztály szentségtörésnek tartja, azt mon-
dom, lehet, csak akkor 25 év múlva nem
lesz kinek játszani” – mutatott rá Silló Ist-
ván és hangsúlyozta, a győri előadás ab-
szolút modern lett, de úgy, hogy nem tér
el nagyban a többi varázsfuvola-előadás-
tól, a zenekar pedig istenien játszik.

A darabot Medveczky Ádámmal fel-
váltva vezénylik, s mint megtudtuk, ze-
nésztechnikailag nincsenek különbsé-
gek a kettejük módszere között, min-
dent ugyanazzal a technikával ütünk, így
a zenészek biztonságban vannak.

lát a technikában, ami egy új ipari forradalmat je-
lenthet. A képzőművészetben elsősorban arra jó,
hogy pontos műtárgymásolatokat készítsenek vele.

A szobrász szerint a művészetnek küldetése, üze-
nete van. Egy műalkotáson jelen van a művész ujjle-
nyomata, egyfajta látásmódja, amely csak rá jellemző,
amelytől egyedivé válik. Ha a tökéletes másolat mű-
vészet lenne, akkor például Madame Tussaud Panop-
tikumát művészeti alkotásnak kellene tekinteni.
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INTERJÚ A HÉT EMBERE

szerző: farkas mónika
fotó: marcali gábor

Hazánkban otthonosan mozog, a
Budapesti Operaházban február-
ban Otelló címszerepét énekelte,
Veszprémnek díszpolgára, ha-
marosan Győrött köszönthetjük
a sokoldalúságáról ismert argen-
tin sztárt, aki Rost Andreával és a
Győri Filharmonikusokkal bebi-
zonyítja, hogy a klasszikus zene,
az operairodalom nagy áriái,
akárcsak a Beatles vagy a Rolling
Stones dalai, örök érvényűek és
szenvedélyből születtek.  

A májusi szuperkoncert zenei prog-
ramjának előkészítésében Jose Cura
tevékenyen részt vett, így Budapesten
fogadta Berkes Kálmánt, az est kar-
mesterét és Ősz Gábor igazgatóhe-
lyettest. Őket kísértem el. 

Repertoárját meghatározza Giu-
seppe Verdi Otellója, legutóbb is ezt
a címszerepet énekelte a Budapesti
Operaházban. Sokan úgy tartják,
hogy a legemlékezetesebb alakítá-
sa 1997-ben volt, Claudio Abbado
karnaggyal és a Berlini Filharmoni-
kusokkal. Ezt a művet 2013-ban Bu-

enos Airesben meg is rendezte. Az
évtizedek során hogyan változott a
viszonya ehhez az operához? 

Az Otelló címszerepét 200-szor
énekeltem, de hadd javítsam ki, nincs
olyan, hogy a legemlékezetesebb, a
legfontosabb alakítás, mert minden
előadás más és más. Az említett két
budapesti előadás szerencsés csillag-
zat alatt jött létre, az Operaház csapa-
tával lassan 15 éve dolgozom, mely
fantasztikus énekesekből, zenészek-
ből és karmesterekből áll össze. 

Ez az oka annak, hogy évről évre
visszajár? 

Visszakérdezek: miért ne tenném?
Profi vagyok, oda megyek, ahova hív-
nak, kifizetik a tiszteletdíjamat, elvég-
zem a munkám. Ön is ugyanezt tenné,
ha megfizetnék érte, nem igaz? Per-
sze van ennek egy másik oldala: sze-

retek itt lenni, mert Magyarországon
minden adott ahhoz, hogy profi körül-
mények között dolgozhassak, így év-
ről évre nagyszerű produkciókat ho-
zunk létre, nos ezért vagyok itt! 

A nagy szendvics
Milyennek találja a hazai közön-

séget?
A közönséget nem lehet elválasztani

a zenészektől. Ez úgy néz ki európai vi-
szonylatban, mint egy nagy szendvics:
délen az emberek temperamentumo-

sak, mindenre
egyből reagál-
nak. Európa
közepén, kis-
sé északra:
Németország-
ban, Svájcban,
Ausztriában
jóval visszafo-
g o t t a b b a k ,

nyugodtabbak. Keletebbre pedig – Ma-
gyarországon, Csehországban vagy
akár Oroszországban – a közönség és
a zenészek is a déliek mentalitását kö-
vetik, mert bennük igazi cigányvér van,
ami nagyon fontos akkor, amikor a ze-
néről, illetve a művészi élmény befoga-
dásáról van szó.

Amikor 2000-ben először léptem fel
Magyarországon, a legmeglepőbb él-
ményem az első taps volt, ami nemcsak
egy szimpla tetszésnyilvánítás volt, ha-
nem egy szenvedélyes érzelmi kitörés:
„Woah! – ez nem semmi!” Ez jellemző te-
hát a magyar közönségre, amikor na-
gyon tetszik neki valami, akkor rendkívül
kitartó, követi a művészt. Ellenkező eset-
ben jön a tragikus nagy bukás, de sze-
rencsére ebben még nem volt részem!

Veszprémnek díszpolgára, fellé-
pett már Miskolcon, Gyulán, Szege-
den, most hogyan készül a győri
koncertre? 

A zenekar vezetőségével elvégez-
tük az utolsó simításokat a zenei prog-
ramon. Májusban az operairodalom
legszebb és legismertebb művei
csendülnek fel majd az Audi Aréna
Győrben. Nagyon várom, hogy újra
együtt énekelhessek Rost Andreával,
akivel régen találkoztam már. A győri
zenekart még nem ismerem, de Ber-
kes Kálmán karmester személye biz-
tosíték arra, hogy jó kezekben leszünk,
hiszen gyakorlatból tudom, hogy a
karmesteri munka nagy százalékban
határozza meg az egész est sikerét! 

>>>>

Az életigenlés
mûvésze

Exkluzív interjú Jose Cura operaénekessel

Ezzel a komolykodó,
megjátszó viselkedéssel
üldözzük el a fiatalokat
a klasszikus zenétôl



>>>>

„Könyörgöm, éljetek!”
Sokoldalú művész: énekel, diri-

gál, rendez, díszletet tervez. Hogyan
tud ennyi mindennel foglalkozni? 

Én vagyok a megtestesült büntetés!
Hogy ez mit jelent?  Azok, akik hozzám
hasonlóan sok mindenbe fognak, és
ne adj’ isten még jól is csinálják azt, az
másokat bizony nagyon idegesít.  Nem
értik, féltékenyek és visszakérdeznek:
„Hogy tudsz ennyi mindent csinálni?”
Persze a kérdés úgy folytatódik, „Miért
foglalkozol öt dologgal, míg én csak
eggyel?!” Nem gondolom, hogy min-
denben én volnék a legjobb, de amit
csinálok, azt a tehetség mellett hihetet-
len kitartással és szorgalommal te-
szem, ez az, ami számít. 

Meggyőződésem, hogy jobb meg-
halni boldogan és elégedetten, sem-
mint úgy, hogy tudod, boldogtalanul
és frusztráltan éltél. Amúgy sohasem
tudsz olyat csinálni, ami mindenkinek
tetszik, sohasem lehetsz nyertes! 

De maga győztes típus! 
Igen, győztesnek tartanak azok, akik

hisznek bennem. Akik nem szeretnek,
azok előtt már rég elbuktam. De hu-
szonöt év után a közönség, amely követ
és jegyet vált a koncertjeimre, biztos-
ra megy, tudja, mit kap a pénzéért,
tudja, mi az, hogy Cura brand. 

De érdemes megnéz-
nünk: hány dolgot csi-
nálhat hitelesen egy mű-
vész? A legjobb zenészek
ugye kiválóan játszanak a sa-
ját hangszerükön, de vajon kí-
váncsiak-e más koncertekre? El-
mennek-e zenei fesztiválokra
csak azért, hogy szórakozzanak?
De folytathatnám a sort: melyik ze-
nész, énekes jár lovagolni vagy ki
szeretne ejtőernyővel leugrani
valaha is életében? Könyör-
göm, éljetek! Mi művészek,
akik időnk nagy részét a szín-
padon töltjük és folyamato-
san kiszolgáljuk a közön-
séget, nem élhetünk ön-
magunkba, a művé-
szetünkbe zárva!

Cura brand
Hogyan is

néz ki ez a Cura
brand? Marke-
tingfogásról
van szó vagy
arról az egy-
szerű képlet-
ről, hogy Cu-
ra mindig ön-
magát adja? 

Nincs szó
semmiféle mar-
ketingfogásról, egy-

szerűen szólva: minden helyzetben
önmagamat adom. Ilyen vagyok a
színpadon is, mint most vagy amikor
vacsorázni viszem a feleségemet.
Szenvedéllyel élem az életet. Hiszen
az túl rövid ahhoz, hogy mindezt una-
lomból tegyük, nem gondolja? Persze
most megjátszhatnám magának,
hogy én vagyok a komoly, tiszteletnek
örvendő Maestro, és az olvasók azt
gondolnák: „Huh, te, micsoda komoly
ember ez a Cura!”  Valójában ez így is
van: én egy világszerte elismert mű-
vész vagyok, de bocsánat, ki mondta
azt, hogy a komoly és az unalmas szi-
nonimái egymásnak?!

Ezzel a komolykodó, megjátszó vi-
selkedéssel üldözzük el a fiatalokat a
klasszikus zenétől, mert úgy adjuk át
nekik a világhírű műveket, olyan na-
gyon komolyan vesszük magunkat,
hogy az borzalmasan unalmasra sike-
redik! Könyörgöm, a klasszikus zene
bár értékes művészet, ugyanakkor
szórakozás is! Nem egy halott, hanem
egy élő, lüktető dologról beszélünk! 

A művészi hitelesség tehát az
önazonossággal kezdődik. Ezt a tu-
dást adja át a fiatalabb művészge-
nerációnak is? 

A fiatalokkal semmi
gond nincs, csodá-

latosak és tehet-
ségesek, velünk
van a baj, hogy

nem vesszük őket elég komolyan. Ta-
pasztalatból tudom, hiszen a világon
mindenhol tartok mesterkurzusokat.
„Maestro! Mit kell csinálnunk, hogy hí-
res és elégedett művészek legyünk?”
– kérdezik tőlem. A művészi szempon-
tokat meg tudom fogalmazni, de hogy
kiből hogyan és mint válhat sikeres és
elégedett művész, arra nincs recep-
tem, mindenkinek magának kell bejár-
nia a saját útját, ezt nem lehet meg-
úszni! A legfontosabb üzenet: „légy

önmagad!” Hiszen a leg-
könnyebb ma híresnek

lenni, feltöltesz né-
hány buta videót

az internetre
és te vagy a
nap sztárja! A
hírnév könnyű
dolog, de mi
művészek a ki-
válóságra tö-
rekszünk! 

Hétköznapi zsenik
Az európai szimfonikus zeneka-

rok fennmaradásuk szempontjából
az egyik legnagyobb problémát a
közönség fiatalításában látják. Ön is
ezt vallja? 

Én nem így látom, bárhova me-
gyek, a koncertjeim tele vannak fiata-
lokkal. A műsor végén megvárnak a
művészbejárónál, lelkesülten beszél-
getünk arról, hogy tetszik nekik az a
stílus, ahogyan én kezelem ezt a mű-
fajt. Ez újdonság számukra, mint
mondják, tele
van frisses-
séggel. Eh-
hez persze
h oz z á j á r u l -
nak a külső-
ségek, példá-
ul a legtöbb-
ször nem vi-
selek frakkot,
mert anakro-
nisztikusnak
tartom. Miért
is ne visel-
hetnék far-
mert a 21.

A HÉT EMBERE INTERJÚ
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században a színpadon? De mondok
egy másik jellemző példát a külsősé-
gekre! Tudja, mióta szólítanak Maest-
rónak? Roppant vicces: amióta szem-
üveget hordok – tizenöt éve –, addig
csak tenor voltam, de most már bi-
zony nagyon komoly mester! Hát nem
nevetséges? 

Ezt az említett frissességét hozza
el majd Győrbe is? 

Igen, de a győri koncert négysze-
replős: Rost Andrea, Berkes Kálmán,
a zenekar és jómagam. Az együttes
hatás remélhetőleg valami nagyon jó
és pozitív lesz, ebben már csak azért
is biztos vagyok, mert Berkes Kálmán-
nak kiváló a humora, és ez nagyon fon-
tos!  Egy ilyen koncert a pozitív ener-
giákról is szól. Utálom, ha olyan arcki-
fejezéssel lépnek a színpadra, mintha
valaki abban a pillanatban halt volna
meg. Könyörgöm, így nem lehet pél-
dául Mozartot játszani! Vagy mond-
hatnám a barokk kor legnagyobb alak-
ját, Bachot. Nézze meg, milyen képet
vágnak a zenészek a koncert közben!
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy
Bachnak 21 gyereke volt, a többit
meg most képzelje hozzá… De itt van
Schubert, aki egyik kezével a kottát ír-
ta, míg a másikkal a sört vedelte, ez
aztán nagyon komoly! 
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(Az interjút teljes egészében meghallgathatják a Divertimento
húsvétvasárnapi műsorában a Győr+ Rádióban.)

Távol álljon tőlem, hogy tiszteletlen
legyek, én csak azt mondom, hogy min-
den nagyság, zsenialitás mögött ott van
maga az ember, a hétköznapi halandó!
Hogy miért fontos ezt felismerni? Ha lát-
juk ezekben a zsenikben az embert, fel-
ismerjük bennük az esendőséget, így
még inkább tiszteljük a csodát, amit lét-
rehoztak. Emberi mivoltuknak köszön-
hetően, mindig lesz kapcsolatuk a má-
val, és így műveik örökké fognak élni!
Nos, azt gondolom, ezzel a tudattal kel-
lene a művészeknek nap mint nap kiáll-
niuk a színpadra, és ezt kellene képvisel-
niük a közönség előtt! 

A terebélyes fa 
Mit kezdjünk azzal a megállapí-

tással, hogy Cura a negyedik tenor? 
Igen, mondták ezt rólam a pályám

elején, meg azt, hogy én vagyok az új
Karajan vagy éppen Caruso reinkar-
nációja. Ez körülbelül olyan megköze-
lítés, mint hogy Messi az új Marado-
na! Butaság! Nem lehetne, hogy én
csak én vagyok?! De ha jobban meg-
nézzük a három tenor kérdését: Pava-
rotti  – Isten nyugosztalja! – már nincs
köztünk, Carreras már nem énekel,
Placido is egyre kevesebbet, szóval
három kiváló zenészről beszélünk a
múlt századból, akkor én most hol jö-
vök a képbe? Ez a sajtónak volt csak
könnyebbség, hogy tudott valahova
sorolni. Bár az ügynökségek is hasz-
nálták ezt az olcsó marketingfogást,
hogy több jegyet tudjanak értékesíte-
ni. De én nem szeretem ezeket az üres
fogásokat, hiszek abban, hogy a kivá-
lósághoz hosszú évek kemény mun-
kája és türelme kell. 

Hosszú út vezet tehát ahhoz, hogy
igazi művésszé válj! Az elején minden
tehetség csak egy lehetőség, egy
mag. Meggyőződésem, hogy har-
minc év kemény munkája után ebből
a magból egy erős, terebélyes fa lett.
Ki-ki eldöntheti, szereti-e e fa hűs ár-
nyékát vagy gyümölcsét, de a lényeg,
hogy én már egy fa vagyok, és nem-
csak egy mag. 

Ezek a gondolatok könyvbe kí-
vánkoznak! Le kellene írnia! 

Ott van magánál, elmondtam most
mindent. 

Részletek a Gyôr+ Rádióban a 100,1 MHz-en, 
és a www.gyorplusz.hu-n!
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Der Organist Ella István gibt am 6. April um 15.30 Uhr in
der Basilika der Pannonhalmer Abtei ein Konzert. Der
Künstler widmet sein Osterprogramm dem Gedenken an
Johann Sebastian Bach.

Im VASKAKAS PUP-
PENTHEATER können die
Kleinen am 4. April um 11
Uhr die Aufführung „Cini-Ci-
ni Muzsika” sehen, am Sonn-
tag den 5. April gibt es hinge-
gen ab 11 Uhr „Die hellsich-
tige Prinzessin” für die Kin-
der zu sehen. Die auf die Auf-
führung einstimmenden
Spiele beginnen um 10 Uhr.

Am 6. April gibt es von den Experten des  XANTUS JÁ-
NOS TIERGARTEN den ganzen Tag ein lustiges Prog-
ramm geboten, dies mit „Eierjagd”, witzigen Abenteuern
(Tiervorstellung, Geschicklichkeitsspielen, Spielhaus), so-
wie „Warten auf den Hasen” und Präsentation der Hasenar-
ten. Neben dem Häschenprogramm gibt es außerdem die
frischgeborenen Tigerbabies und den Nachwuchs des La-
mas und des Erdferkels zu bestaunen. Ab 11:30 Uhr be-
ginnt die Riesenpuppenspielaufführung „Matyi a ludas”
und um 16.15 Uhr findet die „Falkenshow” statt.

Zum Orgelkonzert von RUPPERT
ISTVÁN werden am Ostersonntag
um 17 Uhr in der Heiligengeistkirche al-
le Interessierten erwartet. Die Lehrer
der Széchenyi István Universität und
der Musikakademie Justin Heinrich,
Knecht, Marco Enrico Bossi und Félix-
Alexandre Guilmant präsentieren zum
Anlass passende Stücke. Die Veranstal-
tung ist kostenlos. 

Das Szigetköz Atelier
zeigt unter dem Titel
„FOTO-SIN-THESIS”
– um sich vorzustellen –
seine Sammlung im
Club der Dr. Kovács Pál
Komitatsbibliothek und
Gemeinschaftsraum
der Zentralbiliothek. Die
Ausstellung wird am 08.
April um 17 Uhr eröffnet.

Vernissage der
AUSSTELLUNG
"SCHAFFENDE
STILLE", welche
aus den dicheris-
chen Werken der
Kunsttherapeutin
Zsolnai Tímea und
Gősi Vali zusam-
mengestellt wurde.
Auf der Ausstellung
gibt es die zusam-
men zwei lang ei-
nander unbekann-
ter Mütter, die je-
doch ein gemeinsa-
mes Schicksal ver-
bindet, zu sehen:
die Arbeiten von
Zsolnai Tímea und
Gősi Vali.AN MOSONYI MIHÁLY 200 – ein Klavierabend mit Körmendi

Klára und Kiss Szabó Viktória können all diejenigen teilnehmen,
welce am 9. April um 18:30 Uhr die Synagoge besuchen. Der
Eintritt ist frei.

Der Győrer ETO FC trifft am 4. April um 14 Uhr im
ETO Stadion bei der in der ordentlichen Bundesliga
organisierten Begegnung auf die Mannschaft aus
Kecskemét.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

A PESTI MAGYAR OPERETT
SZÍNPAD fergeteges Anyákna-
pi Operettgálával várja a közön-
séget május 2-án 19 órától a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban. A műsor sztárven-
dége: Oszvald Marika. 

IMPORT IMPRO – Epizód! Az Im-
port Impro Társulat Húsvéti epizód
című fellépésére várják az érdeklő-
dőket április 4-én 19 órakor a Ró-
mer-házban. A részvétel előzetes
jegyfoglaláshoz kötött a szerve-
zes@imime.hu e-mail címen.

GÜLCH CSABA: A hó-
esés befogad című köte-
tének bemutatójára vár-
ják az érdeklődőket ápri-
lis 10-én 17 órakor a Kis-
faludy Károly Könyvtár-
ban. A kötetet bemutat-
ja és a szerzővel beszél-
get: Glaser Péter költő,
képzőművész. 

„FÉNYEK SZERELME-
SEI" címmel kiállítás nyílik
a Marcal étteremben ápri-
lis 9-én 17 órakor. A kiállí-
tást megnyitja Harcsás Ju-
dit, a Győr+ Rádió műsor-
vezetője.

ESZTERLÁNC MESEZENEKAR kon-
certjére várják a népzene rajongóit április
10-én 16.30 órától a Központi Könyvtár
klubjában. Az Eszterlánc elsősorban hagyo-
mányos mezőségi népzenét gyűjtő, játszó
és tanító zenekar. A rendezvényre a belépés
díjtalan.

A CSEREFA EGYÜTTES táncta-
nítással egybekötött táncházat tart
április 10-én 20 órától a VOKE
Arany János Művelődési Házban.
A moldvai népzene szerelmesei
akár az övest, hórát, tindiát, boto-
sánkát, sticát, parolát, csulándrát
is megtanulhatják. Belépődíjas
rendezvény.

ALMA-KON-
C E R T R E
VÁRJÁK a ki-
csiket és na-
gyokat április
25-én 16 órá-
tól a Bartók
Béla Megyei
M ű v e l ő d é s i
Központban.

RÓMERKVELLE BEMUTATJA: Leander Ri-
sing, Blind Myself, Apey and the Pea koncert a
Rómer-házban április 3-án 20.30 órakor! Ka-
punyitás 19.30-kor.

NAGYPÉNTEKI PASSIÓRA
VÁRJÁK az érdeklődőket a ápri-
lis 3-án 18 órakor Szent Erzsébet-
templomban. Közreműködik az Új-
városi Művelődési Ház kórusa.

„ T E R E M T Ő
CSEND" címmel
Zsolnai Tímea mű-
vészetterapeuta és
Gősi Vali költő alko-
tásaiból rendezett
kiállítás megnyitójá-
ra várják az érdeklő-
dőket. Zsolnai Tí-
mea különleges
technikával készült
alkotásai Gősi Vali
költő Halkuló hiány
című versesköteté-
ből válogatott, a ki-
állításon is olvasha-
tó versek ihletésére
születtek. A kiállí-
tást megnyitja: Har-
csás Judit újságíró,
riporter április 8-án
17 órakor, a József
Attila Művelődési
Házban.

TOLVAJ DALLAMOK címmel
Szoó Virág és Nyári Jenő előadását
hallhatják április 10-én 19 órától a
Kozi Drink bárban. A kellemesnek
ígérkező bárzenei esten Szoó Virág
énekét Nyári Jenő zongorán kíséri. A
belépés díjtalan.

P. NAGY GABRI-
ELLA ÉS OLASZ
VALÉRIA, a Győri
Antológia Irodalmi
és Művészeti Alko-
tó Közösség tagjai-
nak költészet napi
műsorát tekinthe-
tik meg az iroda-
lombarátok, ápri-
lis 9-én 15 órakor
a Marcalvárosi Fi-
ó k kö ny v t á r u n k-
ban. A rendez-
vény ingyenes.

RUPPERT ISTVÁN ad orgo-
nakoncertet húsvétvasárnap
17 órakor a Szentlélek-temp-
lomban. A Széchenyi István
Egyetem és a Zeneakadémia
tanára Justin Heinrich, Knecht,
Marco Enrico Bossi és Félix-
Alexandre Guilmant az alka-
lomhoz illő darabjait mutatja
be. A rendezvényre a belépés
díjtalan.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 4., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból… 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Öt konti-
nens 06:25 Pecatúra 07:00 Híradó
07:10 Sporthírek 07:30 Család-ba-
rát 09:00 Jónapot, elefánt!  10:25
Belle és Sébastien 10:30 Hazajáró
11:30 Csodabogár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Térkép
13:15 Noé barátai 13:45 Labdarúgás
16:05 A világörökség kincsei 16:30
Szeretettel Hollywoodból  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:30
SzerencseSzombat 19:25 A világ leg-
szebb története  22:40 MüpArt
classic – J. S. Bach: Máté-passió
01:35 Himnusz 01:40 Srác a bicikli-
vel  03:15 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 03:35 Pecatúra 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Tuti gimi  05:20 Tuti gimi 
06:00 Top Shop 06:40 Kölyökklub
09:45 Ízes élet  10:05 Teleshop
11:00 Kalandor 11:20 a'la CAR 
11:45 Trendmánia  12:15 Brand-
mánia  12:50 Street Kitchen 13:20
Családom és egyéb emberfajták 
13:45 Családom és egyéb emberfaj-
ták  14:10 A nagy svindli  15:05
Glades – Tengerparti gyilkosságok 
16:05 Kutyák és macskák  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:10 A karate kölyök  21:45 Ba-
rátság extrákkal  23:55 A Vadmacs-
ka Klub  01:55 Az utolsó csók 

04:30 Emily doktornő  05:10 Baba-
világ  05:35 Super Car  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 08:30
Otthon a kertben  09:00 Astro-Vi-
lág 10:10 Babavilág  10:40 Mup-
pet-show az űrből  12:25 Tűsarok 
12:55 Knight Rider  14:00 Walker, a
Texas-i kopó  15:00 Walker, a Texas-i
kopó  16:05 Magas szőke férfi fel-
emás cipőben  18:00 Tények 19:00
Jurassic Park 3.  21:00 Utódomra
ütök  22:50 Monty Python: Az élet
értelme  00:55 Sportos 01:05
90210  01:50 13-as raktár  02:35
A férjem védelmében  03:20 22-es
körzet – A bűn utcái 

05:10 GSG 9 – Az elit kommandó
05:55 TV-Shop 06:30 Trendközel-
ben 07:00 Vérmes négyes  07:25
Christine kalandjai  07:50 Férjek
gyöngye  08:20 Férjek gyöngye 
08:50 Első állomás Las Vegas 
10:45 Monk – Flúgos nyomozó 
11:45 Csengetett, Mylord? 12:50
Csengetett, Mylord? 14:00 Gyilkos
számok  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 Halálos iramban: Tokiói haj-
sza  18:10 Túl az Óperencián 
21:00 Riddick – A sötétség krónikája
 23:25 Spartacus: Bosszú  00:40
Spartacus: Bosszú  01:50 Egy nap
a világ  02:15 Életfogytig zsaru 
03:05 Férjek gyöngye  03:30 Férjek
gyöngye  03:55 Férjek gyöngye 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:50 Konkrét (ism.)
20:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:20 Zooo+ (ism.) 21:45 Konkrét
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:50 Ké-
pújság  

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 5., VASÁRNAP
DUNA TV
04:30 Noé barátai 04:55 Gasztroan-
gyal  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:20 "Így szól az Úr!" 06:25 Út-
mutató 07:00 Híradó 07:10 Sporthí-
rek 07:30 Család-barát 09:00 Isten
kezében 09:25 Engedjétek hozzám a
gyermekeket 09:35 Katolikus krónika
10:00 Új nemzedék  10:30 Evangé-
likus magazin 11:00 Húsvéti római
katolikus szentmise 12:00 Kapcsol-
juk Rómát 12:20 A világörökség kin-
csei 12:40 Hagyaték 13:10 Sport7
13:40 Mesélő cégtáblák 14:10 Ki-
csoda Ferenc pápa? 15:00 Budai
cukrászda  16:30 Meztelen diplo-
mata  18:00 Híradó 18:20 Sporthí-
rek 18:35 Hogy volt!? 19:35 Magyar-
ország, szeretlek!  20:50 Kossuth-
kifli  21:50 A fekete tulipán  23:40
Srác a biciklivel 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 Kutyák és macskák  05:40
Fókusz Plusz  06:00 Top Shop
06:40 Kölyökklub 08:25 Laura csilla-
ga és a titokzatos sárkány  09:40 A
kis hercegnő  11:30 Irány a nagyi!
 13:15 A karate kölyök  15:50 Tuli-
pános Fanfan  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 A hobbit – Váratlan utazás
 21:55 Nem kellesz eléggé  00:30
Győzzön az élet!  02:20 Odaát 
03:20 Odaát 

04:00 Mrs. Klinika  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 08:10 Ál-
latoZOO  08:15 Nagy Vagy, Győr!
09:40 Több mint TestŐr  10:10 Vuk
 11:40 Seholország  13:45 Az öt
legenda  14:45 Éjszaka a múzeum-
ban  18:00 Tények 18:55 Az ének is-
kolája  20:50 Derült égből Polly 
22:40 A tolmács  01:10 Papírsárká-
nyok  03:15 Seholország 

04:20 Műsorszünet 05:00 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  05:45
TV-Shop 06:15 Vérmes négyes 
06:40 Christine kalandjai  07:05
Christine kalandjai  07:30 Férjek
gyöngye  07:55 Férjek gyöngye 
08:25 Férjek gyöngye  08:55 Férjek
gyöngye  09:30 Sütimester 10:50
Egy nap a világ 11:20 Trendközelben
11:55 Csengetett, Mylord? 13:00
Csengetett, Mylord? 14:05 CSI: A
helyszínelők  15:05 Túl az Óperen-
cián  17:55 Harry Potter és a Tűz
Serlege  21:00 A sötét lovag 
00:15 Férj és férj  02:25 Trendközel-
ben 02:50 Férjek gyöngye  03:15
Férjek gyöngye  03:40 Férjek gyön-
gye 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:35 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 10:00 Konkrét
(ism.) 10:15 Erzsébet út (ism.) 11:05
Konkrét (ism.) 10:30 Credo (ism.)
11:00 Képújság 18:00 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét
(ism.) 20:05 Jövőkép (ism.) 20:35
Made in Hungary (ism.) 20:50 Konk-
rét (ism.) 21:00 Üzleti negyed (ism.)
21:35 Győri7 (ism.) 22:15 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 6., HÉTFŐ
DUNA TV
04:00 Aranymetszés 04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Roma Magazin 06:25 Domovina
07:00 Híradó 07:30 Charly, majom a
családban  08:15 Az élet muzsikája
– Kálmán Imre  10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Ízőrzők: Kustánszeg 13:15 Kí-
vánságkosár 15:15 101 kiskutya
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:30 Don Matteo  19:30 Hölgyek
öröme  20:30 Álom luxuskivitelben
 22:25 II. János Pál – A fehér ruhás
vándor  00:00 Egy olajfa utazása 
00:55 Himnusz 01:05 János vitéz 
02:25 Magyar elsők 02:45 Szerelmes
földrajz 03:15 Pannon expressz
03:40 Határtalanul magyar

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:25 Gyagya banya  06:00 Top
Shop 06:30 Tapsi Hapsi 50. születés-
napja  07:20 Kölyökklub 08:45 A
fantasztikus Róka úr  10:20 Üzenet
a palackban  12:45 A hobbit – Vá-
ratlan utazás  16:00 Richie Rich –
Rosszcsont beforr  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Ilyen az élet  21:05
Red 2.  23:20 Fekete Dália  01:45
A jeti bosszúja  03:10 Odaát 

05:05 Az idő örvényében 05:30 Tv2
matiné 05:45 Balto  06:55 Őslé-
nyek országa  07:55 Az öt legenda
 09:40 Szikraváros  11:30 Macs-
kafogó  13:30 Jurassic Park 3. 
15:20 A leleményes Hugo  18:00
Tények 19:00 Az utolsó léghajlító 
21:10 Éden Hotel  22:30 A diktátor
 00:10 Utódomra ütök  02:05
Bosszú az Eiger csúcsán 

04:10 Férjek gyöngye  05:20 GSG
9 – Az elit kommandó  06:05 TV-
Shop 06:40 Monk – Flúgos nyomozó
 07:30 Sütimester 08:45 Csenge-
tett, Mylord? 09:50 Csengetett,
Mylord? 10:50 Evan, a minden6ó
12:50 Harry Potter és a Tűz Serlege
 15:50 A sötét lovag  19:00 Evan,
a minden6ó 21:00 Férj és férj 
23:20 Első állomás Las Vegas 
01:20 Torrente 4  03:10 Nyomtala-
nul Belgiumban 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:05 Zooo+ (ism.) 09:40 Hello
Győr! (ism.) 10:10 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 11:30 Képújság 18:35 Ar-
rabona évszázadai (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Szabadhegyi találko-
zások (ism.) 20:45 Családban marad-
tak (ism.) 21:15 Rejtett tájakon (ism.)
22:10 Zooo+ (ism.) 22:45 Szabadhe-
gyi találkozások (ism.) 00:25 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 7., KEDD
DUNA TV
04:10 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból... 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Srpski Ek-
ran 06:30 Unser Bildschirm 07:00
Híradó 07:20 Mesélő cégtáblák
08:05 Ízőrzők: Tihany 08:35 Don Mat-
teo  09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:10 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Don Matteo  19:35
Rex felügyelő  20:30 Önök kérték!
21:30 Van, aki forrón szereti  23:35
Rost25 00:45 Himnusz 00:55 Ezer
dollárt a feketére  02:35 Magyar el-
sők 03:00 Szerelmes földrajz 03:50
Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:40 Ízes élet  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Castle
22:20 RTL Klub Híradó 22:45 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:15 Magyarul Balóval 23:50 Brand-
mánia  00:25 A főnök  01:25 Ref-
lektor  01:40 A Grace klinika 
02:20 EgészségKalauz 

04:20 Emily doktornő  05:05 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop  10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
Kasza! 23:50 Hawaii Five-0 
00:50 Tények Este 01:35 Sportos
01:45 EzoTV.hu 02:45 Aktív  03:05
Hivatal 

05:10 GSG 9 – Az elit kommandó 
06:00 TV-Shop 06:35 A célszemély
 07:20 Monk – Flúgos nyomozó 
08:10 Monk – Flúgos nyomozó 
09:05 Csengetett, Mylord? 10:05
Csengetett, Mylord?  11:10 A cél-
személy  12:05 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  13:05 Gyilkos szá-
mok  14:05 CSI: A helyszínelők 
15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Emberi tényező  17:05 Emberi té-
nyező  18:00 Csengetett, Mylord?
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi v 21:00 Drogkartell  23:15 Tor-
rente 4  1:20 Gyilkos számok 
02:15 Nyomtalanul Belgiumban 
03:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Szabad-
hegyi találkozások (ism.) 08:45 Zo-
oo+ (ism.) 09:15 Rejtett tájakon (ism.)
10:10 Képújság 18:35 Arrabona év-
századai (ism.) 18:45 TV torna 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Hello Győr!
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV



2015. április 3.   / + / 17

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

ÁPRILIS 8., SZERDA
DUNA TV
04:50 Szellem a palackból... 05:15
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Horvát krónika 06:30 Ec-
ranul nostru 07:00 Híradó 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:40 A szenvedélyek láng-
jai  10:30 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:05 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Don Matteo  19:35
Párizsi helyszínelők  20:25 Szabad-
ság tér '89 21:15 Fapad  21:45
Grand Hotel  22:35 Aranymetszés
23:35 A sorompók lezárulnak 
01:00 Himnusz 01:10 A szerelem ha-
tárai  02:55 Magyar elsők 03:20
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:40 Ízes élet  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Szulej-
mán  22:35 RTL Klub Híradó 23:05
Házon kívül  23:35 Magyarul Baló-
val 00:10 Reflektor  00:30 Halál-
csapda  02:40 Teresa  03:20 Gál-
völgyi-show 

05:05 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 06:25 Té-
nyek Reggel 06:50 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 TeleShop  10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Zsaruk  21:15 Éden Hotel
 22:35 A konyha ördöge  23:50
Lángoló Chicago  00:50 Tények Es-
te 01:35 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 Aktív  03:10 Hazugságok
gyűrűjében  03:55 Hazugságok
gyűrűjében 

05:15 GSG 9 – Az elit kommandó 
06:00 TV-Shop 06:35 A célszemély
 07:20 Monk – Flúgos nyomozó 
08:10 Monk – Flúgos nyomozó 
09:05 Csengetett, Mylord?  10:05
Csengetett, Mylord?  11:10 A cél-
személy  12:05 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  13:05 Gyilkos szá-
mok  14:05 CSI: A helyszínelők 
15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Emberi tényező  17:05 Emberi té-
nyező  18:00 Csengetett, Mylord
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 A vér kötelez  22:50
Lezúzva  01:05 Gyilkos számok 
02:00 Nyomtalanul Belgiumban 
02:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Hello
Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek  19:30 Épí-tech (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Épí-tech (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Épí-tech (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-
tech (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 10., PÉNTEK
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Életkerék
06:30 Hazajáró 07:00 Híradó 07:20
Charly, majom a családban 08:10 Ja-
mie 15 perces kajái 08:40 Don Mat-
teo  09:45 A szenvedélyek lángjai 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó 12:40 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Merkantil Bank Liga (NB II)
17:35 A világörökség kincsei 18:00
Híradó 18:30 Don Matteo  19:30
Rocca parancsnok  20:25 Columbo
 21:45 King  22:35 A rejtélyes XX.
század  23:05 Forma–1 00:50 A ka-
szás  02:25 Himnusz 02:30 Colum-
bo  03:45 Határtalanul magyar

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Híradó – Reggel 08:08 8:08 – Min-
den reggel  10:05 Top Shop 11:45
Asztro-Show 12:40 Ízes élet  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-Nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr.Tóth 
18:00 RTL Híradó 18:50 Fókusz 
19:20 Éjjel-Nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Wasabi-
Mar mint a mustár  23:10 RTL Hír-
adó 23:40 Magyarul Balóval 00:15
Minden lében négy kanál  01:20
Reflektor  01:35 Street Kitchen 
02:00 Kalandor 02:20 4ütem 
02:50 Teresa  03:35 Gálvölgyi-
show 

05:05 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 06:25 Té-
nyek reggel 06:55 MOKKA  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok v 13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina! 
16:55 A Macska  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Zsaruk  21:15 Éden Hotel
 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:35 Grim  00:40 Tények este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 02:00
EzoTV.hu Jósok 03:00 Ringer – A vér
kötelez  03:45 Emily doktornő 

05:15 GSG9 – Az elit kommandó 
06:00 TV SHOP 06:35 A célszemély
 07:20 Monk – Flúgos nyomozó
08:10 Monk – Flúgos nyomozó
09:05 Csengetett, Mylord? 
10:05 Csengetett, Mylord?  11:10
A célszemély 12:05 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:05 Gyilkos
számok  14:05 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Emberi tényező  17:05 Emberi té-
nyező  18:00 Csengetett, Mylord?
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Batman 
23:35 A vér kötelez  01:25 Sparta-
cus: Bosszú  02:30 Spartacus:
Bosszú  03:25 Nyomtalanul Belgi-
umban 

06:45 TV torna  07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Slovenski Utrinki 06:30 Alpok-
Duna-Adria 07:00 Híradó 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:45 A szenvedélyek láng-
jai  10:35 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:10 Lola  15:55 Charly, majom a
családban  16:45 Szerencse Híradó
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Don Matteo  19:35 Szívek
doktora  20:25 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán  21:20
Munkaügyek  21:55 Római helyszí-
nelők – Árulkodó nyomok  22:55
kult.hu  23:25 Férfihűség  01:00
Himnusz 01:05 Alulképző  02:40
Magyar elsők 02:55 Szerelmes föld-
rajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Barátok közt  04:45 Dr. Tóth
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:40
Ízes élet  13:00 Reflektor  13:15
Agymenők v 13:40 Fókusz  14:10
Éjjel-nappal Budapest  15:25 A vi-
har  16:20 A szerelem foglyai 
16:45 Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 CSI: Miami helyszínelők 
22:20 RTL Klub Híradó 22:40 Gyilkos
elmék  23:45 Magyarul Balóval
00:15 V, mint veszélyes  01:20 Ref-
lektor  01:30 a'la CAR  02:00
Trendmánia  02:25 Teresa  03:15
Teresa 

04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:25 Stahl konyhája
09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
Zsaruk 21:15 Éden Hotel  22:35
NCIS  23:35 Belső ellenfél  00:40
Tények Este 01:25 Aktív  01:45
Sportos 02:00 EzoTV.hu 03:00 Élet-
fogytig zsaru  03:40 Életfogytig
zsaru 

06:00 TV-Shop 06:35 A célszemély
 07:20 Monk – Flúgos nyomozó 
08:10 Monk – Flúgos nyomozó 
09:05 Csengetett, Mylord?  10:05
Csengetett, Mylord?  11:10 A cél-
személy  12:05 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  13:05 Gyilkos szá-
mok  14:05 CSI: A helyszínelők 
15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Emberi tényező 17:05 Emberi té-
nyező  18:00 Csengetett, Mylord?
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Drakula  22:00 Drog-
kartell  00:15 Drakula  01:15 Gyil-
kos körzet  02:05 Gyilkos körzet 
03:00 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Épí-tech
(ism.) 10:00 Képújság 18:35 Arrabo-
na évszázadai (ism.) 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság  

GYŐR+ TV

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

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) NMH SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• AKCIÓS!!! francia és spanyol kezdô tanfolyamok
• Fordítások szakképzett fordítók által

• Zöld út, GazdálKODÓ, ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ,
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  
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Mint minden kutyafajta, melyet napjainkban
gazdája mellett kocogni látunk és nem süllyedt
el a történelem olvasztótégelyében, így a skót
juhászkutya története is sikertörténet a javából.

Már i. e. 50-től találkozhatunk középhosz-
szú szőrű terelő kutyák leírásaival a Skót Fel-
földről. Nagyragadozó nem lévén ezen a terü-
leten (a farkast az ír farkas kutyák az évszáza-
dok során eltüntették erről a vidékről), első-
sorban irányíthatóságukkal, gyorsaságukkal,
kitartásukkal tűntek ki a többi hasonló terelő
kutyafajta közül.

Az eleinte a szegény pásztoremberek mel-
lett élő kutyákból, az ipari fellendülés okozta
gyapjúéhség (a terelő kutyát nem lehetett gé-
pekkel helyettesíteni), és Viktória királynő ér-
deklődése a fajta iránt egy csapásra ismert és
keresett kutyává változtatta a collie-t. Ezt to-
vább fokozta Eric Knight: Lassie hazatér című
könyve a collie hűségéről, és a belőle készült
film Elizabeth Taylor szereplésével.

Mára elmondható, hogy az a fajta túlzott ér-
deklődés, ami a collie tenyésztését gyakran
nem jó irányba terelte, lecsitult. A fajta szerel-
mesei odafigyelve, a collie egészségét, kitűnő
családi kutya voltát szem előtt tartva, tenyész-
tik ezt a fajtát, melyet legendás
gyermekbarátnak tarta-
nak. Kitűnő szabad-
idős kutya,
igényli a csa-
ládban való
aktív rész-
v é t e l t ,
nehezen
viseli a
kennel-
tartást.

T a r -
tása vég-
telen egy-
szerű. A fe-
lelős állattar-
tás a kiskutya
vásárlásával kez-
dődik: lehetőleg ellen-
őrzött, kontrollált körül-
mények közül válasz-
szunk kutyát, ahol garanciát jelenthetnek a
szülők egészségügyi szűrései, a gondos te-
nyésztés.

A minőségi táplálás a következő fontos dön-
tés a kölyök életében. Nem igényel speciális ét-
rendet, csak túlzásoktól mentes, kiegyensúlyo-
zott, minőségi eledelt. Majd a családdal együtt
átélt programok... és a kutya kiegyensúlyozott,
normális életet él. (Ez minden kutya „receptje".)

Ajánlom ezt a fajtát mindenkinek, aki egy
beszédes pillantású, gyönyörű, „tiszta" fejű,
okos állattal osztaná meg mindennapjait!

Csiba Zsolt
kinológiai szakértő

Gyuri
bácsi, mi-
óta foglal-
kozik ezek-
kel a gyönyörű
növényekkel, és
milyen gyűjtemény ez?

Tíz éve foglalkozom orchide-
ákkal intenzíven. Korábban a kak-

tuszgyűjtés volt a hobbim, amit
a mai napig is űzök. A

legidősebb növé-
nyem egy kis ter-

metű kaktusz,
ami most

töltötte be
a hatvana-
dik élet-
évét. Je-
l e n l e g
t ö b b
ezer nö-

v é n y t
g o n d o -

zunk lá-
nyommal, Vi-

rággal az itthoni
növényházainkban.

Gyűjteményünket ve-
gyes, hideg- és melegházi

növények alkotják. A gyűjtemény
fő vonulatát a cattleyák képezik.
A cattleyák Mexikótól Kolumbiá-
ig, Ecuador és Közép-Amerika
térségében élnek az élőhelyei-
ken. Lakásban nemigen tartha-
tók meg, legalább télikert szük-
ségeltetik annak, aki ilyen növé-
nyekkel kíván foglalkozni. A catt-
leyák mellett vannak még a gyűj-
teményben Ecuadorból szárma-
zó masdeváliák. Ezek kis terme-
tű, háromszög alakú virágot ne-

ZOOO+ ÁPRILIS

BEMUTAT

Kitûnô szabadidôs kutya,

a Collie
Pápán járt a
Gyôr + Televí-
zió ZOOO+ ma-

gazinjának csa-
pata. Györkös

Györgyöt látogattuk
meg, csodálatosan szép

orchideái társaságában. Beszélt nekünk hobbi-
járól, és hasznos tanácsokkal látott el minket az
otthon, ablakpárkányon nevelt lepkeorchideáink
gondozásával kapcsolatban.

velő növénykék. Or-
chideából több mint

tízezer fajt fedeztek
fel idáig a kutatók, és

ezek hibridjeinek száma
is meghaladja ezt a számot.

Manapság viszonylag könnyen
juthatunk hozzá többféle, kerté-
szetben mesterséges úton sza-
porított és nevelt, szép virágú or-
chideákhoz. Legismertebb küzü-
lük a Phalaneopsis, azaz lepkeor-
chidea. Sokan nevelnek virágzó
példányokat otthon az ablakpár-
kányon. Ápolásuk nem igényel
több felkészültséget, mint
egy muskátli gondozá-
sa. Természete-

sen ehhez ismerni kell a növény
igényeit! 

Milyen tartási körülmények
szükségeltetnek ezeknek a nö-
vényeknek? Vannak-e öntözési
vagy évszakonként változó igé-
nyeik?

A lepkeorchideák  jellemzően
Délkelet-Ázsia erdőiben, általá-
ban hűvösebb hegyoldalakon él-
nek, a fák törzsére jelentős gyö-
kértömegükkel rákapaszkodva.
Az eső folyamatosan áztatja őket,
de nem tud megállni a gyökerek-

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

Orchi

A
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A tavasz közeledtével a kutyáknál is megkezdődik
az ivarzási időszak. Ilyenkor egyre több kan kutya je-
lenik meg a tüzelő szukák körül, megnehezítve ezzel
gazdáik életét. A gazdáknak is fel kell készülni az ez-
zel együtt járó feladatokra, hogy tudjanak védekezni
a nem kívánt szaporulat ellen. 

A szuka kutyák elzárása nem minden esetben jelent
megoldást, mivel egyes kan kutyák számára sajnos ilyen-
kor a kerítés sem jelent különösebb akadályt. A fogam-
zásgátló készítmények alkalmazása számos mellékhatást
rejt és a problémát nem oldja meg, mert az ivarzás idejét
csak eltolja egy későbbi időpontra, de maga az ivarzás
nem marad el. Ezen készítmények tartós használata ese-
tén pedig gennyes méhgyulladás, emlődaganat megje-
lenésére lehet számítani a későbbiekben. Lássuk, milyen
lehetőségeink vannak abban az esetben a nem kívánt
szaporulat elkerülésére, ha már megtörtént az aktus. 

Néhány évvel ezelőtt létezett olyan injekciós készít-
mény, melyet a párzás utáni 2. és 5. napon beadva, meg-
akadályozta a vemhesség kialakulását. Ez az injekció
azonban számos szövődményt és mellékhatást okozott,
így ma már egész Európában megszüntették a forgal-
mazását. Jelenleg sokkal korszerűbb lehetőségei van-
nak a nem kívánt vemhesség megszakításának is. A pár-
zást követően 28 napig a gazdinak semmi teendője
nincs. Ezután szükséges egy ultrahangos vizsgálat elvég-
zése. A vizsgálat során megállapítjuk, hogy valóban vem-
hes-e az állat, hiszen kedvenceink esetében sem ered-
ményez minden párzás egyértelműen vemhességet. 

Ezt követően a gazdinak két választási lehetőséget
tudunk felkínálni: az egyik az injekciós vemhesség-
megszüntetés, ami ma már elfogadott és korszerű el-
járás, mellékhatásoktól mentes és csak a vemhesség
25. napjától alkalmazható, tehát csak az igazoltan
vemhes kutyák kaphatják meg. A készítmény alkalma-
zása nem befolyásolja a későbbi vemhesüléseket és
a tüzelési ciklust sem zavarja meg. Ezt a módszert
azoknak az ügyfeleknek ajánljuk, akik a későbbiekben
még szeretnének kiskutyát kedvencüktől, de most
szeretnék elkerülni a szaporulatot.

A másik választási lehetőség a nőstény állat ivarta-
lanítása. Ez az eljárás egy tartós megoldást jelent a to-
vábbiakban a nem kívánt vemhességre, mivel ebben
az esetben az állat többé nem fog tüzelni. Ez a módszer
kiváló a nem kívánt vemhesség megelőzésére is. A
megelőzés mindig sokkal jobb módszer, mint a gyógy-
kezelés. Sok bonyodalomtól kíméljük meg kedvencün-
ket és magunkat is, ha ezt a felelősségteljes döntést az
állat fiatal korában, 6 hónapos kora előtt meghozzuk.
Ezáltal elkerülhető az elhízás, az emlődaganat, az ál-
vemhesség és a gennyes méhgyulladás kialakulása. 

Szeretnénk eloszlatni azt a tévhitet is, amely szerint az
állatnak élete során legalább egyszer ellenie kell. A tudo-
mány mai állása szerint ez egyrészt állatetikai okokból
nem javasolt (engedjük, hogy átélje a kölykeivel való fog-
lalatoskodás örömét, majd az ivartalanítással ezt elvesz-
szük tőle), másrészt a szülést követően az állat olyan ana-
tómiai, morfológiai változásokon esik át, amelyek az
egész további élete során megmaradnak.

Dr. Parcsami András
állatorvos

ÁPRILIS ZOOO+

TJA

A nem kívánt

vemhesség
megelôzése kutyáknál

nél, mert szabadon lefolyik róluk.
Ezért a pangó víz nem fullasztja,
rothasztja meg őket. Másik na-
gyon fontos dolog, hogy virágzá-
sukhoz 5-10 Celsius-fokkal hide-
gebb hőmérséklet és sok fény
szükségeltetik. Ez úgy alakult ki
a természetben, hogy a hűvös
idő megérkeztével a fák ledobják
lombkoronájukat és ilyenkor ele-
gendő fény áll rendelkezésére
a növényeknek a virág-
zásukhoz. Ameny-
nyiben ezeket

a körülményeket sikerül
szimulálnunk a lakásban,

akkor szép virágokkal ajándé-
koznak meg minket a lepkeor-
chideák.

Fontos, hogy pangó víz ne le-
gyen a cserepükben. Lehetőleg
állott csapvízzel öntözzük őket,
ne hideg friss vízzel. Legjobb, ha
esővizet gyűjtünk, és abból híg

t á p o l d a t o t
készítünk, a

szaküzletekben
kapható speciális

orchidea-növény -
tápból. Ne tegyük a

lepkeorchideákat a radiá-
torra, mert ott szenvednek, hi-

szen párát és hűvös levegőt ked-
velő növények. Gyökereiket lehe-
tőleg hagyjuk szabadon, de ha
erre nincs mód, akkor legalább a
kereskedelemben kapható, átlát-
szó cserepekbe, illetve kaspókba
helyezzük el őket!

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

ideák
húsvéti 
ünnepeket

kívánunk!

Kellemes
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Míg a Mojszejev Európában, a
Virsky az Egyesült Államokban hó-
dít. Ez mindössze annak köszönhe-
tô, hogy a Virsky éves szintén csu-
pán 2 hónapot tölt el Európában.

Az idén 75 éves VIRSKY — Ukrán
Állami Népi Együttes a világ bárme-
lyik pontján megtalálja az utat az
emberek szívéhez: produkciójuk
szenvedélyes és látványos, csodá-
latos és izgalmas. A kimagasló
mûvészi színvonal, a szakmai tudás,
a táncosok profizmusa, a lebilincse-
lôen kreatív koreográfia, a
lenyûgözô látvány, a színpompás
kosztümök, az egész világon elkáp-
ráztatják a közönséget. A táncos

A Mojszejev Táncegyüttes legnagyobb ellenfele ismét Magyarországon!

szólisták akrobatikus tudása, a nôi-
és férfikarok sokoldalú virtualitása, a
tudatosan értékmegôrzô szellemi-
ség, a bölcs és optimista tartalom
együttesen adják a társulat szinte
mágikus, a lelket felemelô erejét.  

A számtalan nemzetközi díjjal
büszkélkedô VIRSKY — Ukrán Álla-
mi Népi Együttes már több mint 60
országban vendégszerepelt: fellép-
tek az Egyesült Államokban, Viet-
namban, Koreában, Kínában, Ku-
bában, Ausztriában, Nagy-Britanni-
ában, Belgiumban, Franciaország-
ban, Spanyolországban, Olasz -
országban, Görögországban, Bra-
zíliában, Argentínában, Venezuelá-

ban, Portugáliában, Svájcban, Dá-
niában, Andorrában, Japánban, il-
letve Kanadában is.

A teljesség igénye nélkül a vi-
lágsajtóban az együttesrôl megje-
lent vélemények:

„Kétségek nélkül a világ
legjobb együttese.”
(The Washington Post)

„Hihetetlen, a gravitációt
meghazudtoló mûvészet.
Bravó, tökéletes!
(The New York Times)

„Káprázatos, páratlan
produkció.”
(Le Figaro )

A 84 fôbôl álló világhírû társu-
lat, a VIRSKY — Ukrán Állami Népi
Együttes 2015 tavaszán egy lé-
legzetelállító, a fizika törvényeit
meghazudtoló és minden nemé-
ben egyedülálló produkcióval ér-
kezik Magyarországra. A mottó:
VIRSKY — A név, amely átírta a
tánctörténelmet!

A mai napig emlékezetes és
elsöprô erejû 2012-es vízi szín-
padi bemutatkozás után egy
újabb teltházas elôadásra ké-
szülhetünk 2015. április 16-án
este 7 órakor a Gyôri Nemzeti
Színházban.

A NÉV, AMELY ÁTÍRTA A TÁNCTÖRTÉNELMET!

Ezúttal Gyôrben is!

Jegyek a Gyôri Balett jegypénztárában és a www.jegy.hu oldalon kaphatók.
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Mit gondoltok, mi a titka a Borháló
franchise sikerének?

Folyóbort árulunk, nagyobb kisze-
relésben, olcsóbb csomagolásban,
1,5–2–3–5–10 literes bag-in-box zsá-
kokban. A csomagolás költsége így el-
oszlik a nagyobb mennyiségű borra

A borkultúra terjesztése a küldetésük
számítva, s a boltinál jóval kedvezőbb
lesz az ár. Egy üveges terméknél
5-600 forint a csomagolás: egy jobb
üveg több száz forint, plusz a dugó,
szűrés, kapszula, címke, és erre jön-
nek még rá a kereskedelmi láncolat
árrései. Igen magas minőség – ala-
csony áron: ez a titkunk.

Beszélgetés Horváth Bencével és Sztanity Szilárddal, a gyôri Borháló tulajdonosaival

Mi adja a győri bolt különlegessé-
gét? Úgy tudjuk, nemcsak a vásár-
lók ismerik el a munkátokat, de a
Borháló központ is a győri üzletet ju-
talmazta innovációs díjjal.

Most már egyértelmű, hogy magá-
val ragadott minket egyfajta missziós
lendület. A borkereskedés, a borkultú-
ra terjesztése sokkal többé vált az el-
telt egy év alatt, mint pusztán üzlet.
Üzletet bármiből lehet csinálni, a Bor-
háló ennél sokkal többet jelent.

Itt ülünk egy fantasztikus adottsá-
gokkal megáldott országban, ahol any-
nyiféle bor készül, és annyiféle borvidék
van. Azt szeretnénk, ha minél több em-
ber megismerné itt Győrben is, hogy a
borozás nem alkoholizálás, hanem egy-
fajta gasztronómiai, kulturális öröksé-
günk, ami az élet élvezetével kapcsoló-
dik össze, és lehet kedvesen, jókedvűen,
kulturáltan, nem búsongva művelni. Él-
vezni az életet, kísérletezni azzal, hogy
melyik beszélgetéshez, melyik ételhez,
melyik hangulathoz melyik bor illik. Sze-
retnénk, ha minél több ember számára
ez lehetőség és út lenne.

A kulturált és minőségi borfo-
gyasztás terjesztése egyfajta üzlet-
filozófiának is mondható?

Az a szlogenünk, hogy Más a mÉr-
ték. Tehát más az érték-mérték. Ez sok
mindenre értendő. Nem a megszokott
hétdecis palackokban áruljuk a bort, és
kifejezetten minőséget, értéket árulunk.
A partnereinket maximálisan kiszolgál-
juk, és a vevőinkkel kapcsolatban is azt
keressük, hogy hogyan lehet élményt
adni – mind az üzletben, mind pedig a
bor fogyasztása közben. Garanciát
adunk a borhoz. Ez azt jelenti, hogy ha
valaki vásárol egy bort, s otthon az nem
bizonyul jónak, akkor visszahozhatja az
üzletbe és választhat másikat. A borhoz
kap tehát egy élménygaranciát.

Kikből állnak a győri vevőitek? 
Nagyrészt azok vásárolnak, akik ren-

delkeznek már valamilyen borfogyasztási
hagyománnyal, kultúrával, elképzeléssel,
és keresik a lehetőségeket, hogyan lehet-
ne a hétköznapokban vagy egy nagyobb
buli esetén is költséghatékonyan, de jót
inni. Nem több ezer forintos palackáron
fogyasztani olyan nagynevű borászok és
borházak borait, mint pl. Takler Ferenc,
Szőke Mátyás, Frittmann János, Lisicza
Sándor, Mészáros Pál, Tóth Ferenc, Font
Gábor, Wekler János, a Polgár Pince, a
Janus Borház vagy a Cézár Pince. Mára
több olyan termékünk is van, amit borá-
szokkal közösen hoztunk létre, és csak a
Borhálóban kapható. Vásárláskor meg le-
het kóstolni ezeket is, tanácsadás is van,
s ha valaki autóval érkezik, haza lehet vin-
ni egy kis kóstolómintát – ez ingyenes ter-
mékmegismerési lehetőség.

Mit tanácsoltok azoknak, akik
még nem jártak az üzletben?

Legjobb, ha engednek a kiváncsi-
ságnak és a kísértésnek, betérnek hoz-
zánk és átadják magukat a "Borháló-
hangulatnak". Egyéves születésnapun-
kat egy nagyszabású boros estével ün-
nepeljük, mely minden bizonnyal az év
kiemelkedő rendezvénye lesz. Várunk
mindenkit szeretettel!
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Saru Boglárka.



A Bakonyalja legszebb ter-
mészeti környezetében,
vadregényes erdők ölén
várja a kikapcsolódni vá-
gyókat a Szentlászlói Ka-
landpark szombattól. A nyi-
tás hétvégéjén ráadásul
plusz húsvéti meglepetések
várják a közönséget.

A Bakonyszentlászló-Vinyén,
három hektáron elterülő park-
ban hat akadálypálya, mászó-
fal, 20 funkciós rönkvár, játszó-
tér és tűzrakóhelyek biztosítják,
hogy minden korosztály megta-

lálja a számára megfelelő, izgal-
mas, tartalmas és egészséges
szabadidő-eltöltési lehetősé-
get. Kétévestől az idős korosz-
tályig mindenki jól érezheti ma-
gát a Bakony lábánál kialakí-
tott, biztonságos játszópark-
ban, amely egész napos szóra-
kozást kínál.

A kalandpark kör-
nyezetéről is érde-
mes szólni, hiszen a
közelben számos tu-
ristaútvonal közül
válogathatnak a ki-
kapcsolódni vágyók:
a méltán népszerű
Cuha-völgy, a Hó-
dos-ér völgye, az Ör-
dögrét, a betyárbar-
langok, vagy az Ős-
fenyves természeti
szépségei és kris-
tálytiszta hegyi leve-
gő kiváló környeze-

tet ad az idelátogatóknak, hogy
kiszakadjanak a hétköznapokból.

A kalandpark könnyen meg-
közelíthető a 82-es főútról, Győr-
től 40 kilométerre, illetve Veszp-
rémtől szintén 40 kilométerre ta-

lálható, valamint mellette halad
az ország egyik legszebb, Győrt
Veszprémmel összekötő vasút-
vonala is.

A húsvéti hétvégét különböző
programokkal színesítik a szerve-
zők, lesz például nyuszifészek-ke-
resés, tojásdobálás és nyuszisi-
mogatás is. (X)
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Festôi környezetben nyílik kalandpark

Élmények a Bakony lábánál

JEGYÁRAK
Családi –2 felnőtt + 2 (14 év alatti) gyerek – 7400
Ft/család. Minden további gyerek: 1600 Ft/fő

Felnőtt: 2400 Ft/fő • Gyerek: 14 év alatt 1800 Ft/fő
(2 év alatt ingyenes) • Látogatójegy: 500 Ft/fő.
Kedvezmények: 15 fő felett 10% • 30 fő felett: 15%

A jegyek három óra felszerelés-használatot és a
teljes nyitva tartás alatt korlátlan tartózkodást tar-
talmaznak.

Elérhetőségek, további információ www.szentlaszloikalandpark.hu • info@szentlaszloikalandpark.hu • Telefonszám: +36-30/646-5712

Nyitva tartás
Április–május és szep-
tember–október hónap-
ban: hétköznap 9–17 órá-
ig, hétvégén 9–18 óráig.
Június–július–augusztus-
ban: hétköznap 9–19 órá-
ig, hétvégén 9–20 óráig.
(Hétfőn zárva!)

Csoportok részére elő-
zetes időpontfoglalás
ajánlott.

A kalandpark a nyitva tar-
tás módosításának jogát
fenntartja!



Ahogyan arról lapunkban korábban
már beszámoltunk, a Győr-Szol Zrt. pá-
lyázati hirdetményt tett közzé a Dunaka-
pu téren várhatóan májustól működő
őstermelői árusítóhelyek bérleti jogá-
nak elnyerésére. Az elképzelések szerint
a Dunakapu tér hivatalos átadását köve-
tően, keddenként és péntekenként ér-
tékesíthetnék itt portékáikat a pályázat
nyertesei (a hagyományos szerdai és
szombati napokon a Tarcsay úti piac
várja a vásárlókat), elsősorban zöldség-
gyümölcs, palánta és aszalványok, lek-
vár, szörp, tejtermékek, füstölt áruk, sa-
vanyúság, kézműves pékáru, tojás, méz
stb., valamint biotermékek árusítására
várták a jelentkezőket. A felhívásban
szereplő március 31-i határidőig szép
számú pályázat érkezett, a szolgáltató
megkezdte a megállapodások előkészí-
tését a potenciális partnerekkel.

Az eredeti kiírás az ős- és kistermelők
számára kínált árusítási lehetőséget, az
elmúlt hetekben azonban több olyan ér-

deklődő is jelezte pályázati szándékát,
akiknek tevékenysége a piac tervezett
profiljával megegyezik, ám működési for-
mája eltér a felhívásban rögzítettől. Ezért
a szolgáltató úgy döntött, a pályázat je-
lentkezési határidejét meghosszabbítja
április 25-ig, és egyúttal formálisan is le-
hetőséget biztosít olyan egyéni vállalko-
zók, cégformában működő termelők
vagy akár önkormányzatok jelentkezésé-
re, amelyek saját gazdaságukból szárma-
zó mezőgazdasági, illetve élelmiszer-ipari
termékeket értékesítenek. Előnyt élvez-
nek azok a jelentkezők, akik a megyében
vagy annak 40 km-es körzetében működ-
tetik gazdaságukat. A pályázatok elbírálá-
sát a Győr-Szol Zrt. és a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron
Megyei Igazgatósága együttesen végzi.

A felhívás határidejének meghosz-
szabbítása és a kiírás kiterjesztése
minden jelentkezőre érvényes, részle-
tes információk a www.gyorszol.hu in-
ternetes oldalon találhatóak. 
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A Magyar Víziközmű Szövetség
Víz Világnapi Emlékéremmel azon
vízműves kollégákat ismeri el, akik
a közműves víz- és csatornaszol-
gáltatásban évtizedeken keresztül
kiemelkedő szellemi tevékenysé-
get, illetve különösen hatékony
gyakorlati munkát végeztek, emel-
lett általánosan elismert társadal-
mi szerepet vállaltak. Idén is 20 ki-
váló vízműves szakember vehette
át az emlékérmet és a vele járó ok-
levelet, amelyeket dr. Fónagy Já-
nos, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium államtitkára és Winkler Ta-
más, a MaVíz elnöke adott át. A
Pannon-Víz Zrt. kitüntetettje
Herczegh Ferenc, beruházási és
fejlesztési osztályvezető, aki 1975
óta dolgozik a társaságnál, illetve
annak jogelődjénél, a Győr és Kör-
nyéke Vízmű és Fürdő Vállalatnál.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a cég
hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-50-55-ös tele-
fonszámon 0–24 órában hívható. Húsvéthétfőn a
Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. személyes
ügyfélszolgálatai és a telefonos ügyfélszolgálat egy-
ségesen zárva lesznek. A Jókai és a Révai parkolóhá-
zakban a díjszabás változatlan. Április 4-én, szomba-
ton, április 5-én vasárnap és április 6-án húsvéthét-
főn Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói
díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. Április 5-én és áp-
rilis 6-án a Vásárcsarnok zárva lesz. Április 5-én, va-
sárnap minden, a Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lé-
vő sportlétesítmény a szokásos nyitvatartási rendben
látogatható. Április 6-án, húsvéthétfőn a Magyar Vil-

Rangos elismerés a Pannon-Víz munkatársának
Szakmai felkészültsége, a mindig
újat kereső innovatív gondolkodá-
sa kiemelkedő szerepet játszott
abban, hogy a Pannon-Víz Zrt.
magas színvonalon felkészült le-
gyen a fogyasztói igények kielégí-
tésére. A teljesség igénye nélkül
megemlíthető például a Révfalu
Vízműtelep és az Erzsébet ligeti
víztorony, valamint az új lakóterü-
letek, kistérségi vízellátó rendsze-
rek létrehozásában végzett ki -
emelkedő munkája. Rendkívüli
energiával végzi napi feladatait a
vállalat aktuális beruházási tevé-
kenységének megtervezésében
és megvalósításában. Szakmai
feladatai mellett mindig nagy fi-
gyelmet fordít a vállalati közösségi
munkára is, amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy 1992 óta vezeti
a társaság üzemi tanácsát.  

Dunakapu tér: kiterjesztett pályázat

Hirdetés

A Győr-Szol Zrt. meghirdeti az
alábbi használt Rasant adapte-
reket nyilvános értékesítésre:

1db használt
hótoló adapter

1db használt
sószóró adapter

1 db használt
kaszáló adapter

A berendezéseket a Győr-Szol
Zrt. telephelyén (9028 Győr,
Rozgonyi u. 44.) 2015. április
07-én, 9-10 óráig lehet megte-
kinteni.

Írásos árajánlataikat
2015. április 8-án 15 óráig
a kereskedelem@gyorszol.hu
e-mail címre várjuk.

Parkolás, ügyfélszolgálat, nyitva és zárva tartások az ünnep alatt
mos Uszoda a szokásos nyitvatartási rendben üze-
mel, a Barátság Sportparkban a sátorral fedett mű-
füves pályák, illetve a kiszolgáló épület zárva tart, a
futópálya, a játszótér és az
erősítőgépek használható-
ak. Húsvéthétfőn a Bercsé-
nyi ligeti és Örkény utcai
műfüves pályák, a Bercsé-
nyi ligeti KRESZ-Park zár-
va tart. A Győr-Szol Zrt.
üzemeltetésében lévő szabadhegyi, nádorvárosi, rév-
falui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
a Koroncói úti köztemetők április 5-én és április 6-án
egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. 

A GYHG Nonprofit Kft. működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás húsvétkor változatlanul, a hulladék-
naptárban meghirdetett módon működik. A hulladék-

szállításban érintett
szolgáltatási helye-
ken, a megszokot-
tak szerint reggel 6
órára kérjük az in-
gatlan elé ürítésre
kitenni a kukákat,

mert érkezni fog a hulladékgyűjtő autó. A GYHG Non-
profit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok április
5-én, vasárnap és április 6-án, húsvéthétfőn egysége-
sen zárva lesznek.

Az információk a Győr-Szol Zrt. tevékenységéhez
kapcsolódóan a www.gyorszol.hu weboldalon, a
GYHG Nonprofit Kft. feladataihoz köthetően a
www.gyhg.hu weboldalon olvashatóak. 

Húsvéti
elôkészületek
a temetôkben
A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
zajlott a köztemetők húsvét előtti
takarítása. Minden önkormányza-
ti sírkertben megtörtént a falevél
és a gallyak összegereblyézése. A
szakemberek kijavították az útbur-
kolatok hibáit. Az enyhülő időjá-
rásnak köszönhetően, lehetőség
adódott a kutak kinyitására, így
immár biztosított a vízvételi lehe-
tőség. A Győr-Szol Zrt. üzemelte-
tésében lévő szabadhegyi, nádor-
városi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és a Ko-
roncói úti köztemetők április 1-jé-
től november 5-ig 7 és 20 óra kö-
zött látogathatók.
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Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
„Egyházak támogatására szolgáló pályázati” keretre

A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft. A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr
közigazgatási területén működő egyházi szervezetek, belső egyházi jogi személyek és egyházi intézmények
– kivéve alapítványok, egyesületek – a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése,
valamint működési feltételeinek támogatása. Támogatás igényelhető: (2015. évben megvalósított/meg-
valósítandó) • A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra, • B) működéshez szükséges eszköz vásárlására,
fejlesztésére, • C) kiadványok előállítására, honlapszerkesztésre és karbantartásra vagy • D) a szervezet te-
vékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeire. Benyújtási határidő: személyesen:
2015. április 30. (csütörtök) 15.00 óráig, vagy postai úton legkésőbb 2015. május 4-i feladással.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján,
GyŐr, Városház tér 1., illetŐleg letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról. Információ: Jogi és önkormány-
zati osztály telefon/e-mail: 96/500-199; keszthelyi.bernadett@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemu-
tatja Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének
SZTM 2015-001, SZTM 2015-003, SZTM 2015-004, SZTM 2015-005, SZTM 2015-006, SZTM 2015-
008, SZTM 2015-009, SZTM 2015-010, SZTM 2015-011, SZTM 2015-013, SZTM 2015-014, SZTM
2015-015, SZTM 2015-022, SZTM 2015-023, SZTM 2015-025, SZTM 2015-026, SZTM 2015-028,
SZTM 2015-029, SZTM 2015-032 számú településrendezési eszköztervezetek 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§
(1)  véleményezési szakasza tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. március 24-tŐl 2015. április 20-ig az önkor-
mányzat elŐcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/rendezési terv/rendezé-
siterv-módosítási eljárások. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr,
Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Tele-
pülésfejlesztési Főosztály bemutatja  Győr Megyei Jogú Város
1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének
TSZTM 2015-016, SZTM 2015-016 számú  Győr-Ménfőcsanak
00267, 02607, 02608, 03315, 03317 sz. övezetek lakóterület ki-
jelölése, közlekedési nyomvonalak módosítása településren-
dezési eszköztervezetek. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról
szóló 37.§ (1) előzetes tájékoztatási szakasza tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. március
27-tŐl 2015. április 27-ig az önkormányzat elŐcsarnokában, vala-
mint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások. A megjelenés napjától javas-
latok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Győr-
ben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ által fenntartott köznevelési intézmények szakmai programjainak pá-
lyázati eljárás keretében történő támogatására
A támogatásra fordítható keretösszeg: 10.000.000 Ft. A pályázat célja: A Győr városban működő,
korábban az önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott közneve-
lési intézmények szakmai programjainak, rendezvényeinek, valamint évfordulós kiadványok készítésének
támogatása. Támogatás igényelhető: 2015. évben megvalósított/megvalósítandó a köznevelési intéz-
mény tevékenységi köréhez kapcsolódó program, rendezvény költségére, valamint az intézmény által szer-
kesztett évfordulós kiadvány költségére. Támogatás nem igényelhető: • személyi juttatások és járulékai
kifizetésére, • eszközbeszerzésre. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. január 1.–2015.
december 31. Pályázni legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegű támogatásra lehet. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2015. április 30. (csütörtök). A pályázatok benyújtása: Pályázni a pályázat kiírója által
kibocsátott adatlap teljes körű kitöltésével lehet, mely 1 eredeti példányban, az előírt mellékletekkel együtt:
• személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztályán (9021 Győr, Városház
tér 1., fsz. 11. szoba) adható le hivatali időben, vagy • postai úton tértivevényes küldeményként juttatható
el Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztály 9021 Győr, Vá-
rosház tér 1. címre. A feladás dátumbélyegzője legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A Pályázati adatlap a fenti címen, hivatali idŐben, személyesen átvehetŐ, illetve letölthetŐ a
www.gyor.hu honlapról.

Üzleteink:
CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
CBA Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

04. 03.—04. 10.
DELIKÁT

Paradicsom 1 kg

165,-kg
Kristálycukor

1 kg.

Alföldi A tej
1,5%, 1 l
magyar termék

149,- db

399,- db

550,- kg

Pick téliszalámi
70 g, 5700 Ft/kg

Biopon mosószer
5 kg,  399,80 Ft/kg

1999,- db

399,- kg

Pecsenyekacsa
grill, fagyasztott

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályá-
zatot hirdet a Győrben működő, korábban az önkormányzat, je-
lenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntar-
tott köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati
eljárás keretében történő támogatására

A támogatásra fordítható keretösszeg: 10.000.000 Ft
A pályázat célja: A Győr városban működő, korábban az önkormány-
zat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
köznevelési intézmények szakmai programjainak, rendezvényeinek, va-
lamint évfordulós kiadványok készítésének támogatása.
Támogatás igényelhető: 2015. évben megvalósított/megvalósítandó
a köznevelési intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó program, ren-
dezvény költségére, valamint az intézmény által szerkesztett évfordulós
kiadvány költségére. Támogatás nem igényelhető: • személyi jutta-
tások és járulékai kifizetésére • eszközbeszerzésre. A pályázati cél meg-
valósításának időtartama: 2015. január 1.–2015. december 31.
Pályázni legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegű támogatásra lehet. A
pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30. (csütörtök).
A pályázatok benyújtása: Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott
adatlap teljes körű kitöltésével lehet, mely 1 eredeti példányban, az
előírt mellékletekkel együtt: • személyesen a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztályán (9021 Győr, Városház
tér 1., fsz. 11. szoba) adható le hivatali időben, vagy • postai úton
tértivevényes küldeményként juttatható el Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztály
9021 Győr, Városház tér 1. címre. A feladás dátumbélyegzője leg-
később a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A Pályázati adatlap a fenti címen, hivatali idŐben, személyesen átve-
hetŐ, illetve letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról.

TÁJÉKOZTATÁS az avar és kerti hulladék  égetésének helyi szabályairól Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló, 63/2003. (XII.19.) számú
helyi rendelete értelmében, az avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb
növényi maradványok) égetése a szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt terü-
leteken tilos, kivéve április és október hónapokban az alábbi területeken:
• Győrszentiván, Gyirmót, Ménfőcsanak, Pinnyéd, Sárás, Bácsa, Likócs, Jancsifalu, Kismegyer, Révfalu
és Sziget városrészek egész területén, • Gyárváros területén a Stadion u., Tompa u., Toldi u., Nagy-
sándor J. u. 4 szintes lakótömbjei kivételével, • Nádorváros területén a magas beépítésű területek
által körbezárt családi házas lakóövezetekben, • Adyváros területén a Tihanyi Á. út–Mester u.–Török
István u.–Szigethy A. út–Fehérvári út által határolt családi házas lakóövezetekben, • Szabadhegy te-
rülete a Jereváni u., Erfurti u., Soproni u., Szőnyi Márton u. kivételével.
Az égetést a felsorolt területeken is csak 18 év feletti személy végezheti, kizárólag a saját telkén, a szom-
szédos telken lévő épületektől 10 m-nél, saját telken lévő épülettől 5 m-nél nagyobb távolságra.  Égetésre
szélcsendes időben, 8 és 17 óra között, légszáraz állapotú avar és kerti hulladék esetén kerülhet sor. Az
égetés személyi biztonságot nem veszélyeztethet, vagyoni és környezeti kárt nem okozhat, a keletkező
hő és füst a környékben levő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthat, és nem zavarhatja a kör-
nyező ingatlanok használatát. A tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos, őrzéséről és veszély esetén annak el-
oltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Ennek érdekében az égetés helyszínén megszerelt kerti
locsolótömlőt vagy edényben  legalább 50 l vizet vagy egy db 34 A, vizsgálati tűz oltására alkalmas
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűz terjedésének megakadályozása céljából lapátot, ásót,
vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Győr
városban működő civil szervezetek támogatására 
A támogatásra fordítható keret: 25.000.000 Ft
A pályázat célja: A Győr város területén működő civil szervezetek
és közhasznú nonprofit gazdasági társaságok a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési
feltételeinek támogatása. Támogatás igényelhető: (2015. évben
megvalósított/megvalósítandó)
A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvé-
nyek költségeire, ezek népszerűsítésére, ideértve az internet-előfizetést is,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére, C) beruházá-
sokra, felújításra vagy, D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél,
folyóirat költségeire, ideértve a honlapkészítést és karbantartást is. Benyúj-
tási határidő: 2015. május 4. (hétfő) – a postára adás utolsó napja.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ: a www.gyor.hu,
www.civilhazgyor.hu című honlapról. Információ kérhetŐ: jogi és
önkormányzati osztálytól (telefon: 96/500-199, illetve a
keszthelyi.bernadett@gyor-ph.hu e-mail címen), valamint a Civil In-
formációs Centrumtól (mobiltelefon: +36-70/948-5730 Sényi Kata-
lin, valamint +36-70/455-0165 Horváthné Czimer Katalin, illetve a
civilhazgyor@gmail. com és az uwgyor@gmail.com e-mail címeken.)
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a  Tel.: 96/431-330 
info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Áprilisban folytatjuk Zenés péntek estjeinket
Április. 10. és 24. péntek
Viktória Énekstúdió Slágercsapata magyar
és külföldi slágerek  felvonultatása élő háttérzenével.
Belépés díjtalan! Az előadás időtartama: 18-19.30-ig

Az esten kedvezményes vacsorával várjuk Kedves Vendégeinket:
Halászlé: 900 Ft • Baconnal, sajttal töltött csirkemell rántva, vegyes
köret: 900 Ft • Bakonyi harcsafilé, galuska: 900 Ft • Halfilé Orly módra, 
párolt rizs: 900 Ft •  Sült csirke sajtmártással, párolt rizs: 900 Ft.

Asztalfoglalás személyesen az étteremben,
vagy a 96/431-330-as telefonszámon.

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Április 4–6-ig HÚSVÉTI
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
és KIVÁLÓ ITALOKKAL
várjuk Kedves Vendégeinket!

ÁLLÁS
Angol
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Dot-Ing Ingatlan és Hiteliroda ménfőcsa-
naki irodájába ingatlanreferenst keres.
Szakmai háttér mellett egyéb juttatást
biztosítunk. Elvárások: pozitív beállí-
tottság, terhelhetőség, vállalkozási
szemlélet, értékesítési attitűd. Infor-
máció: www.dot-ing.hu/gyori iroda. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal:
gyor@dot-ing.hu

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/516-0079.

OKTATÁS
ZUMBA, KUBAI SALSA,
TÁRSASTÁNC, ARGENTIN
TANGÓ. Tel.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.Hungary

Pszichodráma csoport indul
felnőtteknek 2015 májusában. Érdeklődni:
www.onismeretgyor.hu, onismeretgyor@gma-
il.com. Tel.: 06-20/364-8501.

(3nyelvű) 
Oklevelet adó

MASSZŐRKÉPZÉS 
Indul Győrben április 11-én

Ára: 39.000 Ft (részletfizetés)
Érdeklődni: 06-70/369-8655

Fnysz: 00777/2012.

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése. Tel.: 06-30/355-6991.

Kutyakozmetika! Tanuló keres
kozmetikázandó kutyákat, amiken gyako-
rolni tudna. 06-30/393-5687

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351.
www.ironart.hu. E-mail.:ironart@ironart.hu

Stresszkezelés, relaxáció, önismeret,
személyiségfejlesztés, asszertív kommuniká-
ció. www.onismeretgyor.hu, onismeretgyor
@gmail.com  Tel.: 06-20/364-8501.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Akár az
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/500-1291.

Mindennemű kárpitozást válla-
lok ingyenes felméréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Fakivágás, gyökérkivétel, ásás,
metszés, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, ka-
szálás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-
6810.

Győrben élő idősek otthoni ápolá-
sát, gondozását vállalja nagy gyakorlattal ren-
delkező, középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes
körű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. 06-20/944-6667

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó-, ablak- és zárja-
vítás, költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/ 223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, laká -
sából, ill. udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/217-
0848.

EGYÉB
Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101.
Kérésre házhoz megyünk!

Győr-Szabadhegyi Plébánia-
templom eredeti tervrajzai, csatlakozó ira-
tai eladók. Tel.: 06-96/421-668.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést
(náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb
régiséget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

INGATLAN
Nyúlon 881 nm-es kert, lakható téglaház-
zal, melyen 2 részes boltíves pince, felette nap-
pali, garzonkonyha, fürdőszoba van. A tetőtér
beépített. 2 terasz is van, mely beépíthető. A
lakótér 2x35 nm. A faluközpont 10 perc. A pa-
noráma gyönyörű, és nyugodt környezet. Irányár:
12.500.000 Ft. Tel.: 06-30/425-0572.

Győrben, centrumban egyemeletes ház,
lakás és üzlet egyben és külön is eladó. 06-
20/243-3965

Keszthelyen, a Balaton közelében, üdü-
lőparkban, 40 nm-es, 1 + fél szobás üdülő, fel-
szereléssel eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Tel.:
96/319-468.

LAKÁSCSERE
Bécsi kapu téri, határozatlan bérleti szer-
ződéses, 75 nm-es, térre néző lakást nagyobb,
hasonló jogállású vagy saját tulajdonúra cse-
rélnék. Tel.: 06-30/937-0804.

Marcalváros I. 3 szobás, 63 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne tartozással, 2 szobás, 40-
50 nm-es, határozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra. Sziget, Újváros, Gyárváros, kizárva. (Hirdeté s -
szám: 458.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I. 3 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 1-2 szobás, 35-45 nm-es,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra. Gyár-
város, Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
459.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 36 nm-es, összkom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 36-45 nm-es, 2 szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Adyváros kizárva. (Hirdetésszám: 460.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 64 nm-es, összkom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 36-50 nm-es, 1-2 szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérleményre. Belváros,
Sziget, Gyárváros. Tartozás ne legyen rajta.
(Hirdetésszám: 461.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 nm-es, táv-
fűtéses, határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1-2 szobás, 40-45 nm-es, hatá-
rozott-határozatlan, elsősorban gázkonvekto-
ros, bérleti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám:
327.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 28 nm-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1+2 és fél vagy másfél szobás, 50-60 nm,
elsősorban adyvárosi, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva.  Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 329.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 1
szobás, 36-40 nm-es, határozatlan, határozott
idejű bérleményre Újváros, Sziget kivételével.
(Hirdetésszám: 330.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfor-
tos, gázfűtéses, felújításra szoruló, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
55–70 nm-es, lehetőleg gázfűtéses, határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Újváros kivéte-
lével. (Hirdetésszám: 331.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Új rovatot indítunk e heti
lapszámunkban, ahol
megpróbálunk egy-egy
sportolót kiszakítani a
megszokott sportágából
és számára egy teljesen
idegen környezetbe invi-
tálni. Első alkalommal az
ifjúsági világbajnok győri
kajakos Takács Tamarát
kértük erre. 

Az alig 19 éves kajakos tehetsé-
günket – kiegészítve picit a téli
alapozását – arra kértük, próbál-
ja ki velünk a falmászást. Szeren-
csére nem volt ellenére Tamará-
nak, hiszen mint mondta, öröm-
mel próbál ki új dolgokat, főleg
a sport terén, így elindultunk az
Ibex Sport falmászóterembe
egy jó kis mókára. Gyors öltözés
és már meg is kaptuk a mászó-
cipőt, a beülőt, a karabinert,
majd segítőnk, Balázs útmutatá-
saival elkezdtük elsajátítani az
alapokat. Magnéziás zsák jól jön,
tanácsolta Balázs, és utólag mi
is rájöttünk, igaza volt, jóval
könnyebb volt kapaszkodni a fa-
lon magnéziával. Mivel a falmá-
szás alapvetően páros sport, így
először Tamara mászott fel a fal-
ra, míg én biztosítottam. 

„Elsőre kicsit rémisztő volt –
mondta a kajakos hölgy –, ami-
kor elindultam és éreztem,
hogy biztonságban vagyok, ak-
kor megnyugodtam. Nagyon
élveztem, az újdonság mindig
izgalmas.”

Ezután jöhetett a fordított
felállás, Tamara volt a biztosító
személy. „A másik szerepkör, a
biztosítás is érdekes volt. Jó

Idegen pályán: kajakos a falmászóteremben
volt kipróbálni mind a két ré-
szét a falmászásnak. Ám beval-
lom, a földön, na és a vízen
azért jobban érzem magamat.” 

A falmászás a test minden
izmát megdolgoztatja, ezt
éreztük is mindketten, miután
lemásztunk a falról. Erősít és
kiváló a teljesítőképesség ha-
tárainak feszegetésére. 

„Nagyon jó sport. Jó kiegé-
szítő mozgás lehet a kajak mel-
lé. Átmozgatta mindenemet.
Éreztem, hogy feszültek az iz-
maim, lehet, hogy izomlázam
is lesz még – tette hozzá vicce-
sen Tamara –, nagyon fárasztó
lehet ezt komolyan űzni, de na-
gyon élvezhető is. Felér egy ke-
mény edzéssel. Biztos meg-
próbálom majd elcsábítani ide
a sporttársaimat, hogy ők is ki-
próbálhassák ezt.”

A tréning után nem mehet-
tünk el az „eredeti” sportága
mellett sem, hiszen nagy céljai
vannak Tamarának az idei évre,
amire keményen készül. Nagy
álma az U23-as világbajnokság-
ra való kijutás. Természetesen
az első helyet célozza meg, ám
ha reálisan nézi már az indulás-
nak is nagyon örülne. Aztán a

győri vb-n is szeretne jól szere-
pelni, és ki tudja, lehet egyszer
az olimpián is szoríthatunk majd
neki, hiszen ez utóbbi is nagy ál-
ma a kajakos hölgynek.

Éreztem, hogy feszültek
az izmaim, lehet, hogy
izomlázam is lesz még
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Egy hét leforgása alatt há-
romszor is pályára lépett a
CMB Cargo UNI Győr női ko-
sárlabda-csapata. Először a
pécsiekkel, majd kétszer a
soproniakkal mérték össze
felkészülésüket. 

Remek rajtot vett a CMB Cargo
UNI Győr a PINKK Pécsi 424 el-
leni harmadik, mindent eldöntő
összecsapáson a női kosárlabda-
bajnokság rájátszásában. Öt
perc sem telt el a negyedből,
amikor már tíz ponttal mentek
Vajdáék, míg a pécsiek mindösz-
sze egy kosarat dobtak. Óriási
tűzzel játszottak a győri lányok,
minden a helyén volt, sem a tá-
madásban, sem a védekezésben
nincs hiba. Az első játékrészt –
végig dominálva – 24–8-ra nyer-
ték Laklóthék. A folytatásban is
hasonló elánnal játszottak a mie-
ink. Sikerült szinte folyamatosan
20 pont körüli különbségen tar-
tani az előnyüket. Bravúros játék
után 42–19-es állásról jöhetett a
nagyszünet. A harmadik negyed-
ben izgalmassá tették a meccset
a csapatok. Nagy rohamot indí-
tottak a pécsiek, és sikerült felka-

Az élbolyhoz tartozó Szentendré-
hez látogatott az NB I/B-s férfi
kézilabda-bajnokság hétvégi for-
dulójában az ETO-SZESE. Ha-
bár egész jól kezdték a Rosta-le-
gények a meccset, még vezettek
is, negyed óra elteltével már a
hazaiak domináltak. A hazaiak
ugyanis jól kihasználták Petren-
kóék hullámvölgyét és megfordí-
tották az állást, és viszonylag
megnyugtató, négygólos előnyt
szorgoskodtak össze a szünetre,
21–17. A fordulás után is becsü-
lettel küzdöttek a mieink, ám
nem igazán sikerült közelebb ke-
rülni a Szentendréhez. Végül
40–37-re győztek a hazaiak. 
Rosta Miklós: „Idegenben do-
bott harminchét góllal általában
nyerni szoktak, sajnos mi ismét
kikaptunk. Ha az elmúlt mérkő-
zéseken meglett volna ugyanez
a lendület, akkor most nem va-
kargatnánk a fülünk tövét.”

Az alapszakasz győztes Rába ETO a rájátszásban is
menetel. A futsal NBI felsőházának 2. fordulójában a
zöld-fehérek a Dunaújvárost fogadták. Hiába játszott
fölényben a Győr, és dolgozott ki tucatnyi helyzetet az
első tíz percben, a befejezések pontatlanok voltak,
vagy a fegyelmezetten védekező vendégek akadályoz-
ták meg az ETO-támadásokat. Az első igazán nagy
helyzet a dunaújvárosiak előtt adódott, ám a ritka le-
hetőségek egyikével nem tudtak élni. A vezetést a Rá-
ba ETO szerezte meg a 19. percben. Dróth kemény
labdaszerzését követően, gyors passzokkal kerültek
ziccerbe a zöld-fehérek, Lódi pedig nem hibázott kö-
zelről. Egy perccel később Dróth már
nem az előkészítő, hanem a befe-
jező ember volt. Egy sarokrúgás
után bombázott a kapuba. Az
ETO 2–0-ra vezetett a félidőben.

A szünet után gyorsan el-
döntötte a meccset az esé-
lyesebb Győr. A 24. perc-
ben Dróth és Harnisch össz-
játéka hozta meg a harmadik
ETO-gólt. A végeredményt a 37.
percben állította be a hazai csapat.
Remek védekezés, labdaszerzés,
egy szóló, és pontos befejezés.
Mindezt Vevé mutatta be. Az ETO
sima győzelemmel vette a ráját-
szás második fordulóját is.

Az Érd elleni sima győzelem után
várhatta a Győr a helyi rendezésű
Török Bódog női Magyar Kupa dön-
tőjét. A zöld-fehérek ugyanis 29–18-ra
nyertek a szombati elődöntőn, így
jöhetett a Ferencváros elleni finálé.
A várt izgalmas csata az elején elma-
radt. 2–2 után ugyanis viszonylag si-
mán meglépett négy-öt góllal, ame-

Újabb vesztett
pontok

lyet a félidő nagy részében tartani
tudott. Azt, hogy nem lett nagyobb
a győriek előnye azt a Fradi csak a
remek formában védő Tomasevic-
nek köszönheti. Csak a játékrész
utolsó perceiben sikerült közelebb
zárkózni a fővárosiaknak az ETO-
hoz. A szünetre már csak egy volt
közte, 15–14-es állásról jöhetett a

pihenő. A folytatásban teljesen szét-
esett a Fradi. A második félidő 12.
percéig kellett várni az első fővárosi
találatra. Kovacsicsék ezt jól kihasz-
nálva, rendesen megléptek. Végül a
vártnál simábban, 29–23-ra nyertek
Ambros Martín lányai. Ezzel 11. Ma-
gyar Kupa-győzelmét zsebelte be a
Győr egyhuzamban. 

Kupagyôztes! 

Bronzéremért játszhatunk
paszkodniuk, szép folyamatosan.
51–45-ös győri vezetésről jöhe-
tett az utolsó etap. Ahol ismét
brillíroztak a Völgyi-lányok. Így hi-
ába küzdött a Pécs, végül 66–57-re
győztek. Ezt követően másnap
rögtön jött a Sopron elleni harc,
idegenben, ahol a győriek fiatal-
jai léptek pályára. A győzelemre
esélyük sem volt a jóval erősebb
megyei riválissal szemben, ám a
fiatalok szépen helyt álltak a talál-
kozón. A házigazda végül
106–53-ra győzött a Győr ellen.

A pénteki idegenbeli tisztes
helytállás után, hétfőn már hazai
pályán fogadta a CMB Cargo
UNI Győr a Sopront, a női kosár-
labda NBI elődöntőjének máso-
dik összecsapásán. Szorosan in-
dult az eleje, aztán a negyed de-
rekánál sikerült a győrieknek át-
venni a vezetést, köszönhetően
Ivanovic és Radocaj hárompon-
tosainak. Az etap 23–15-ös győri
előnnyel zárult. A folytatásban
alig három perc alatt kiegyenlítet-
tek a soproniak. Aztán Radocaj
ijesztett ránk egy picit, rosszul ér-
kezett a földre és kézben kellett
levinni az irányítót. Visszatérve a
találkozóra, a megyei riválisunk

Sima négyessel
nyert a Rába ETO

szépen fokozatosan lépett meg a
negyed alatt. A nagyszünetre tíz-
pontos soproni fórral mehettek a
felek. A harmadik játékrészben
ismét a soproniak domináltak, a
győriek pedig becsülettel küz-
döttek, hogy közelebb kerüljenek
a vendégekhez. Ez nem igazán
sikerült, így 50–63-as állásról jö-
hetett a záró felvonás. Ahol nem
igazán változott a játék képe. Vé-
gül simán, 61–81-re győzött a
Sopron, mi pedig a bronzért
küzdhetünk tovább.
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Az elmúlt héten rendezték meg a
diákolimpia megyei mezei futó-
versenyét, amely az egy héttel
korábbi városi verseny következő
fordulója. Mindenki keményen
dolgozott, hogy a legjobb lehes-
sen. Ez végül nekik sikerült:

II. korcsoport – fiú egyéni: Bá-
lint Barnabás; fiú csapat: Apor Vil-

Szépségdíjas kiütés, technikai KO-k, fojtások, kar-
feszítések, extra menet és egy törülközőbedobás –
igazán színes és izgalmas volt a Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett 8. Hunga-
rian Fight Championship gála, ahol az ország leg-
jobb kis- és középsúlyú MMA-sai mérkőztek meg.
A 8. alkalommal megrendezett HFC-n a legtöbb
párharc az első, második menetben eldőlt, iramos
és pontos ütésekkel, rúgásokkal, de mindemellett
több látványos viadalnak is örülhettek a budapesti
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokba látoga-
tók. A mérkőzéseknek győri érdekeltsége is volt, hi-
szen Kókai KOKO Gábor, a Győri KOKO GYM MMA
sportegyesület elnöke vezetőbíróként, Varga
György és Nyerges Szabolcs egyesületi tagok pe-
dig pontozóbíróként felülegyelték a mérkőzéseket.
A HFC következő gáláját május 9-én, Győrszentivá-
non rendezik a Győri KOKO GYM szervezésében.

A győri közgyűlés nemrégiben elfogadta az élősportra vonatkozó kon-
cepciót. Az erre fordítható összeg 545,5 millió Ft. Ebből a javaslat
alapján a kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosár-
labda, női úszás) reklámszerződés megkötésével 105 millión oszto-
zik. A pályázati úton támogatott sportszervezetek, valamint az után-
pótlás-nevelés fejlesztésével foglalkozó alapítványok 284 millió Ft-
ból gazdálkodhatnak. Az eredményes versenyzők támogatására, a
sportszervezetek keretén belül 15 milliót fordítanak. Sportrendezvé-
nyek segítésére 5 milliót, míg a kiemelten támogatott sportágak lé-
tesítményének (Győri Audi Aréna, Magvassy Mihály Rendezvénycsar-
nok, Aqua Sportközpont) használatára 136,5 milliót szánnak. A győri
önkormányzat nemcsak az élsport, hanem a tömegsport, illetve az
egészségkárosultak sportjára is fordít összeget, erre 60 millió Ft-ot
fordítanak. A fogyatékkal élők sportját 3 millióval támogatja, míg a
szeniorsportra 2,5 milliót szán. A diákok és óvodások foglalkozásait
és rendezvényeit 15 millió Ft-tal támogatják. Végül, de nem utolsó-
sorban a sportrendezvényekre fordítható keretösszeg 39,5 millió Ft.
Ez felöleli a tömegsportot, a szabadidős programok szervezését vagy
a sport népszerűsítését szolgáló eseményeket is.

A Győr-Szol TC-nek a férfi Szuper-
liga rájátszásának III. fordulójában,
újra idegenben kellett bizonyítania,
a Közutasok KTK otthonában. A
hazaiak ezúttal sokkal jobbnak bi-
zonyultak a győri fiúknál, 6–2-es
arányú sikerrel magabiztosan hoz-
ták a meccset. Psz.: Batki Tamás
549, Kiss Norbert 528, Koller Dá-
niel 543, Németh Gábor 504, Réd-
ling Zsolt 518, Szőke Gábor 485.
Folytatás hazai pályán április
18-án, amikor a BKV Előre együt-
tese érkezik Győrbe.   

Vereség
idegenben

Gyôri bírák pontozták a ketrecharc legjobbjait

Még van esély
Múlt héten a Széchenyi Egyetem Győri KC az elő-
ző év bajnokánál, a Bonyhádnál vendégszerepelt.
Molnár István tanítványainak ezen a mérkőzésen
egyáltalán nem ment jól a játék. Megmutatkozott
az erőkülönbség a két csapat között, így ellenfelük
98–63-as magabiztos győzelmet aratott ezen az
estén. Ahhoz, hogy a győri fiúk biztosan bejussa-
nak a legjobb nyolc együttes közé, az előttük álló
mindkét mérkőzést meg kell nyerniük. Kedden az-
tán a PVSK fiataljait látta vendégül a Győr. A ko-
rábbról elhalasztott mérkőzés tétje nagy volt, hi-
szen győzelmi kényszerrel léptek pályára Gombá-
sék, hogy továbbra is versenyben maradjon a leg-
jobb nyolc csapat közé kerülésért. Molnár István
legénysége ezen az estén magabiztosan és hig-
gadtan kosárlabdázott a pécsi fiatalok ellen, ami-
nek a győzelem lett a jutalma. 97–69-re győztek
az egyetemisták. Folytatás vasárnap, újra hazai
pályán, a már bajnok MTK ellen. 

Elfogadták a város új sportkoncepcióját

mos Római Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti is-
kola, Gimnázium és Kollégium;
lány egyéni: Berecz Boglárka; lány
csapat: Soproni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola. III. korcso-
port – fiú egyéni: Zsuppán Balázs;
fiú csapat: Győri Fekete István Álta-
lános Iskola; lány egyéni: Zatykó

Luca; lány csapat: Kazinczy Ferenc
Gimnázium és Kollégium, Győr. IV.
korcsoport – fiú egyéni: Paár Ba-
lázs; fiú csapat: Győri Fekete István
Általános Iskola; lány egyéni: Lend-
vai Luca; lány csapat: Apor Vilmos
Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti iskola,
Gimnázium és Kollégium. V. kor-
csoport – fiú egyéni: Lendvai And-
rás; fiú csapat: Győri Móra Ferenc
Általános Iskola és Szakközépisko-
la; lány egyéni: Gál Fanni; lány csa-
pat: Bercsényi Miklós Közlekedési
és Sportiskolai Szakközépiskola és
Szakiskola. VI. korcsoport – fiú
egyéni: Ács Péter; fiú csapat: Ber-
csényi Miklós Közlekedési és
Sportiskolai Szakközépiskola és
Szakiskola; lány egyéni: Veisz Adri-
enn; lány csapat: Krúdy Gyula Gim-
názium, Két Tanítási Nyelvű Közép-
iskola, Idegenforgalmi és Vendég-
látóipari Szakképző Iskola.

Megyei mezei futóverseny
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A győri Magyar Vagon- és Gépgyár
Horgász Egyesület március 28-án
4277 kg 3 nyaras, azaz fogható mére-
tű pontyot telepített a gyirmóti Holt-
Marcalba. A halasítást követően álta-
lános és kéthetes tilalom lépett életbe,

Az utóbbi években egyre gyakrabban
találkozunk az úgynevezett gimnaszti-
kai labdákkal. Egyre több munkahe-
lyen cserélik le az irodai székeket ilyen
labdákra és már sok esetben családi
otthonokban is előfordul mint sport-
eszköz vagy mint ülőhely. A megfelelő
méretű labdán ülve könnyen kivitelez-
hető a gerinc helyes tartása. A porc-
korongokra ilyenkor közel azonos
nagyságú erők hatnak, és a labda in -
stabil alakja miatt a törzs izmai folya-

Haltelepítés a Holt-Marcalba
amely a telepítés napjától április 10.,
péntek 24.00-ig tart. A tilalmat az
egyesület húsvétvasárnapra és hús-
véthétfőre feloldja.

Nagy Csaba

matosan dolgoznak, míg a széken le-
ginkább csak stabil ülés lehetséges.
Az edzőteremben a labda használatát
beépíthetjük a bemelegítő gyakorla-
tok közé (dinamikus, keringésfokozó
gyakorlatok), az edzés fő részébe (ed-
zéseszköz, támaszték: ülő vagy fekvő
gyakorlatokhoz) valamint a levezető
részbe (nyújtó gyakorlatok).

Nagy Melinda
személyi edző

„SPEEDFIT, Fitnesz mindenkinek!”

Labdára fel!
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2015. május 1-jén,
pénteken 8 órától 

5.HALÁSZLÉFÔZÔ
verseny

Gyirmóti

Helyszín: Aranyhal
szabadidôközpont,
horgásztavak

A részvétel díjtalan, de jelentkezéshez kötött.
Fôzôhelyet csak a határidôig regisztrált
jelentkezôknek tudunk biztosítani.

További információ kérhetô:
a Gyirmóti Mûvelôdési Házban vagy a muvhaz@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail
címen, illetve a 96/449-137-es telefonszámon, valamint  Gyirmóton a Polgár-
mesteri Hivatal  Lakossági Információs Irodájában vagy a balogh.kati@gyor-ph.hu
e-mail címen, illetve az 519-920-as telefonszámon.

Jelentkezési határidô április 24. (péntek) 12 óra
A versenyre nevezni a Gyirmóti Mûvelôdési Házban, 9019 Gyôr, Szent
László u. 35-37. sz. alatt lehet. A bírálatra szánt halászlevet 13.00 óráig

kell a zsûri elé tálalni.
A nap folyamán gyermek,

kulturális és szórakoztató programok várják
a résztvevôket és a kilátogatókat.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A hagyományokhoz híven, húsvéthétfőn a
győri állatkert idén is színes programokkal
várja az érdeklődőket. A látogatók különbö-
ző ügyességi játékokban tehetik próbára
magukat. A tojásvadászatot teljesítő gyer-
mekek apró ajándékokban is részesülnek. 

Ezen a napon nyulak lepik el Győr városát, avagy
megnyitja kapuit a Nyúlváros. Egy, a megyeszék-
hely nevezetességeit bemutató makettváros épült,
melyben ezután a tapsifülesek élik cseppet sem
unalmas mindennapjaikat. A „város lakóit" minden
vállalkozó szellemű gyermek megsimogathatja, to-
vábbá különböző nyúlfajtákat is megismerhetnek,
hiszen a fajtabemutató keretében az oroszlánfejű
törpenyúltól kezdve az óriás fajtákig több változat
képviselőit is megtekinthetik az érdeklődők.

11.30-kor a kőszínpadon a „Matyi a ludas” óriás-
bábos előadás látható.

Napközben megmutatja magát Benji, a láma,
aki délelőtt 11.00–11.20-ig, délután 13.00–13.20-
ig sétál a látogatók között. 

16.15- kor az állatkert kőszínpadán solymászbe-
mutató keretében a látogatók testközelből figyelhe-
tik meg a csodás ragadozó madarakat. 

Húsvét
az állatkertben

A nap
folyamán
több ete-
tést is megte-
kinthetnek az ér-
deklődők: 10.15-kor először a csimpánzok reggeliz-
nek, majd a mókusmajmok, csuklyásmajmok, földima-
lacok etetését figyelhetik meg az érdeklődők egészen
16 óráig, ekkor az apró kis ragadozók, az ázsiai kiskar-
mú vidrák vacsorájával zárul az etetések sorozata. 

Ezen a napon az állatkertben tekinthetik meg a két
fehér bengáli tigriskölyköt. Továbbá a látogatók, akik a
kijelölt helyen leadják a kitöltött feladatlapot, különle-
ges sorsolásnak lehetnek résztvevői. A szerencsés
nyertes pár perc erejéig személyesen találkozhat a két
tigriskölyökkel. A sorsolások időpontja 13.15-kor, illet-
ve 17.00 órakor, helyszín az állatkert kőszínpada.

Továbbá egész nap kézműves foglalkozás várja
a gyerekeket, akik maguk készíthetik saját húsvéti
díszüket.

Húsvéthétfőn egész napos tréfás programokkal
és mókás kalandokkal mindenkit szeretettel vár a
győri állatkert!

További információ: www.zoogyor.com

Tojásvadászat, Nyúlváros,
tojásfutam, nyúlfajta-

bemutató


