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5. oldal Győrben a legkeve-
sebb bűncselekmény Bácsán,
Révfaluban és Pinnyéden történik
– többek között erről is beszélt a
városi rendőrkapitány lapunknak
adott interjújában.

4. oldal Kiállítással, koncerttel és
a Széchenyi tér kékbe kötésével hív-
ták fel az autizmussal élőkre a fi-
gyelmet a napokban. Április 2-át
2008-ban nyilvánították az Autiz-
mus Világnapjának.

19. oldal A tavalyi nagy siker után az idén is megrendezi a Mobilis
a Kísérletbazárt. A II. Győri Tudományfesztivál idén is látványos kísér-
leteket ígér a látogatóknak. Április 17-én harminc középiskola látvá-
nyos bemutatói várják az érdeklődőket. A régió legnagyobb tudo-
mány-népszerűsítő rendezvénye, a legtehetségesebb, kreatív közép-
iskolások számára jelent jó bemutatkozási lehetőséget.

Írásunk a 12. oldalon

Premier elôtt a Vaskakas Bábszínház

János vitéz
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő nyílt pályázatot hirde-
tett erre a tanévre is hetedik osztályo-
sok számára, abból a célból, hogy a di-
ákok külhoni magyarsággal kapcsola-
tos ismeretei bővüljenek. Ezen pályá-
zat keretében vehetett részt a kisbaj-
csi általános iskola 7. osztálya egy há-
romnapos felvidéki kiránduláson. A
tartalmas program során megnézték
a füleki várat, a szecessziós Andrássy-
mauzóleumot Krasznahorkaváralján.
A Szádelői-völgyben a sziklacsodák-
kal teli szurdokvölgyben kirándultak.
Kassán a dómban megkoszorúzták II.
Rákóczi Ferenc fejedelem és édesany-
ja, Zrínyi Ilona szarkofágját. Rozsnyón

Testvérvárosunk, Erfurt egyik oktatási
intézménye és a Krúdy-iskola közö-
sen ültetett fát együttműködésük jel-
képeként.

Az erfurti Ernst-Benary Schule-
nak, a Krúdy Gyula Középiskola test-
vériskolájának ötfős küldöttsége láto-
gatott Győrbe. A delegációt dr. Somo-
gyi Tivadar fogadta a Városházán. Az
alpolgármester lapunknak elmondta,
a város törekszik arra, hogy a testvér-

Rendkívüli testületi ülést
kezdeményeztek a győri
közgyűlésben tevékeny-
kedő ellenzéki képvise-
lők, akik tájékoztatást
kérnek a város Quaestor
Értékpapír Zrt.-vel kötött
szerződéséről, a szerző-
dés megkötése előtt be-
szerzett ajánlatokról és a
kiadott igazolásokról. Kí-
váncsiak arra is, hogy a
jelenlegi szabad pénzesz-
közök hol, hogyan, és mi-
lyen formában vannak le-
kötve.

Kisbajcsi diákok határon túl
március 15-i ünnepségen vettek
részt, ahol virágot helyeztek el a sok
viszontagságot megért Kossuth-szo-
bornál. Hazafelé tartva felkeresték az
alsósztregovai Madách-kastélyt,
majd másik nagy nemzeti írónk, Mik-
száth Kálmán szülőházát is. Esténként
a látottakból játékos vetélkedőket
szerveztek. Egy füleki általános iskola
diákjaival közös bemutatkozást és ba-
rátságos sportmérkőzést rendeztek.
Az iskola igazgatója, Szabó Miklós el-
mondta, „büszkék vagyunk diákjaink-
ra, akik az előzetes felkészülésük so-
rán, valamint a kiránduláson tanúsított
érdeklődésükkel is bizonyították, hogy
érdemesek voltak a közel 600.000 Ft-
os pályázati támogatásra.”

Rendkívüli
közgyûlést
kezdeményez
az ellenzék

Testvériskolák fája
városokkal valóban élő kapcsolatot
alakítson ki, és ne csak önkormányza-
ti szinten. Ennek egyik kitűnő példája
a két iskola baráti együttműködése,
amelyből leginkább a magyar és a né-
met diákok profitálnak.

A két iskola közötti kapcsolat szoro-
sabbá tételét megjelenítve, egy fát is hoz-
tak magukkal, amelyet a Krúdy Gyula- és
az Arany János-iskola közös udvarán ül-
tettek el csütörtökön.

Sorsdöntő BL-mérkő-
zésre készül az Audi
ETO női kézilabdacsa-
pata április 11-én,
szombaton 16 óra 30
perctől a Vardar Skop-
je ellen, az Audi Aré-
nában. A sikerhez
minden szurkolóra
szüksége van a csa-
patnak, ezért az egye-
sület (a megszokotta-
kon kívül) kihelyezett
jegyárusító helyeket
működtet a győri Ár-
kád és a Győr Plaza
ü z l e t k ö z p o n t b a n ,
pénteken 9 órától 21
óráig, szombaton 9
órától 14 óráig.  

Audi ETO-
jegyárusítás
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A győri Széchenyi István Egye-
tem és konzorciumi partnerei a
Magyar Online Egyetem létreho-
zására közel másfél milliárd forin-
tot nyertek pályázat útján, ame-
lyet az Európai Unió és a magyar
állam finanszíroz – mondta el dr.
Kovács Zsolt projektmenedzser.
A projekt célja az intézmények-
ben a 21. század követelményei-
nek megfelelő, differenciált,
komplex felsőoktatási szolgálta-
tások fejlesztése és működteté-
se, valamint olyan magas szintű
együttműködés létrehozása,
amellyel versenyképes, modern,
szolgáltató intézményekké vál-
nak az együttműködésben részt
vevő partnerek. A projekt 2013
áprilisától idén júniusig tart.

A konzorcium tagjai a Széche-
nyi István Egyetem mellett az
Óbudai Egyetem Alba Regia
Egyetemi Központ, az Eszterházy
Károly Főiskola, a Dunaújvárosi
Főiskola és az Universitas – Győr

Villányi László költő,
a Műhely folyóirat főszerkesztője

A hétköznapokban jelen lévő
költészetet kedvelem. Az élet
nap mint nap felkínálja, bár-
hol feltűnhet, az ember
bármikor rácsodál-
kozhat, ha őrzi érzé-
kei szabadságát, ér-
zékenységét. Hordozhatja egy különleges fa, az
ágak rendhagyó rajzolata, a fények és színek já-
téka, egy madár röpte, egy tekintet csillogása,
vagy az anyanyelvünkből felbukkanó szokatlan
szóösszetétel. A versek közül is azokat szeretem
legjobban, melyek a hétköznapok költészetét
eredeti módon tudják irodalmi művé teremteni.
A napokban a megyei diákköltők pályázatát ol-
vasva két ifjú költő – Kniezl Rebecca és Drozdík
Álmos – versei is ilyen tehetséget árultak el,
nagy-nagy örömömre. Még idén a Műhely folyó-
irat olvasói is találkozhatnak munkáikkal.

Bárány István önkormányzati képviselő április
13-án (hétfőn) az AUDI-iskolában (Bácsai u. 55.),
14-én (kedden) a kisbácsai tagiskolában (Sö-
vény u. 15.), 15-én (szerdán) a bácsai kultúrház-
ban (Heltai u. 8.) 18.00 órától tart fogadóórát,
amelyekre minden érdeklődőt sok szeretettel vár. 

Magyar Online Egyetem gyôri központtal
Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Hungarian Online Univer-
sity nem más, mint ágazati infor-
matikai együttműködés létreho-
zása az új típusú e-learning ala-
pú képzések hazai és nemzetközi
elterjesztésére. A projekt kereté-
ben részt vevő intézmények hall-
gatói online módon kapcsolód-
hatnak be a képzésbe, érhetik el
a létrehozott e-tananyagokat.

A projekt részeként az intéz-
mények a nemzetközi versenyké-
pességük fejlesztése céljából, va-
lamint szervezetfejlesztési célból
további projektelemeket valósíta-
nak meg a HUNline egyetem lét-
rehozása mellett. Az utóbbi a tan-
anyagfejlesztés mellett magába
foglalja egy új informatikai keret-
rendszer létrehozását, valamint a
tananyagfejlesztésben részt ve-
vők képzését.

A Magyar Online Egyetem
járműmérnök, műszaki mene -
dzser és mérnöktanár szako-

kon kínál képzést magyar, an-
gol és német nyelven. 

Dr. Kovács Zsolt hangsúlyoz-
ta, ez nem egy klasszikus egye-
tem, a hallgatók a projektben
részt vevő intézményekkel állnak
hallgatói jogviszonyban, viszont
egyben résztvevői az online
egyetemnek. Az új informatikai
keretrendszerrel, új tananyagok-
kal, új módszerekkel szeretnének
itthon és külföldön újabb hallga-
tókat megnyerni. 

Az elektronikus oktatás és tan-
anyag nagy előnye a könyvekkel
szemben, hogy itt korlátlan meny-
nyiségű fotó és videó csatolható.
Azok pedig, akik munka mellett ta-
nulnak, online módon bármikor
csatlakozhatnak, s ez a cégek szá-
mára nem jelent munkaidő-ki -
esést, s a költségek is csökkenthe-
tők – mondta el a projektvezető.

A www.hunline.hu címen elér-
hető online egyetem szeptember-
től már fogadja a látogatókat. 

Költészet napja: a lélek és a nyelv

Az idei költészet napja alkalmából két ismert győri költőt kértünk arra, mondják el, mit
jelent számukra a költészet, a vers.

Dr. Juhász Attila költő, kritikus,
a Révai Gimnázium tanára

A költészet a lélek és a nyelv
legjava. A nyelv pedig jó
esetben a gondolat leghi-
telesebb megjelenítője.
Amit a világról és ön-
magunkról tudhatunk,
azt a tudomány és a hi-
tünk mellett a művészet, a művészi esztétikum, a mű-
vészi szépség – a költészet, a költői szépség tudja leg-
igazabb, legönzetlenebb módon kifejezhetővé tenni.
Akár olvasmányélmény a költészet, akár alkotói folya-
mat, mindenképpen inspiráló és felemelő, felszabadí-
tó, a szó legjobb értelmében. Költészet persze nem
csupán a nyelv által közvetíthető, hanem bármivel, ami
az igaznak, a szépnek a megtestesülése. A költészet
számomra elsősorban a nagy költők – Kosztolányi,
Weöres – bölcsességének, érzelemgazdagságának,
nyelvi-formai tehetségének bizonyítéka, mindennapi
éltető elemem olvasóként és alkotóként egyaránt.

Képviselôi fogadóórákat tartanak
Juhász István, a Győri Baloldal önkormány-
zati képviselője április 13-án, hétfőn 17 órai
kezdettel fogadóórát tart Kismegyeren, az Ál-
talános Iskola épületében (9028 Győr, Arató
u. 3.), amelyre minden érdeklődőt sok szere-
tettel vár.

német, angol, spanyol

Nincs idô nyelvtanulásra?
Gyorsan maradandó nyelvtudást szerezhet
a szabadalmaztatott, magyar fejlesztésû

BRAINTURBO módszerrel. Tetszôleges idôbeosztás,
szuper technika, beszédcentrikus, egyéni órák,
stressz  mentes oktatás minden korosztálynak.

Sikeres,
megbízható,
minôségi
nyelv-
oktatás!  
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Érdeklôdés és idôpont egyeztetés:
06-70/426-5447, nyelvoktatas@brainturbogyor.hu

BRAINTURBO GYÔR OKTATÁSI KÖZPONT
9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 18.

40 órás

egyéni kurzusok munkavállaláshoz is!

www.
brainturbogyor.hu   

NYELVTANULÁS
BRAINTURBO módszerrel

TAVASZI AKCIÓ!
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PROGRAMOK  FÓKUSZBAN

Vállalkozásoknak ajánljuk

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

Kamarai Női klub
tagjai április 15-én szerdán

délután 5 órakor találkoznak
Győrben. A generációkon

átívelő gondolatok
felismert vagy titkos
hatásáról is szó lesz. 

CONSTRUMA 2015
A megyei kamara Ipari Tagozata
2015. április 16-án ingyenes,
buszos szakmai utat szervez
a CONSTRUMA 2015. Nemzetközi
Építőipari Szakkiállításra 
a vállalkozások képviselőinek.
Sietni kell a jelentkezéssel, hogy
még legyen hely. 

Kis- és közép-
vállalkozók

aktuális gazdasági
kihívásai

címmel tartanak Győrben tájékoztatót.
Az érdeklődőket Mihalicz Antal kamarai elnök

is invitálja panelbeszélgetésre!
Április 16. 9 órától.

Nőket a műszaki
pályára (?)
HR-konferencia lesz
a kamarában április 23-án
9 órától.
Várják a jelentkezőket!

Korunk népbetegségéről
lesz szó,

csontkovács-bemutatóval
fűszerezve a Kamarai Szalonban.

Április 29. 17 órától.

Kismama
munkavállalókkal
kapcsolatos speciális
szabályokról  lesz szó
a Munkaügyi klubban.
Április 30. 9 órától.

szerző: papp zsolt

Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) minden évben
április 7-én ünnepli az Egész-
ség Világnapját. Az idén ez
alkalomból az élelmiszer-
biztonság alapszabályaira
hívják fel a figyelmet. 

Az élelmiszer-ellátás szerteágazó
és bonyolult folyamat, a termő-
földtől az asztalig számos helyen
veszélyforrással bír. A nem bizton-
ságos élelmiszerek egészségi
problémához vezethetnek. Az élel-
miszer eredetű megbetegedések
döntő része az ételek helytelen,
nem biztonságos módon történő
elkészítésére vezethető vissza, az
élelmiszer-előállító vállalkozások-
nál és magánháztartásokban
egyaránt, mely egy kis odafigye-
léssel megelőzhető – hívja fel a fi-
gyelmet a világszervezet.

A nem biztonságos élelmisze-
rek körülbelül kétmillió ember –
közöttük sok gyermek – halálá-
ban játszanak szerepet évente.
Az élelmiszerek veszélyes bakté-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Kiállítással, koncerttel és a Széchenyi tér kékbe kö-
tésével hívták fel az autizmussal élőkre a figyelmet
a szervezők Győrben. 

Egy Ábel nevű hétéves autista kisfiú mindennap-
jait ismerhetjük meg azon a fotókiállításon, amelyet
a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai-kiállító-
terében láthatunk április végéig.

Daniss-Bodó Eszter több mint egy évvel ezelőtt
kezdte el fotózni kisfiát. Azóta folyamatosan doku-
mentálja, hogy a gyermek mennyit enged láttatni a
világából. Leginkább olyan pillanatokat örökít meg,
amelyek Ábel számára is fontosak. Izgalmas, látvá-
nyos képek mutatják meg a kisfiú életét.

Árnics Katalin fejlesztőpedagógus, a győri Kék
nap szervezője lapunknak elmondta, az ENSZ
2008-ban nyilvánította április 2-át, az Autizmus Vi-
lágnapjává, azért, hogy nyomatékosan felhívják a fi-
gyelmet a betegségben szenvedők problémáira.

Minden tízezer gyermekből 72 az autizmus be-
tegség valamelyik változatával jön világra, egy tava-
lyi adat szerint. Magyarországon széles körű felmé-
rés nem készült, a nemzetközi adatokból számolva,
minden századik ember érintett az autizmus spekt-
rum állapotban. 

A tudomány pillanatnyi állása szerint a betegség
nem gyógyítható. Ezért is van nagy jelentősége a
korai fejlesztésnek, hiszen az időben megkezdett ta-

A termôföldtôl az asztalig
tegyük biztonságossá az élelmiszereket!

riumokat, vírusokat, parazitákat
és kémiai anyagokat tartalmaz-
nak, melyek több mint 200 be-
tegségért felelősek, az egyszerű
hasmenéstől a rákos megbete-
gedésekig. Nem biztonságos
élelmiszer például a nem hőke-
zelt állati eredetű étel, az ürülék-

kel szennyezett gyümölcsök és
zöldségek, a tengeri biotoxinokat
tartalmazó rákfélék és kagylók. A
WHO a világnap alkalmából öt-
pontos praktikus útmutatót tett
közzé az élelmiszerek biztonsá-
gos kezelésére és elkészítésére.
Tartsuk be a higiéniai, tisztasági
szabályokat, kezeljük és tároljuk
elkülönítve a nyers és főtt étele-
ket, főzzük, süssük át megfelelő-
en az élelmiszereket, tároljuk azo-

kat megfelelő hőmérsékleten, va-
lamint használjunk biztonságos
vizet és nyersanyagokat.

A győri önkormányzat a világ-
naphoz kapcsolódva már 21. alka-
lommal rendezi meg az Egészség-
Piac elnevezésű sorozatát, amely-
nek részleteiről lapunk március 20-i

számában számol-
tunk be. A város-
szerte tíz helyszínen
zajló szűrővizsgálat
és előadás-sorozat
következő állomása
most szombaton,
április 11-én 9 órá-
tól az Újvárosi Műve-
lődési Házban lesz,

majd április 17-én, pénteken a Li-
kócsi Művelődési Házban (délelőtt
10 órától a gyerekeknek, délután
négy órától a felnőtteknek), illetve
a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély-
ban (14 órától), április 18-án,
szombaton pedig Győrszentivá-
non, a Molnár Vid Bertalan Közös-
ségi Házban (9 órától). Az Egész-
ség-Piac helyszínei, időpontjai és
programjai az egészség.gyor.hu
honlapon olvashatók.

A következô
Egészség-Piac
az Újvárosi Mûvelôdési
Házban lesz

Kék nap — az Autizmus Világnapja

nítás jelentősen enyhítheti a későbbi tüneteket. Ár-
nics Katalin szerint az lenne az ideális, ha minden
bölcsődében, óvodában, iskolában dolgozna
gyógypedagógus.

Idén a Yarn-bombing- mozgalommal készültek
a világnapra a győri szervezők. 

A győri lányok, asszonyok összefogásának, a
szeretetnek és a másokért tenni akarásnak a bizo-
nyítéka a csütörtökön kékbe öltözött Széchenyi tér.
Két hónap alatt több mint háromszáz négyzetmé-
ternyi kék kötés született a szorgos kezek munkája
nyomán. Az elkészült darabokkal burkolták be a tér
egy részének fáit, kandelábereit, a padokat, a pihe-
nőhelyeket. A győri szervezők ezzel az akcióval kí-
vánták felhívni a figyelmet az autizmussal élő em-
bertársaink helyzetére. 
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Az iskolákban a költők életraj-
za mellé nem minden tanár
mondja el, hogy a versesköte-
tekben megtalálhatunk min-
dent: megerősítést, válaszo-
kat, további kérdéseket és új
utakat. Ahogy Örkény István
telefonfülkéje is, amely meg-
értette a költészet hatalmát, s
„kitartóan szemezni kezdett a
túlsó fülkével”, majd egy vad-
virágos rétre vándorolt el a
nagyvárosból.
Sokan temetik a verseket, s vá-
dolják a fiatalokat, közönyö-
sek, nem olvasnak, pedig a vi-
lághálón gomba módra szapo-
rodik, s talál fogyasztóra a líra.
Viszont József Attilát – akinek
születésnapján, április 11-én
tartjuk a magyar költészet
napját –, bocsánat, de a fiatal
generációból sokan lúzernek
tartják, mert nekik a hős kell,
a slammer, aki egy világmeg-
váltó szombat éjszakán kiáltja
ki magából az irodalmi söröző-
vé lett diszkóban minden küz-
delmét, félelmét és bánatát. Az
előadói költészetként emlege-
tett modern irodalmi irányzat,
a slam poetry virágzik, és több,
irodalmat s fiatalokat értő azt
mondja, baj van az iskolai
módszerrel, a kortársakkal kel-
lene kezdeni, hogy értsék, ér-
tékeljék aztán József Attilát
meg a görögöket. Valószínűleg
nem mindenki ért egyet, még
maguk a szerzők sem, de sze-
rintem egy-egy Kispál és a
Borz-, Quimby- vagy Szabó Ba-
lázs-válogatás meghallgatása
legalább annyi örömet adhat,
mint a versek, de legalábbis
előszobát jelenthetnek a költé-
szet világába, ahol otthonosan
az mozoghat, aki ráérzett az
ottlét szabadságára. Ebben se-
gíthetne a 25. születésnapját
ünneplő győri Műhely is, azok
folyóirata, akik építik és őrzik
belső szabadságukat, és
amelynek létezése veszélybe
került, mert nem figyelnek rá
annyian és annyira, mint
amennyire megérdemelné….   

Zoljánszky Alexandra

Lírai szabadság

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Győrben a legkevesebb bűncse-
lekmény Kisbácsán, Nagybá-
csán, Révfaluban és Pinnyéden
történik, ezek távol esnek az au-
tópályától, így az utazó bűnö-
zőknek kevésbé célpontjai – fo-
galmazott lapunknak adott in-
terjújában Horváth Csaba ezre-
des, Győr rendőrkapitánya, aki
ugyanakkor rámutatott arra is,
Győr Magyarország egyik leg-
módosabb települése, s ez
vonzza az utazó bűnözőket.

Éjszakánként nyugodtan alszik
Győr rendőrkapitánya?

Igen, nyugodtan alszom. És remé-
lem, hogy a város polgárai is nyugod-
tan alszanak, mivel Győrben a közbiz-
tonság jó. Bűncselekmények persze
történnek, a győri rendőrkapitányság
területén – három város, ötvenöt tele-
pülés – az elmúlt évben 6100 bűncse-
lekmény történt a lopástól az okirat-ha-
misításon át a csalásig ebben minden
benne van. Nyolc-tíz évvel ezelőtt a
bűncselekmények száma még meg-
haladta a tízezret. Ez azt jelenti, hogy
ha nem is gyorsan, de csökken a bűn-
cselekmények száma a területünkön.
Győr más magyarországi települések-
hez képest gazdag városnak számít,
módosabbak az emberek, ezért az uta-
zó bűnözőknek különösen célpontjai
vagyunk. Az ország más területeiről
előszeretettel érkeznek bűnözők Győr-
be, s különösen a késő délutáni órák-
ban lakásbetöréseket követnek el. 

Mielőtt ebbe belemélyednénk,
maradjunk még a bűncselekmé-
nyek számának csökkenésénél. A
rendőrség lett hatékonyabb vagy
mi, állampolgárok jobban figye-
lünk az értékeinkre?

Mindegyik. A rendőrség az önkor-
mányzat támogatásával kiépítette a tér-

figyelő kamerarendszert. A rendőrség
is fejlődött, mind technikailag, mind pe-
dig képzettség szempontjából. A lakos-
ság egyre jobban vigyáz értékeire. Sok
helyen szereltetnek fel riasztó rendsze-
reket a lakásokban vagy távfelügyeleti
riasztó rendszert, az utóbbi esetében az
adott cég nyomban riasztja elfogóit.
Korszerűbbek lettek az ajtók zárjai, a nyí-
lászárók védelmére is jobban figyelnek
az emberek. A rendőrség időről időre
felhívja az emberek figyelmét értékeik

védelmére, s ennek megvan az ered-
ménye. Tavaly két területen emelkedett
minimálisan a bűncselekmények szá-
ma. Egyik a lakásbetörések, a másik pe-
dig a gépkocsi-feltörések. Nem győz-
zük elégszer hangsúlyozni értékeink vé-
delmének fontosságát. Ha például be-
törnek egy lakásba, az okozott kár töb-
be kerül, mint amennyi a riasztó beren-
dezés felszerelése lenne. 

Melyik az a terület, ami miatt
leg inkább fáj a feje?

Az autópályához közel eső terüle-
tek, Szabadhegy, Kismegyer, Ménfő-
csanak, Győrszentiván. Ezek az uta-
zó bűnözők különös célpontjai. Ki-
fosztanak egy lakást és öt percen
belül már el is tűnnek az autópályán,
így kézre kerítésük sem egyszerű. 

Hol a legjobb a helyzet bűnügyi
szempontból?

A legkevesebb bűncselekmény
Kisbácsán, Nagybácsán, Révfalu-
ban és Pinnyéden történik, ezek tá-
vol esnek az autópályától, így az uta-
zó bűnözőknek kevésbé célpontjai. 

Honnan jönnek Győrbe az uta-
zó bűnözők?

Az egész országból. Döntően bel-
földről. Kiszűrésük csak nagyon
aprólékos nyomozással lehetséges. 

Mondhatjuk azt, hogy az utazó
bűnözők jelentik a legnagyobb
problémát Győrben?

Ez teljes bizonyossággal kijelent-
hető. Ha az arányokat kellene meg-
becsülni, azt mondanám, a bűncse-
lekmények 35-40 százaléka írható
térségünkben az utazó bűnözők ro-
vására. 

Már említette, hogy ta-
valy 6100 bűncselekmény
történt a győri rendőrkapi-
tányság illetékességi terü-
letén, a városokkal össze-
vetve milyen a kép?

Vannak városok, ahol
több, van ahol kevesebb, mi
középen vagyunk, ha a lakos-

ságszámra vetítjük az elkövetett bűn-
cselekményeket. Ahol az utazó bűnö-
zés kisebb vagy elhanyagolható, ott a
számok is kedvezőbbek. 

Tíz évre visszamenőleg hogyan
alakulnak az egyes bűncselekmé-
nyek tendenciái? Vannak új típu-
sok vagy éppen eltűnők?

Nagy változást nem érzékelünk. Ta-
lán csak az, hogy az internet elterjedé-
sével az internetes csalások száma is
szaporodik. A lakásbetörés klasszikus
bűncselekményforma, a változás az,
hogy szinte kizárólag pénzre és ékszer-
re utaznak, nagyobb használati eszkö-
zökkel nem bajlódnak a betörők. 

Éjfélkor nyugodtan végigsétál a
Belvárosban?

Nyugodtan, Győr biztonságos vá-
ros. 2014-ben mindössze nyolcvan
esetben történt garázdaság.

Ha egy év múlva hasonló érté-
kelő interjúra kérem, mivel lenne
elégedett?

Azzal, ha a bűncselekmények
számát hatezer alá tudnánk csök-
kenteni, az év első három hónapját
nézve, erre meg is van az esély. 

Gyôr
biztonságos
város

A legnagyobb veszélyt az utazó bûnözôk jelentik

Kifosztanak egy lakást
és öt percen belül el is
tûnnek az autópályán
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a győri önkor-
mányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma és a Csa-
ládsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központja együtt-
működésével indított kezdeményezés lényege, hogy
az önkéntesek a diszkókban adnak tanácsot a fiata-
loknak, és nyújtanak segítséget az arra rászorulóknak.
Célja az ártalomcsökkentésen túl, hogy objektív infor-
mációkat adjon a legális és az illegális szerek haszná-
latával kapcsolatban. A segítők a szórakozóhelyeken
szőlőcukrot, vitamint, folyadékot osztanak, felvilágo-
sítást adnak a drogok káros hatásairól, de felkutatják
a szemmel láthatóan rosszul lévő fiatalokat is. A Par-
tisegély kísérleti jelleggel felváltva a Mamma Mia Club-
ban és a Club Neo Győr-ben működik május 16-ig, de
a programba a Club Vertigo és a Bridge Hallgatói
Klub is bekapcsolódik.

„A drogok sajnos napjainkban is komoly veszélyt
jelentenek fiataljainkra. A város nem dugja homok-
ba a fejét, és folyamatosan keresi azokat a lehető-
ségeket, amelyekkel a fiatalokat más irányokba tud-
ja terelni. Ezért támogatja az önkormányzat a Parti-
segély programot is, amely a szórakozóhelyeken
szólítja meg az érintett korosztályt” – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester. Hozzátette, a győri Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) országosan is

A fiatalok pozitívan fogadták a gyôri szórakozóhelyeken kísérleti jelleggel indult szolgáltatást

Partisegély: diszkókban a drogok ellen

példaértékű tevékenységet folytat a megelőzés te-
rén, és örömteli, hogy számos olyan szervezet mű-
ködik a városban, amely szintén kiemelten fontos-
nak érzi a probléma kezelését.

Dr. Báthy Andrásné, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat régiótitkára kiemelte, az általuk koordinált
program lényege, hogy a fiatalok biztonságban
érezhessék magukat, és szüleik biztonságban tud-
hassák gyermekeiket akkor is, ha azok szórakozni
mennek. A szolgáltatás megvalósítói egyébként a
Győr Plazában működő „SzínStér” fiatal szociális
segítői és a Gyermekjóléti Központ utcai szociális

munkásai. Rákosi Tóth Rita, a Családsegítő Szolgá-
lat igazgatója hangsúlyozta, munkatársaik nap mint
nap azon tevékenykednek, hogy az eltévedt fiatalo-
kat visszatereljék a helyes útra, és most is saját kö-
zegükben igyekeznek megszólítani őket.

Mátai Enikő, a Partisegély program koordinátora
az eddigi két alkalom tapasztalatairól elmondta, a szol-
gáltatást a vártnál is nyitottabban fogadták a szórako-
zó fiatalok. A szolgáltatás igénybevétele egyébként ön-
kéntes, anonim és ingyenes. Eddig mintegy harminc
kapcsolatfelvétel történt, ártalomcsökkentés céljából
vizet, szőlőcukrot osztottak az önkéntesek, a fiatalok
közül pedig többen a drogtotót is kitöltötték. A tájé-
koztatás mellett a rosszullét közvetlen megelőzésében
is közreműködtek a szakemberek, és néhány alkalom-
mal segítő ellátásba is irányítottak fiatalt. 

A szakemberek szerint a Partisegély szolgáltatás
térben és időben is kiterjeszthető lenne a jövőben,
de ez a biztonságos szórakozás megteremtésének
csak az egyik eleme. A győri önkormányzat tervezi
a „Biztonságos Szórakozóhely” cím elnyerésére vo-
natkozó pályázat őszi kiírását is. Miklósyné Berta-
lanfy Mária, a KEF alelnöke hozzátette, a szervezet
a legfrissebb városi drogfelmérés adatait tartalma-
zó kiadványt is megjelentetett, az említett progra-
mok mellett pedig igyekeznek felkarolni azt a kez-
deményezést is, amely a szerhasználó fiatalok szü-
leinek önsegítő csoportját hozná létre.



A West Hungária Bau Kft. az elmúlt 18
évben hazánk egyik legmeghatáro-
zóbb magyar tulajdonú építőipari cé-
gévé nőtte ki magát, amit egyrészt a
cégcsoport szinten tavaly 30 milliárd
forintot meghaladó nettó árbevétel,
másrészt a 35 jelenleg futó projekt
igazol. A generálkivitelezésen belül kü-
lönösen látványos a cég nemzeti érté-
keink megóvásában, a műemléki léte-
sítmények, épületek felújításában vál-
lalt szerepe. A West Hungária Bau Kft.
Műemléki Divíziójához olyan országos
hírű beruházások fűződnek, mint a bu-
dapesti Várkert Bazár, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, a Magyarság Há-
za, a Magyar Energetikai Hivatal, vagy
szűkebb pátriánkból a mosonmagyar -
óvári Futura és a győri Lloyd Palota tel-
jes rekonstrukciója.

A referenciaként szolgáló sikertörté-
netek az idei évben is újabb megbízáso-
kat hoztak a Paár Attila ügyvezető igaz-
gató nevével fémjelzett csoport számá-
ra, hiszen jelenleg is dolgoznak a keszt-
helyi Festetics Kastélyszálló és a szege-
di dóm felújításán, és nemrég nyerték
el az ozorai Pipo Kastély felújítását is.  

A Hétköznapok és ünnepek egy her-
cegi kastélyban – A keszthelyi Feste-
tics-kastély évszázadai című projekt
februárban indult és ezzel egy időben
kezdődött el a keszthelyi Helikon Kas-
télymúzeum több mint kétmilliárd forin-
tos fejlesztési programja. A Festetics-
kastély fejlesztésének legjelentősebb
része az Amazon-szálló, a köznyelvben
tiszti épületként is emlegetett épület
teljes renoválása. Az erősen leromlott
műemlék épületnek csupán a fő hom-

lokzatát tartják majd meg, minden más
része megújul – tudtuk meg Lukács
Zsanettől, a West Hungária Bau Kft.
kommunikációs vezetőjétől. Kicserélik
a teljes födémszerkezetet és a tetőt, va-
lamint a nyílászárókat, hogy a turisztikai
hasznosítást követően, korhű állapot-
ban, régi pompájában láthassák a láto-
gatók. A kastélyépület területén belső
felújítási munkálatokon dolgoznak,
ahol irodák és egyéb helyiségek kiala-
kításával járulnak hozzá a kastély re-
konstrukciójának munkálataihoz – tette
még hozzá Lukács Zsanett. Talán még
a keszthelyinél is nagyobb szakmai és
közfigyelem övezi a szegedi dóm felújí-
tását. Magyarország egyik legszebb
bazilikája a WHB közreműködésével
egy kétmilliárdos projekt keretében kí-
vül-belül megújul, az altemplomban

pedig zarándokfogadó központot alakí-
tanak ki. 

A műemlék jellegű kivitelezési
munkákat nem csak épületegyüttese-
ken, templomokon, régi polgári köz-
és iskolaépületek külső és belső felújí-
tásaiban és kiegészítéseiben végzi a
cég, hanem olyan közterek megépíté-
se is a referenciáik között található,
mint például a győri Széchenyi tér
vagy a Dunakapu tér is – egészítette
ki Lukács Zsanett, aki rámutatott: „Si-
keres hazai teljesítéseink után több
megkeresést kaptunk mind romániai,
mind pedig oroszországi területekről
egyaránt, és bízunk abban, hogy jó mi-
nőségű munkánk eredményeként a
jövőben külföldi területeken is bizo-
nyíthatjuk, maradandót alkotunk a jö-
vő nemzedéke számára.” (x)

Maradandót alkotnak 

WHB: A mûemlék-specialista
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IPARJOG KÖZLEMÉNY

szerző: dr. szalai péter, ügyvéd
fotó: marcali gábor

A rovat előző részében foglalkoztam azokkal a
szempontokkal, amelyek alapján érdemes cégne-
vet választani. Ezúttal azokat a további teendőket
veszem sorba, amelyek a megfelelő cégnév kivá-
lasztása után segíthetnek a vállalkozásunk karakte-
rének, arculatának megteremtésében, vagyis a
márkaépítésben.

Az induló vállalkozás tevékenysége, ritka kivéte-
lektől eltekintve, olyan gazdasági környezetben in-
dul el, amelyben több-kevesebb ideje már jelen van-
nak a piaci konkurensek, vagyis azok a vállalkozá-
sok, amelyek a miénkhez hasonló vagy azzal azonos
szolgáltatást nyújtanak, illetve a miénkhez hasonló
terméket gyártanak, értékesítenek. Elemi érdekünk
ebben a helyzetben, hogy vevőink a lehető legha-
marabb meg tudjanak különböztetni minket ver-
senytársainktól, termékeinket pedig azonosítani
tudják, illetőleg hozzánk tudják kapcsolni.

Ehhez az szükséges, hogy mind vállalkozásunk
tevékenysége során, mind termékeinken helyezzük
el a lehető legtöbb azonosító jelzést: cégnevünket,
logónkat, jelmondatunkat, sőt, kialakíthatunk sajá-
tos szín- és formavilágot is. Vállalkozásunk jellegé-
től függően persze nagyon eltérőek a lehetősége-
ink. Egy virágkereskedés sikere például más jellegű
arculattal segíthető elő, mint egy építési vállalkozá-
sé; számos szakma, illetve szolgáltatás és termék-
csoport pedig eleve jogszabályok által meghatáro-
zott, sajátos keretek között reklámozható, amelyek
megkötik azt, hogy hol, milyen jellegű reklám he-

lyezhető el. Elsődleges célunk
mindenesetre az, hogy kialakít-
sunk egy, a vállalkozásunkra jel-
lemző arculatot, ami a tevékenysé-
günk, szolgáltatásaink jellegét, to-
vábbá üzleti filozófiánkat megfele-
lően tükrözi, és ami alapján a vá-
sárlók rövidesen tudni fogják, hogy megkezdtük te-
vékenységünket, például üzletünk a reklámban fel-
tüntetett helyen található, vagy éppen termékeink,
a rajtuk elhelyezett jelzés alapján, egyértelműen tő-
lünk származnak.

Ezt az arculatot megfelelő formába kell önteni úgy,
hogy azt a külvilág is jól érzékelhesse. Tevékenysé-
günk jellegéből és a hozzá kapcsolódó üzleti filozófi-
ánkból kiindulva, találjunk ki egy rövid, frappáns, de
lehetőleg nem elcsépelt vagy erőltetett jelmondatot,
ami kifejezi a vállalkozásunk lényegét. A manapság
divatos kifejezéssel élve: legyen egy történetünk,
amit vállalkozásunk tevékenységével mintegy elme-
sélünk a vásárlónak, ügyfélnek. Fűzzünk fel erre az
egyszerű történetre további sajátos elemeket: készít-
sünk saját logót, képzeljük el, hogy milyen szín vagy
kabalafigura reprezentálja legjobban tevékenységün-
ket, és jelenítsük meg azt a rendelkezésünkre álló fe-
lületeken: például üzletünk kirakatán, névjegykár-
tyánkon, honlapunkon, céges autónkon, illetve ha le-
hetőségünk van rá, akkor fizetett hirdetésekben: új-
ságban, reklámtáblán, internetes felületeken stb.

Kiemelten fontos ezek közül, hogy készíttessünk
saját honlapot, akkor is, ha szolgáltatásaink nem fel-
tétlenül kapcsolódnak a világhálóhoz. A saját honlap
manapság alapvető információs funkciót tölt be, hi-

szen ügyfeleink többsége az interneten tudakozódik
arról, hogy az általa vásárolni kívánt termék vagy
igénybe veendő szolgáltatás hol, milyen feltételekkel
vehető igénybe a lakóhelyéhez közel. Helyezzük el a
honlapon vállalkozásunk tevékenységének rövid is-
mertetését, árainkat, elérhetőségeinket, később, ha
erre lehetőségünk van, referenciáinkat. Honlapunk
tükrözze vizuális arculatunkat: jelenjen meg az a szín-
és formavilág, ami jellemzi vállalkozásunkat.

Mindezek megvalósításában természetesen szá-
mos szakember tud segítséget nyújtani; a honlap-
hoz szükséges domain regisztrációjához pedig min-
denképpen úgynevezett domain regisztrátorhoz
kell fordulnunk. Ahogy korábban említettem, már a
cégnevet is érdemes arra tekintettel megválasztani,
hogy az domain formájában elérhető legyen a szá-
munkra. Ha döntöttünk a cégnév mellett, akkor az
ennek megfelelő domain nevet érdemes azonnal re-
gisztráltatnunk magunknak, akár már a cégbejegy-
zés megtörténte előtt, ennek ugyanis nincs jelentős
költségvonzata. Ha már rendelkezésünkre áll a do-
main név, elkezdhetjük a honlap feltöltését a világ-
hálóra; ehhez domain regisztrátorunk jellemzően
eleve képes segítséget nyújtani, de ha mégsem, ak-
kor számos ún. webdesigner cég kínál a számunkra
ehhez szükséges szolgáltatást.

Minden, amit az iparjogvédelemrôl tudni érdemes 

Fortélyvédelem: márkaépítés

A győri Széchenyi István Egyetemen
működő Járműipari Kutatóközpont
„Járműipari felsőoktatási és kutatási
együttműködés” címmel rendezett
szakmai fórumot a közelmúltban. Az
eseményt prof. dr. Földesi Péter rek-
tor nyitotta meg, majd prof. dr. Bokor
József akadémikus, a Járműipari Ku-
tatóközpont elnöke köszöntötte a fó-
rum vendégeit. Ezután prof. dr. Czi-
nege Imre, Professor Emeritus mél-
tatta az országos járműipari felsőok-
tatás páratlan összefogását és
együttműködését, kiemelve a legfon-
tosabb, közös érdekeltségbe tartozó
tématerületeket.

Jármûipari szakmai konferencia és fórum az egyetemen
A rendezvény a gyakorlatorientált

mérnökképzés kihívásai mellett hangsú-
lyos témaként kezelte az ipari szakembe-
rek bevonását a járműipari oktatásba és
kutatásba, továbbá betekintést nyújtott
a komplex járműipari felsőoktatási szol-
gáltatás-fejlesztési rendszerbe. 

A járműiparhoz kapcsolódó képzési-
szolgáltatási kínálat kialakítása érdeké-
ben, és igazodva a munkaerő-piaci igé-
nyekhez, 2012-ben létrejött a Járműipa-
ri felsőoktatási és kutatási együttműkö-
dési megállapodás. Az együttműkö-
dést járműipari oktatásban érintett fel-
sőoktatási intézmények, kutatóintéze-
tek írták alá (Széchenyi István Egyetem,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, Kecskeméti Főiskola,
Miskolci Egyetem, Óbudai Egyetem,
Pannon Egyetem, Szegedi Tudomány-
egyetem, MTA, SZTAKI), valamint jár-
műipari vállalatok is csatlakoztak a kez-
deményezéshez. Az együttműködés
célja egy olyan intézményhálózat létre-
hozása, amely lehetőséget ad a jármű-
ipari kutatások, a mérnökképzés és az
oktatás fejlesztésére az intézmények te-
vékenységének összehangolása által. A
megállapodás kiterjed a nemzetközi pi-
acokon való megjelenésre is. Az aláíró
felek célként fogalmazták meg a nem-
zetközi gyakorlati képzések kereteinek

meghatározását, a hallgatói mobilitás
biztosítását, valamint a nemzetközi jár-
műipari tudományos szervezetekbe va-
ló betagozódást.

A „Járműipari felsőoktatási és ku-
tatási együttműködés” regionális ága-
zati felsőoktatási projektjét a magyar
állam és az Európai Unió másfél milli-
árd forinttal támogatja, a programban
a konzorciumvezető Széchenyi István
Egyetem mellett a Kecskeméti Főisko-
la, a Miskolci Egyetem, az Óbudai
Egyetem, a Pannon Egyetem, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem és a Szegedi Tudomány-
egyetem vesz részt.



10 / + / 2015. április 10.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A
 m

el
lé

kl
el

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Győri Audi
ETO KC
misst sich
am 11. April
um 16:30 Uhr
in der Hand-
ball-Bundesli-
ga mit der
Mann  schaft
aus Vardar
in der Audi
Arena.

Im VASKAKAS PUPPENTHEA-
TER können die Kleinen am 11. Ap-
ril um 11 Uhr die Aufführung „Tütü-
tutu Auto” sehen, am Sonntag gibt
es hingegen ab 11 Uhr „Janos Vi-
tez” zu sehen. Die auf die Auffüh-
rung einstimmenden Spiele für die
Kinder beginnen um 10 Uhr.

Zum nächsten
Konzert für die Ab-
nementen des
Flesch Károly Abo-
nements unter
demTitel „SONN-
TAG S RO M A N -
TIK” erwartet das
Győrer Philharmo-
nieorchester das
Publikum am 12.
April um 16 Uhr im
Konzertsaal der
Universität.

ZUM INTERNATIONALEN TAG DER GESELL -
SCHAFTSSPIELE erwartet am 11. April um 20
Uhr im Rómer Ház alle Spielbegeisterten eine groß -
angelegte Veranstaltung. Alle, welche die Welt der
Gesellschaftsspiele interessiert, sind willkommen.
An Ort und Stelle wird dieses Verlangen zur rechten
Zeit erfüllt.

Gratiskonzerte unter dem Motto „METAL FIESTA TOUR 2015”
am 11. April ab 20 Uhr im Dongó RomKlub (Szövetség u. 12.), wo
dann solche Bands vors Mikrofon treten, wie z.B. die Dead Man’s
Bitches, Decaying Incest, Samas-metal und Murders Coming Back.

Unter dem Motto
„ICH KAM AUF REI-
FEN, MIT DER KLEI -
NEN KARRE... –
oder Reisen zu Land,
Wasser und Luft” wer-
den am 12. April zwis-
chen 10 und 12 Uhr für
die Kleinsten spiele -
rische Beschäftigun-
gen im Zenekuckóban
veranstaltet. Geleitet
wird die Veranstaltung
von Solymos Éva.

„ALTE HAUPTSTRASSE, NEUE ER -
LEB  NISSE” – thematischer Stadtbesich-
tigungs-Spaziergang am 12. April um 15
Uhr  an der Petöfi-Statue im Eötvös-Park.
Bei dem Spaziergang kann man sich ent-
lang der Szent István út mit der Haupttan-
gente der Stadt - mit dem im 19.-20. Jhd.
Ausgebauten Nagyvároser Stadtzentrum
vertraut machen. Es werden die Gebäude,
Parks, Denkmäler der Hauptstrasse vor-
gestellt und die mit den damit verbundenen
Geschichten erzählt.

Zum Tag der Dich-
tung können Besu-
cher des BOR-
SOS MÚZEUM
bei der Sonderfüh-
rung durch die
Sammlung von
Maszlay István am
12. April zwischen
15 und 17 Uhr be-
sonderes Ausstel-
lungsmaterial ken-
nenlernen. MASZ-
LAY ISTVÁN
giesst eine der be-
liebtesten Samm-
lungen Győrs in ein
dem Feiertag ge-
bührendes Ge-
wand.

Die Begegnung
Győrer ETO FC–
Nyíregyháza findet
am 11. April um
18:30 im ETO-Sta-
dion statt.
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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 37. MILITARIA GYŰJTŐ-
TALÁLKOZÓRA VÁRJÁK az
érdeklődőket, gyűjtőket április
12-én 8–12 óra között a Kristály
étteremben. A Kard Rendje által
szervezett találkozón régi kitün-
tetéseket, könyveket, egyenru-
hákat, fegyvereket, fotókat te-
kinthetnek meg a látogatók.

KIÁLLÍTÁS NYÍLIK
a Győri Alkotók Nap -
óra Egyesülete alkotá-
saiból április 14-én,
kedden 14 órakor a
Pinnyédi Művelődési
Házban

IMPORT IMPRO következő
előadására várják a fiatalokat és
időseket egyaránt április 17-én
17 órakor a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér
klubhelyiségében. 

ESZEVESZETT MESÉK című színes, fel-
iratos, argentin–spanyol vígjátékot láthatják
a filmek kedvelői április 17-én 18 órai kezdet-
tel a Rómer Házban. Az év legőrültebb ferge-
teges vígjátékának főszereplői eljutnak arra
a pontra, amikor betelik a pohár. Amikor
nincs visszaút.

GERMÁN FATIME GRAFI-
KUSMŰVÉSZ kiállítása nyílik
április 14-én 15 órakor a PA-
MOK Hét Szabad Művészet
Szentélye Galériájában. A ki-
állítást megnyitja: prof. dr.
Rácz István tudományos
igazgatóhelyettes, osztályve-
zető főorvos.

EGY ELFELEJTETT MES-
TERSÉG: A győri kályha-
művesség története cím-
mel Székely Zoltán művé-
szettörténész vetítéses elő-
adásán vehetnek részt

azok, akik ellátogatnak áp-
rilis 16-án 17 órakor a
Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Kö-

zösségi Tér klubhelyisé-
gébe. Bepillantást
nyerhetnek az érdeklő-
dők a régészeti kutatá-
sokon keresztül, ho-
gyan alakult ki ez a
mesterség Győrben,
és kik voltak a leghíre-
sebb mesteremberek.

REJTETT KINCSEK A PAN-
NONHALMI FŐAPÁTSÁG MŰ-
GYŰJTEMÉNYÉBŐL című kiál-
lítást, valamint a Pannónia Szőlős-
kertje Monostori szőlő- és borkul-
túra Pannonhalmán c. kiállítást te-
kinthetik meg az érdeklődők április
12-i nyílt napon a Pannonhalmi Fő-
apátság múzeumában. 

VASÁRNAPI ROMANTIKA címmel, a Flesch Károly-
bérlet utolsó koncertjén a német romantika jeles alakjá-
nak, Louis Spohrnak művét, Wagner-operarészletet,
Popper Dávid és Melis László zeneszerző művét hallhat-
ják azok, akik ellátogatnak április 12-én 16 órakor az
Egyetemi Hangversenyterembe.

MAGYAR TÁNCHÁZ várja az
érdeklődőket április 10-én 17
órai kezdettel a Bezerédj-kastély-
ban. Németh Dénes és zenekara
húzza a talpalávalót, valamint
közreműködik a Marcal Nép-
táncegyüttes.

NAPÓLEON PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁGA ÉS A WATERLOOI CSATA
címmel Horváth Gábor hadtörténész-technikus történelmi előadását hall-
hatják az érdeklődők április 15-én 17.30 órakor a Bezerédj-kastélyban.

A látogatók ÁPRILIS 12-I NYÍLT NAPON megismerhetik a Füles Bástya
történetét, egy 3D makett segítségével megfigyelhetik elhelyezkedését a XVI.
századi győri várban. Továbbá felfedezhetik Dél-Amerika élővilágát, megte-
kinthetik az új éjszaki dzsungel bemutatóteret, sőt, néhány fajt testközelből is
megismerhetnek, a vállalkozó szelleműek pedig kézbe is foghatják őket.
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Az évad utolsó bemutatójára készül a Vaskakas Báb-
színház: a magyar népies irodalom egyik legkiemelke-
dőbb alkotását, a János vitézt mutatja be vasárnap a
társulat. „Petőfi Sándor klasszikus műve megmutatja,
minden tudásunk és képességünk meghaladható, ha
az élet úgy hozza, és amint túllépünk a konvenciókon,
a megszokott cselekvéseinken, valami nagyon értéke-
set találhatunk” – hangsúlyozta a darab rendezője, So-
mogyi Tamás, aki a kalandos mesét a költő eredeti pár-
beszédeivel állítja a kicsik és nagyok színe elé. A törté-
netet ráadásul tovább fokozza, hogy helyenként más
Petőfi-versekkel is megtűzdelte, megerősítve ezzel
egy-egy dramaturgiai ponton. „Ilyen például a pillanat,
amikor Jancsi Iluska sírjához lép és nincsen szava. Ek-
kor szólal meg egy dal, ami a végtelenről és a repülés-
ről szól” – szemléltette az újítást a rendező, aki ötéves
kortól ajánlja a darabot.

A Vaskakas János vitéze zenei szempontból is kü-
lönleges, hiszen a hazai világzenei színtér egyik leg-
sokoldalúbb szereplője, a Makám zenekar vezetője,
Krulik Zoltán komponálta a dallamokat a bábszínház
felkérésére. A harmadik darabhoz ír zenét a társulat-
nak, nagy örömmel, hiszen mint mondja, Győr a szí-
ve csücske. „A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban
tanultam, a lányok viszont Győrben voltak akkor is.
Azóta is sokat járok a városba, nagyon szeretek a vas-

Premier a Vaskakasban

Petôfi klasszikusát gondolta újra a bábszínház

kakasos közegben létezni, Kocsis Rozi mindig cso-
dákat produkál” – árulta el a zeneszerző és hozzátet-
te, kedveli azt a fajta speciális látásmódot, ahogy a
csapat dolgozik a darabon. A rendező már említett
ötlete, a tervező, Szabó Ottó egyedi fantáziája, ahogy
újrahasznosított anyagokból álmodott díszletet a
színpadra, közel áll hozzá. „Nekem is sokirányú az ér-
deklődésem, hiszen az úgynevezett világzene című
műfajt művelem, többféle kultúrával foglalkozom.
Nagy élményeim közé tartoznak többek között az in-
dián, az afrikai és a balkáni gyökerű zenék, persze a
kortárs muzsika sok ága is megérintett, a jazz és az
autentikus folklór is. Ezek a hatások fellelhetőek a

szerzeményeimben, a Makám zenéjében és a szín-
házi darabokban is, a publikum hallani fogja, hogy
sokféle világból jön ez a zene, mely tulajdonképpen
az énekhangra épül, s csak kevés hangszer erősíti” –
mondta el Krulik Zoltán.

A darab főszereplője, Vitányi-Juhász István elárul-
ta, úgy bontják ki a történetet a színpadon, hogy a né-
zők tágabb értelemben tudnak asszociálni. „Végigkí-
séri a karakteremet a magány, Kukorica Jancsi keresi
a helyét a világban, de mindig az a célja, hogy Iluská-
hoz visszatérjen. Meg kell találnia saját magát, az ér-
tékrendjét, hogy miben hisz… Számomra ezt jelenti
János vitéz karaktere” – árulta el a színész.
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VÉGLEGES ultrahangos zsírbontás, 
alakformálás és kombinált lézeres 
bôrfeszesítés, bôrszövet-regeneráció
Gyôrben a MediShape Esztétikai Szalonban!

Biotec lézeres bôrfeszesítés
Az egyedülálló szabadalommal védett
orvosesztétikai berendezésünkkel a
kezelést követôen a laza bôrfelszín
jelentôsen kisimul és eltûnnek a bôr
alatti durva felületek.
A bôr kollagénhálózata újraépül,
regenerálódik.
Rendkívül hatékony bôrfeszesítési
eljárás a stria és cellulitisz ellen is.

Bôvebb információ, bejelentkezés: +36-70/944-6482
medishape@zsireltavolitasgyor.hu Cím: Gyôr, ETO Park Élménysziget

www.zsireltavolitasgyor.hu

KEZELÉSEK

Ultrahangos zsírbontás
Egyedi, világszabadalommal védett
ultrahang- és lézertechnológián
alapuló zsírbontás, végleges orvos -
esz té ti kai zsíreltávolítás. 
Kezelések végén akár 15 cm körtérfogat-
csökkenés plasztikai beavatkozás nélkül.

Kérje szakembereink 
egyénre szabott javaslatát!

MÁR 4700 FT/ALKALOM ÁRTÓL
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Számos újdonsággal és fellépő-
vel rendezik meg a Széchenyi
Egyetemi Napokat (SZEN) ápri-
lis 23–25-ig: a legnagyobb do-
básnak a Quimby fellépése
ígérkezik, illetve koncertezik a
Heaven Street Seven, a Pun-
nany Massif, babzsákos-mesés
műsort ad a Győri Filharmoni-
kus Zenekar és kiemelt szere-
pet kapnak a sportprogramok
is. Belépés nem csak egyete-
mistáknak!

Különleges nyitánnyal hangolódha-
tunk a város legnagyobb ifjúsági ren-
dezvényére, „Symphonic night” elne-
vezéssel ad koncertet a Győri Filhar-
monikus Zenekar április 15-én, szer-
dán 22 órától az egyetem Új Tudástér
épületének aulájában. A műsoron sze-
repel többek között a Star Wars, a Bat-
man, a Profi és a Szabadság, szere-
lem című filmek zenéje. Fűke Géza, az
együttes igazgatója a programok saj-
tótájékoztatóján hangsúlyozta, a zene-
kar elsődleges célja mindig az érték-
teremtés, így van ez ebben a rendha-
gyó esetben is, amikor a zenészek
nem az egyenruhájukban lesznek, a
közönség pedig matracokon és bab-
zsákokon, akár itallal a kezében hall-
gathatja a dalokat. Az interaktív kon-
certet Hollerung Gábor vezényli.

Németh Gergő szervező elmondta,
az idén is hétvégi napokra tették a
programokat, hogy minél többen el
tudjanak jönni az egyetemistákon kí-
vül is. Kiemelte, több mint 10 élő kon-
certet tartanak a Bridge Hallgatói és

A Quimby lesz az idei
SZEN legnagyobb dobása

Ifjúsági Klubban, ahol a Mosoni-Du-
na-parton felállítanak egy fesztiválsá-
tort is. A fiatalok kedvencei fogadták
el a felkérést, eljön többek között Sub
Bass Monster, a Heaven Street Seven,
a Punnany Massif, a legnagyobb at-
trakciónak pedig a Quimby koncertje
ígérkezik, egy előzetes felmérés is azt
mutatta, őket várják legjobban. A ze-
nészeken kívül sztár DJ-k is érkeznek
a fesztiválra, valamint lesz slam po-
etry, azaz az előadói költészetként em-
legetett modern irodalmi irányzat is. A
fesztivál szervezői nemcsak esti prog-
ramokra várják a közönséget, napköz-
ben rengeteg kulturális és közösség -
építő lehetőség közül választhatnak
az érdeklődők, mint például a lézer-
harc, a quadozás, a filmklub, a stand
up, illetve lesznek egészségügyi mé-
rések és véradás is. A rendezvény
egyik fő vonulatát adják a sportprog-
ramok, melyek már a 0. napon, azaz
április 22-én elkezdődnek: valószínű-
leg a legnépszerűbb a SZEHero aka-
dályverseny lesz az Aranyparton, s
csak néhányat sorolunk fel a további
lehetőségekből: foci, B33 kosárlabda,
sárkányhajó-verseny, falmászás és
maratoni aerobic, ami napközben pör-
geti fel a fiatalságot.

A fesztivált évek óta támogatja a
győri önkormányzat. Fekete Dávid al-
polgármester hangsúlyozta, a SZEN
fontos része lett az évek során a város
ifjúsági életének. Kiemelte, a prog-
ramsorozat egyik nagy érdeme, hogy
a kezdetektől nyitott, vagyis nem csak
az egyetemistáknak szól, hanem min-
den érdeklődő részt vehet a fesztivá-
lon, mely nem csak a buliról szól, ha-
nem komplex, igényes programcso-
magot kínál a fiataloknak.

A rendezvénnyel kapcsolatos összes részlet megtalálható
a www.szenfeszt.hu weboldalon.



14 / + / 2015. április 10.

szerző: dr. radics judit
pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos 
fotó: illusztráció

Az elmúlt évtizedekben a világ kedvezőtlen
irányban változott: jelentősen megnőtt az
emberek fizikai és lelki megterheltsége.

Túlfeszített tempó
A terhelés közvetlenül mérhető a munkával töl-

tött órák számának növekedésével, melyhez igen

gyakran olyan váltott műszakban történő munka-
végzés társul, amely szinte lehetetlenné teszi a szer-
vezet – kiemelten alvás-ébrenlét periódus, de az
emésztés vagy a szív- és érrendszer – alkalmazko-
dását ehhez a túlfeszített tempóhoz. Nem kevesen
vannak, akik az ismétlődő, monoton munkába be-
lefáradva érnek haza.  

Fizikális tünetek, lelki zavarok
Fiatalon a megterhelésekhez még könnyebben

alkalmazkodik a szervezet, 40 még inkább 50 éves
kor felett azonban már kimondottan egészségkáro-

A hét orvosi témája:

Kiégési szindróma — Burnout sítóan hathatnak ezek a tényezők. A fizikai károsítás
jobban ismert: ide tartozik a magas vérnyomás, a
szívritmuszavarok, a nyombélfekély, a gyulladásos
bélbetegségek tünettana, és a különböző fájdal-
mak (fejfájás, ízületi, gerincfájdalmak), immunrend-
szeri és hormonális problémák. Ezeket szokás ösz-
szességében pszichoszomatikus megbetegedé-
seknek nevezni. A pszichés zavarok között pedig a
hangulati és szorongásos zavarok  (depresszió, pá-
nikbetegség) megjelenési gyakorisága nő meg. 

Elfásultság
A monotonitás, a regenerálódás és a pihenés hi-

ánya a középkorúaknál már jelentkező fizikai és lelki
terhelhetőség csökkenése ilyenkor elfásultsághoz
vezethet. Ezt a szakirodalom burnout vagy kiégés
szindrómának nevezi. Ilyenkor az ember hirtelen
üresnek érzi magát, közömbösséget tapasztal, sőt
súlyos esetben értelmetlennek láthatja az életet. Ez
az érzés valójában hasonló lehet a depresszióhoz.
Gyakori velejárója az étvágytalanság és ennek nyo-
mán fogyás. Alvászavar – szorongásra hajlamosak-
nál az elalvás zavara, hangulatzavarra hajlóknál in-
kább éjjel ½ 3 körül történő felébredés – is gyakori. 

Bárkinél jelentkezhet
Az elfásultság bárkinél jelentkezhet, különösen,

ha az élet- és munkakörülmények mellett nincs
módja a regenerálódásra és arra, hogy egyfajta új
színt (például egy hobbit) vigyen be életébe. Akik
eleve hajlamosak szorongásra, hangulati letörésre,
vagyis szenzitív, érzékeny emberek, őket még in-
kább veszélyeztetheti a burnout, fontos tehát, hogy
még időben kerüljön a probléma megelőzésre. 
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A kerti munka fárasztó, és az ízületeket is
rendkívül megterheli, főleg tavasz ele-
jén, a téli pihenő után. Akinek porckopá-
sa vagy ízületi fájdalmai vannak, különö-
sen megterhelőnek érezheti az első pár
napot. 

Túlerőltetés
Tavasz kezdetén felkészülünk a kertészkedés-

re: letakarítjuk a kerti utakat, elővesszük és meg-
tisztítjuk a kerti szerszámokat. Ha már szépen ki-
zöldült a kert, elkezdjük a gyomlálást, kiültetjük
a virághagymákat, elvetjük a magokat. Közben
rengeteget térdelünk, hajolunk, görnyedünk, so-
kat vagyunk egy helyben. Másnap pedig az izom-
láztól, megerőltetéstől alig bírunk megmozdulni.
A kerti munkákból adódó panaszok hátterében
leggyakrabban izomhúzódás, izomgörcs, a csi-

Kertészkedés panaszok nélkül
golyaközti porckorong elváltozása valamint a kis -
ízületek (a gerincben a csigolyákat összekötő ízü-
letek) kopása állhat. Az izomhúzódás oka az iz-
mok tartós statikus terhelése, leggyakrabban túl-
erőltetés, helytelen emelési technika, illetve egy
rossz mozdulat váltja ki. 

Réteges öltözködés
A kertészkedés során a derékfájdalom kialakulá-

sában gyakori okként szerepel a hideg hatás, a de-
réktáji izomzat megfázása, amelynek elkerülésére
réteges, a derekat védő öltözködés ajánlott. A de-
generatív ízületi elváltozás, a porckopás viszonylag
fiatal korban elkezdődik. A sérült ízületi porc dörzsö-
lődik, gyulladás jön létre, ami fájdalmat, merevsé-
get és mozgási nehézséget okoz. A porckopás egy
idő után nem visszafordítható, de lassítható, késlel-
tethető. Az ízületi panaszokra recept nélkül is kap-

hatók porcépítő készítmények, amelyeket kúrasze-
rűen érdemes szedni.

Tippek a megelőzésre
Mielőtt nekikezdünk a kerti munkának, kicsit moz-

gassuk át végtagjainkat és nyújtsuk meg izmainkat úgy,
mintha sportoláshoz melegítenénk be. Guggoljunk, ne
hajoljunk, amikor nehezebb tárgyat emelünk fel vagy te-
szünk le a földre. Emeléskor használjuk inkább a láb- és
hasizmainkat. A felemelendő tárgyat tartsuk minél kö-
zelebb testünkhöz. Ne csavarjuk ki testünket túlságosan.
Ne egy-egy testrészünket forgassuk, hanem egész tes-
tünket egyszerre. A helyes emelési technika – széles ter-
pesszel és a lábak közé helyezett súlyponttal – segít el-
kerülni a hátfájdalmakat. A gerincoszlop erős meghajlí-
tása – például gyomláláskor vagy palántázásnál – az
izomzat túlterhelését eredményezi. Úgy osszuk be a fel-
adatokat, hogy ne erőltessük túl magunkat. 

A hét kérdése: az allergiaszezonról

Válaszol: Dr. Czompó Márta,
allergológus, pulmonológus főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Megkezdődött-e már a pollenallergia-szezon? 
Igen, már elkezdődött a szezon.  A légkörben feb-

ruár elején jelennek meg az első pollenek.
Mik a jelenlegi legfőbb allergének? 
A virágzásokat idén is a mogyoró kezdte, a virágzás

csúcsa február közepén volt. Ezt követte a ciprusfé-
lék/tiszafafélék virágzása, ennek csúcsa március kö-
zepén volt, de jelenleg is magas a szintje. Az égerfa
pollenszórása március elején volt a csúcson. Magas
a kőris és helyenként már a nyárfa pollenszórása is.
Március utolsó hetében már megjelent a nyírfapollen
is. Ez egy erős allergén, az arra érzékenyeknek komoly
tüneteket okoz. Ahogy javul az idő, megjelennek a fű-

félék is, ezeknek a virág-
zása azonban április kö-
zepe, vége körül kezd magasra szökni.

Mit tehetünk a tünetek megelőzése érdekében? 
Bár a tavaszi allergiák nem okoznak olyan súlyos

tüneteket, mint a parlagfű, de érdemes a szakorvos
által felírt gyógyszereket rendszeresen használni. 

Elsősorban a lokális szereket javasoljuk a tavaszi
időszakban, ezek közül is a speciális orrspray-ket, me-
lyeket a szezon alatt rendszeresen kell használni. Ezek
vénykötelesek. Semmiképpen ne használjunk rend-
szeresen olyan orrcseppeket, melyekre rá van írva,
hogy 4-5 napnál tovább nem használhatók. Erősebb
tünetek esetén tablettákkal és szükség esetén szem-
cseppel egészítjük ki a kezelést. Mindemellett foko-
zottan figyeljünk a napi higiéniára,a rendszeres hajmo-
sásra, a lakás szellőztetésére (hajnalban célszerű, ami-
kor a legkisebb a pollenszórás).  Szeles időben minél
kevesebbet tartózkodjunk a szabadban. 

Légszennyezettség és a stroke
A légszennyezettség összefügghet a nya-
ki verőerek szűkületével, ami fokozhatja
az stroke veszélyét – állapították meg
amerikai kutatók. A szennyezettebb kör-
nyéken élő emberek-
nél 24 százalékkal volt
gyakoribb a nyaki ve-
rőerek szűkülete, mint
a legkevésbé szennye-
zett régiókban élőknél.
A szálló por azokból a levegőben eloszlott
finom szemcsés szilárd vagy folyékony
anyagokból áll, amelyek apró méretüknél
fogva mélyen behatolnak a tüdőbe. Egyik
legfőbb forrás a közlekedés, de a gyárak is
hatással vannak az egészségre.

Alzheimer-kór elleni új gyógyszer
Az Alzheimer-kór az időskori elbutulás
leggyakoribb formája, amely a gondolko-
dási és megismerési funkciók beszűkülé-
sével, magatartás-változással, valamint
gyors leépüléssel jár. A betegségnél az
agy körülhatárolt részein egy kóros fe-
hérje, a beta-amyloid szaporodik fel,

amely az idegsejtek
sorvadását, pusztulá-
sát okozza. Egy kísérle-
ti gyógyszernek a vilá-
gon elsőként sikerült
jelentősen lassítani a

gondolkodási és megismerési funkciók
beszűkülését, valamint visszafordítani a
kóros fehérje felszaporodását az agyban
az Alzheimer-kór korai és enyhe tüneti
fázisában lévő betegeknél.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 11., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból... 05:25 Szerelmes földrajz
05:55 Hajnali gondolatok 06:00 Vi-
lág-nézet 06:25 Kerékpártúra 07:00
Híradó 07:25 Vendégségben Ma-
gyarország 08:05 Boxutca 08:45 For-
ma-1 10:30 Belle és Sébastien 11:00
Hazajáró 11:30 Csodabogár 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Térkép 13:10 Noé barátai 13:45 Lab-
darúgó-mérkőzés 16:10 Forma-1
18:00 Híradó 18:30 SzerencseSzom-
bat  19:25 Nero Wolfe rejtélyei 
21:10 A világ nem elég  23:20 Mü-
pArt classic 01:10 Himnusz 01:15
Dumas  03:00 Csodabogár 03:25
Noé barátai 03:55 Gasztroangyal 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Tuti gimi  05:20 Tuti gimi 
06:00 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:45 Ízes élet  10:05 Teleshop
11:00 Kalandor 11:20 a'la CAR 
11:45 Trendmánia  12:15 Brand-
mánia  12:45 Street Kitchen 13:20
Nevelésből elégséges  13:45 Neve-
lésből elégséges  14:10 A nagy
svindli  15:05 Glades – Tengerparti
gyilkosságok  16:05 Miami végve-
szélyben  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:10 A vas -
álarcos  21:35 Az igazság védője 
23:40 Az árva  02:05 Odaát 
02:45 Odaát  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:25 Emily doktornő  05:10 Baba-
világ  05:35 Super Car  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
08:30 Otthon a kertben  09:00 Ast-
ro-Világ 10:10 Babavilág  10:40
Balfékek  11:05 Tűsarok  11:35
Falforgatók  12:40 Knight Rider 
13:45 Walker, a Texas-i kopó  14:45
Walker, a Texas-i kopó  15:50 A pá-
rizsi diáklány  18:00 Tények 19:00
Az olasz meló  21:25 Blöff  23:35
Bőrnyakúak  01:55 Sportos 02:05
90210  02:50 13-as raktár 
03:35 A férjem védelmében 

04:15 Műsorszünet 05:10 GSG 9 –
Az elit kommandó  06:00 TV-Shop
06:30 Trendközelben 07:00 Vérmes
négyes  07:25 Vérmes négyes 
07:50 Christine kalandjai  08:20
Férjek gyöngye  08:50 Férjek gyön-
gye  09:20 Négyen egy gatyában 
11:40 Monk – Flúgos nyomozó 
12:40 Monk – Flúgos nyomozó 
13:40 Csengetett, Mylord? 14:45
Csengetett, Mylord? 15:50 CSI: A
helyszínelők  16:45 Négyen egy ga-
tyában  19:15 Kenguru Jack 
21:00 Lezúzva  23:15 Spartacus:
Bosszú  00:40 Spartacus: Bosszú
 01:40 Egy nap a világ 02:05 40
éves szűz 

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 Épí-tech (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 Jövőkép (ism.)
20:30 Épí-tech (ism.) 21:00 Konkrét
(ism.) 21:15 Győri7 (ism.) 22:10 Cre-
do (ism.) 22:35 Képújság  

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
DUNA TV
04:50 Hajnali gondolatok 04:55 Ro-
me Reports - Vatikáni híradó 05:20 A
sokszínű vallás 05:30 Kérdések a Bib-
liában 05:45 Isten kezében 06:10 En-
gedjétek hozzám... 06:20 Katolikus
krónika 06:45 Református ifjúsági
műsor 07:00 Híradó 07:30 Forma-1
10:10 Evangélikus ifjúsági műsor
10:20 Úton-útfélen 10:30 Reformá-
tus magazin 11:00 Római katolikus
szentmise, Nagybecskerek 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:40 Ha-
gyaték 13:15 Sport7 13:45 Forma-1
16:30 Az új rokon  18:00 Híradó
18:35 Hogy volt!? 19:30 Magyaror-
szág, szeretlek!  20:45 Kossuthkifli
 21:40 Alvilági melódia  23:30 Az
ifjú Viktória királynő  01:15 Him-
nusz 01:25 A világ nem elég  03:30
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 Miami végveszélyben  05:40
Fókusz Plusz  06:00 Top Shop
06:35 Kölyökklub 09:50 Egészség-
Kalauz  10:15 Teleshop 11:10 A
Muzsika TV bemutatja  11:40
4ütem  12:10 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  12:40 Házon kívül
 13:10 Egy rém modern család 
13:40 Egy rém modern család 
14:05 Sky kapitány és a holnap világa
 16:10 Jackie, a jó fiú  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Cobra 11  19:50
Szemfényvesztők  21:55 Gyilkos-
ság a Fehér Házban  00:05 Portré
 00:40 Transmorphers – Robotinvá-
zió  02:15 Odaát  03:10 Odaát 

04:25 22-es körzet – A bűn utcái 
05:10 Mrs. Klinika  06:00 Az idő ör-
vényében 06:25 Tv2 matiné 07:30
Nagy Vagy, Győr! 08:30 ÁllatoZOO 
09:00 Több mint TestŐr  09:30 Ast-
ro-Világ 10:40 Stílusvadász  11:10
Stahl konyhája  11:40 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:35 Knight Rider
13:40 Walker, a Texas-i kopó 
14:40 Walker, a Texas-i kopó  15:35
Az olasz meló  18:00 Tények 18:55
Az ének iskolája  20:50 Szökőhév 
23:00 Egy hölgy arcképe  01:55
Sportos 02:05 Sue Thomas – FBI 
02:50 Sue Thomas – FBI  03:35
Zsaruvér 

04:20 Férjek gyöngye  04:45 Mű-
sorszünet 05:00 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  05:45 TV-Shop
06:15 Vérmes négyes  06:40 Vér-
mes négyes  07:05 Christine ka-
landjai  07:30 Férjek gyöngye 
07:55 Férjek gyöngye  08:25 Férjek
gyöngye  08:55 Férjek gyöngye 
09:25 Férjek gyöngye  09:55 Trend-
közelben 10:30 Csengetett, Mylord?
11:35 Csengetett, Mylord? 12:40 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:40 Gyilkos számok  14:35 CSI:
A helyszínelők  15:40 Kenguru Jack
 17:25 Batman  20:00 CSI: New
York-i helyszínelők  20:55 CSI: New
York-i helyszínelők  21:55 40 éves
szűz  00:45 Jóbarátok  02:55
Trendközelben 03:20 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:35 Épí-
tech (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:20 Jövőkép (ism.) 09:45 Konkrét
(ism.) 10:00 Képújság 18:00 Credo
(ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00
Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét (ism.)
20:05 Zooo+ (ism.) 20:35 Konkrét
(ism.) 20:50 Arrabona évszázadai
(ism.) 21:00 Győri7 (ism.) 21:50 Civil
kurázsi (ism.) 22:25 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
DUNA TV
04:05 Szabadság tér '89 04:50
Aranymetszés 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Roma Magazin 06:25 Do-
movina 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:20 Mesélő cégtáblák
07:50 A világörökség kincsei 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 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20 Lo-
la  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Don
Matteo  19:30 Brown atya  20:30
Kékfény  21:25 Az On The Spot be-
mutatja: Egy gádzsó utazása Roma-
nisztánban  22:25 Felvidék  23:25
Regina  00:30 Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Családom és egyéb emberfaj-
ták  04:40 Barátok közt  05:05 Fó-
kusz  05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, 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  13:40 Fókusz  14:10
Éjjel-nappal Budapest  15:25 A vi-
har  16:20 A szerelem foglyai 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök  20:15
Éjjel-nappal Budapest  21:30 Bará-
tok közt  22:05 Dr. Csont  23:00
RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul Ba-
lóval 00:05 Döglött akták  01:05
Reflektor  01:25 Chuck  02:10
Furcsa páros  02:55 Teresa 

04:20 Mrs. Klinika  05:05 Csapdá-
ba 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 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska 17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:10
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
A megtorló  01:05 Tények Este
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:10
Aktív  03:35 Elit egység 

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 Sakál  23:35 Gyil-
kos számok  00:35 Gyilkos számok
 01:35 A Sakál  03:40 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 

08:00 Kamarai Magazin (ism.) 08:25
Hello Győr! (ism.) 09:00 Civil kurázsi
(ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00
Zooo+ (ism.) 11:30 Képújság 17:15
Győri ETO FC – Nyíregyháza 18:35
Arrabona évszázadai 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Üzleti negyed (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Üzleti negyed (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Üzleti negyed (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 14., KEDD
DUNA TV
04:25 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 07:15 Időjárás-jelentés 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 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20 Lo-
la  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Don
Matteo  19:35 Rex felügyelő 
20:25 Önök kérték! 21:25 Szerepcse-
re  23:25 Bolha a fülbe 02:25 Him-
nusz 02:30 A gyáva mesterlövész 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Barátok közt  05:05 Fókusz 
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 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 A
Konyhafőnök  15:20 A vihar 
16:15 A szerelem foglyai  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
A Konyhafőnök  20:15 Éjjel-nappal
Budapest  21:30 Barátok közt 
22:05 Castle  23:00 RTL Klub Hír-
adó 23:30 XXI. század – a legendák
velünk élnek  00:00 Magyarul Baló-
val 00:35 A főnök  01:40 Reflektor
 01:55 EgészségKalauz  02:20 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:50 Teresa  03:30 Gálvöl-
gyi-show 

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  20:10
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
Kasza!  23:50 Hawaii Five-0 
00:50 Tények Este 01:35 Sportos
01:45 Ezo.TV 02:45 Aktív  03:05
Morgen 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord?  10:05 Csengetett,
Mylord?  11:10 A célszemély 
12:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:05 Gyilkos számok 
14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Emberi
tényező  17:05 Emberi tényező 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Alvilági játékok  23:20
Kíméletlen bosszú  01:20 Gyilkos
számok  02:15 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  03:00 Igazgyöngy
 03:40 Műsorszünet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Üzleti negyed (ism.) 10:00 18:35 Ar-
rabona évszázadai (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 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

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  

ÁPRILIS 15., SZERDA
DUNA TV
04:50 Szellem a palackból… 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Horvát krónika 06:30 Ec-
ranul nostru 07:00 Híradó 07:15 Idő-
járás-jelentés 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 15 perces
kajái 08:40 Don Matteo  09:40 A
szenvedélyek lángjai  10:30 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 15 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:20 Lola  16:05 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Don Matteo  19:30 Párizsi
helyszínelők  20:25 Szabadság tér
'89 21:10 Fapad  21:45 Grand Ho-
tel  22:35 Aranymetszés 23:30 A
köz szemérme  01:40 Himnusz
01:50 Menyasszony csaléteknek 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  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 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:20 A vihar  16:15 A szere-
lem foglyai  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 Szulej-
mán  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Házon kívül  00:00 Magyarul Baló-
val 00:35 Reflektor  00:55 A Grace
klinika  01:50 Piszkos csapat 
02:35 Teresa  03:20 Gálvölgyi-
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
 20:10 Zsaruk  21:15 Éden Hotel
 22:35 A konyha ördöge  23:50
Lángoló Chicago  00:50 Tények Es-
te 01:35 Sportos 01:50 Ezo.TV 02:50
Aktív  03:10 Hazugságok gyűrűjé-
ben  03:55 Hazugságok gyűrűjé-
ben 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord?  10:05 Csengetett,
Mylord? 11:10 A célszemély  12:05
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:05 Gyilkos számok  14:05 CSI:
A helyszínelők  15:05 CSI: A helyszí-
nelők  16:05 Emberi tényező 
17:05 Emberi tényező  18:00 Csen-
getett, 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 majmok bolygója  23:30 A
munka gyümölcse  01:30 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:20
Igazgyöngy  03:15 A munka gyü-
mölcse 

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 Sport-
hírek  19:30 Zooo+ (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 17., PÉNTEK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 P’amede – Roma
kultúra 06:25 Hazajáró MOLDOVA 1.
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 15 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:40 A szenvedélyek
lángjai  10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 15 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20
Lola  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Labda-
rúgó-mérkőzés 21:00 King  21:50
Szeretettel Hollywoodból  22:20
Forma-1 00:05 A rejtélyes XX. század
 00:35 Himnusz 00:40 Zsákutcá-
ban  02:30 Magyar elsők 02:45
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel 09:10 Ízes élet – Maunter
Zsófival 09:40 Reflektor 10:05 Top
shop 11:45 Asztro-Show 12:45 Éjjel-
nappal Budapest  13:55 A konyha-
főnök  15:20 A vihar  16:15 A sze-
relem foglyai  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 Showder
Klub  23:10 RTL Híradó 23:40 Ma-
gyarul Balóval 00:15 Minden lében
négy kanál  01:15 Reflektor 
01:30 Street Kitchen Gasztroshow 
02:00 Kalandor 02:25 4ütem 
02:50 Teresa 

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  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:56 Emlékezz, Reina! 
16:55 A Macska  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:10 Zsaruk  21:15 Éden Hotel
 22:35 FRIZBI Hajdú Péterrel 
23:35 Grimm  00:35 Tények Este
01:20 Aktív  01:40 Sportos 01:55
EZO.TV/Jósok, Látók, Médiumok
02:55 Ringer – A vér kötelez  03:40
Emily doktornő 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV SHOP
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord?  10:05 Csengetett,
Mylord?  11:10 A célszemély 
12:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:05 Gyilkos számok
14:05 CSI: A helyszínelők  05:05
CSI: A helyszínelők  06:05 A SHI-
ELD ügynökei  17:05 A SHIELD
ügynökei  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 visz-
szatér  23:40 Rocksztár  01:50 Fe-
ketelista  02:35 Spartacus: Bosszú
 03:35 Spartacus: Bosszú 

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 16., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Rondó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 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 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:05 Lo-
la  15:55 Charly, majom a család-
ban  16:40 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:30 Don Matteo
 19:30 Szívek doktora  20:15
Fábry  21:40 Munkaügyek v 22:10
Római helyszínelők – Árulkodó nyo-
mok  23:05 kult.hu  23:40 Elsie-
tett házasság  00:55 Himnusz
01:05 A gyáva mesterlövész 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  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 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:20 A vihar  16:15 A szere-
lem foglyai  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest
21:30 Barátok közt  22:05 CSI:
Miami helyszínelők  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:10 Brandmánia 00:40 V, mint ve-
szélyes  01:45 Reflektor  02:00
a'la CAR  02:25 Trendmánia 
02:55 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 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:10
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
NCIS  23:40 Belső ellenfél  00:40
Tények Este 01:25 Aktív  01:45
Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00 Élet-
fogytig zsaru  03:40 Életfogytig
zsaru 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 Emberi tényező  17:05 Em-
beri tényező  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 Feke-
telista  22:00 Feketelista  23:00
Alvilági játékok  01:15 Feketelista
 02:10 Gyilkos körzet  03:00
Gyilkos körzet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Zooo+ (ism.)
10:00 Képújság 18:35 Arrabona év-
századai (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 
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MOBILIS HIRDETÉS

A tavalyi nagy siker után az idén is megrendezi a
Mobilis a Kísérletbazárt. A II. Győri Tudományfesz-
tivál idén is látványos kísérleteket ígér a látogatók-
nak. Április 17-én harminc középiskola látványos
bemutatói várják a látogatókat. 

Programunk a régió legnagyobb tudománynép-
szerűsítő rendezvénye, a legtehetségesebb, kreatív
középiskolások, a jövő műszaki értelmisége számá-
ra bemutatkozási lehetőséget nyújtó, unikális ren-
dezvény – fogalmaz Rákosi Szabolcs, a Mobilis ren-

Kísérletbazár
a Mobilisben április 17-én

dezvény- és programmenedzsere, akitől megtud-
tuk azt is, a rendezvény idén is nemzetközi, a sepsi-
szentgyörgyiek avatják azzá.  

Érkeznek csapatok többek között Budapestről,
Csongrádról, Kaposvárról, Miskolcról, Mosonma-
gyaróvárról, Nyíregyházáról, Sopronból, Szombat-
helyről, Tatáról, Várpalotáról  és Vácról. 

A diákok által bemutatott kísérletnek kapcsolód-
nia kell valamilyen formában a közlekedéshez, történ-
jen az földön, vízen vagy levegőben, további feltétel,

hogy saját fejlesztést kell előadni – tudtuk meg Mé-
száros Péter szakmai és módszertani vezetőtől. 

Minden csapat külön standon mutatja be a kísér-
leteit. Délelőtt elsősorban iskolai csoportokat vár a
Mobilis, hogy diákok magyarázzák el diákoknak az
előadott produkció tudományos hátterét. A rendez-
vényen külön standja lesz Győrnek, ahol közös sá-
torban kap helyet a Mobilis első számú tudomá-
nyos partnere és támogatója, a Széchenyi István
Egyetem, a városmarketing szolgáltatásokat nyújtó
Látogatóközpont, valamint a rendezvény médiatá-
mogatója, a Győr+ Média Zrt. A rendezvény fővéd-
nökségét Borkai Zsolt polgármester és dr. Földesi
Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora vállalta.

A II. Győri Tudományfesztivál idei újdonsága lesz a
magyarországi tudományos élményközpontok találko-
zója. Kiállítóként és látványos színpadi attrakciókkal
mutatkozik be az Agóra Tudományos Élményközpont
(Debrecen), a Csodák Palotája (Budapest), a Futura
(Mosonmagyaróvár), a Kemenes Vulkánpark (Celldö-
mölk), a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény, a Labor – In-
teraktív Varázstér Pécs, a Ligneum Nyme Látogatóköz-
pont Sopron, a Pannon Csillagda (Bakonybél), a Szent-
Györgyi Albert Agóra (Szeged) és a Varázstorony
(Eger). Színpadra lép továbbá Öveges professzor 21.
századi képviselője, Zsiros László Róbert, aki a Mobilist
képviselő Fazekas Bencével új műfajt teremtő tudomá-
nyos stand up-ot ad elő, délután három órától. A har-
minc csapat között nyolc győri is lesz, 2–2 kísérletező
műhellyel mutatkozik be a Révai-, a Czuczor-, a Pé-
terffy- és a Jedlik-iskola.

A II. Győri Tudományfesztivál április 17-én 10 és 18
óra között várja a látogatókat. Diákoknak és felnőttek-
nek egyaránt élmény lehet az egész napos bemutató. 
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Sorozatunkban a csodálatos
Székelyföld egy-egy gyöngy-
szemét mutatjuk be olvasóink-
nak. Tesszük ezt nem titkoltan a
kedvcsinálás szándékával, hogy
aki teheti, látogasson el erre a
gyönyörű, ezer kincset rejtő ma-
gyar vidékre. Nem fogja meg-
bánni.

Ha utazást tervezünk Erdélybe, tud-
nunk kell, hogy a román utakon jelen-
tős a kamionforgalom, ezért a vezetés
viszonylag nagy koncentrációt igé-
nyel. Az elmúlt években valamelyest
felgyorsult az Arad–Szeben útvonalon
az autópálya-építés, de egyelőre in-
kább csak kisebb-nagyobb pályasza-
kaszokról, és a városokat elkerülő gyű-
rűkről beszélhetünk. A határátlépést
követően ne felejtsünk el útdíj-matri-
cát venni, amit az átkelőkön lévő kis
pavilonokban, vagy a közeli benzinku-
takon tudunk megtenni. Ma már nem
kapunk matricát, csak egy igazoló
blokkot. Az útdíj-kötelezettség nem
csak az autópályákra vonatkozik, ha-
nem Románia teljes úthálózatára. 

Az útvonal kialakításánál több ok-
ból is feltétlenül érdemes Torockót (ro-
mánul: Rimetea) beiktatni. Egyrészt,

mert a monoton autóutat a határ és
Székelyföld szíve között félúton töri
meg, másrészt pedig, mert az Erdély
legnyugatibb székely végváraként is
számon tartott település a magyarság
egyik legszebb faluja. Szépsége egy-
részt a csodálatos természeti környe-
zetéből fakad, hiszen a takaros falucs-
ka a Székelykő hegy lábánál fekszik. A
különleges alakú sziklának köszönhe-
tően, Torockó népe egy nap kétszer is
élvezheti a napfelkeltét. Reggelente a
nap a Székelykő Kiskőnek nevezett ol-
dala mögül kél, de hamarosan el is bú-
jik a hegy mögé, hogy aztán kicsivel

később újra előbukkanjon felette. A
különleges jelenséget az alsó piacso-
ron állva figyelhetjük meg a legjobban.
A Székelykő megmászása egyébként
kellemes túra, utunkat turistajelzés is
segíti, a tetőre érve pedig csodálatos
panoráma tárul elénk a völgyre és a fa-
lura. Érdekesség, hogy az 1129 méte-
res hegy tetején található piros-fehér-
zöld oszlopokat gyakran átfestik kék-
sárga-pirosra, de mindig akad egy
magyar, aki gyorsan helyreállítja a tri-
kolórt. Az oszlopok talapzatánál azért
jól láthatóak ennek a furcsa játszmá-
nak a nyomai. Torockó várának ma

már csak a romjai lelhetők fel, még-
hozzá a Székelykő nyugati, Várkő nevű
csúcsán. Szép idő esetén a hegyről
nem csak lefelé, felfelé is érdemes te-
kinteni, hiszen siklóernyősök hada re-
pülhet el a fejünk felett.

Az aranyosszéki falu nem csak a
környezete miatt gyönyörű, hanem
csodálatos utcaképe miatt is. A jelleg-
zetes, egyforma, szász stílusú, fehérre
meszelt házak egymás mellett sora-
koznak, többségük az 1870-es tűz-
vész után épült. A fehér homlokzaton
látható zöld zsalugáteres ablakokban
sok helyütt piros muskátlik virágoz-
nak. A főtéren található forrás vize az
úgynevezett vajorban folytatja útját. A
lépcsőzetes medencék lényege, hogy
a forrásból kijövő vízből először az em-
berek ittak, majd a második teknőben
mostak, a harmadik medence pedig
az állatok itatásának színhelye volt. A
falu nem véletlenül nyert 1999-ben
Európa Nostra díjat, és méltán pályá-
zik az Unesco-világörökség címre is.
Hogy miféle időutazásban lehet ré-
szünk, ha ide érkezünk, azt a legszeb-
ben Orbán Balázs, Székelyföld leírójá-
nak szavai árulják el nekünk: „Torocz-
kó népe, mint nagyon conservativ ter-
mészetü, egész körömszakadtáig ra-
gaszkodik ösi szokásaihoz, hagyomá-
nyaihoz s egyáltalában ujítás az élet-
mód és egyebekben is bajosan tudja

Székely kincsestár • 2. rész

Ahol kétszer kel fel a nap
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köztük magát megfészkelni. E ragasz-
kodás, ha némely dolgokban (...) hát-
rányos is, de másrészröl üdvös hatá-
sát sem lehet elvitatni, mert régi szo-
kásai, jó sajátságai s nemzeti öltözé-
kéhez való e szívós ragaszkodásnak, a
külbefolyások elöli e zárkózottságnak
tulajdoníthatjuk, hogy ezen alig 3000
lelket számláló népség más elemek
közepette fentartá nemzetiségét, öse-

inek szebb tulajdonait, jó erkölcseit s
festöileg szép nemzeti öltözetét.”

Érdemes megtekinteni a főtéren
található múzeum kincseit, amely a
falu népművészetének legszebb da-
rabjait őrzi. A népművészeti remekek
errefelé nem csak a múzeumban lát-
hatók, de szinte minden magánház-

nál is. Közülük kiemelendő Ida néni
háza, aki egy komplett, kétszobás
magánmúzeumot hozott létre. Ida
néni kiállítását a 174-es épületben
találjuk – Torockón ugyanis a házak
körbe sorszámozottak az egész falu
területén. Érdemes megtekinteni az
unitárius templomot is, amely népies

díszítésével szinte csalogatja a temp-
lom falai közé a vándort. A főtéren
egyébként bármely napszakban talál-
kozhatunk helybéliekkel, akik a házi
portékát árulják, tőlük áfonyalekvárt,
szörpöket, különleges mézeket, jófé-
le pálinkát, szőtteseket és míves fara-
gásokat is vásárolhatunk. Érdemes
beszédbe elegyedni velük, de vigyá-
zat, ha megtaláljuk a közös hangot, a
diskurzus akár órákig is tarthat, mert
a rabul ejtő történetek, az ízes be-
széd lebilincseli az embert.

Ha szeretnénk átélni a település
hangulatát, szálláshelyül érdemes a
Bitai Panziót választani, ami Torockó-
szentgyörgy irányából az első ház a
faluban. Bitai Magda vendégháza
egyszerre kínálja a hely különleges
miliőjét, a kényelmet, és a finom, Szé-
kelyföldre jellemző ízeket. Jóleső ér-
zés, amikor a vendéglátó megkérdezi
a vendégeket, hogy mi legyen a más-
napi ebéd, vacsora, csak úgy széke-
lyesen, közvetlenül. Ha nem a falu
légköre, hanem a táj szépsége ejtett
minket rabul, akkor a településen kí-
vül található Gyopár kempinget aján-
lom, amely csodálatos környezetben
fekszik, és a sátorozási lehetőség
mellett kényelmes faházakkal is várja
a betérőket. 

Ha kellően feltöltődtünk, indulha-
tunk tovább, a közeli Torda felé…

A Székelykô megmászása 
kellemes túra,
utunkat turistajelzés is segíti

A hallókészülékek elfogadása az el-
múlt éveket tekintve javuló tendenciát
mutat. Azonban rengetegen élnek
olyan súlyos fokú hallásproblémával,
amelyen ezekkel a készülékekkel sem
tudnak segíteni. Az orvostudomány
fejlődésének köszönhetően ma már
számukra is létezik megoldás!

A Baha (Bone Anchored Hearing
Aid) egy beültethető, csontba hor-
gonyzott hallássegítő rendszer. Egy
csontba épített belső egységből, és
az arra csatlakoztatható külső hang-
feldolgozó részből áll. Az eszköz a han-
got közvetlenül a belső fülbe juttatja,
ahelyett, hogy megpróbálná átjuttatni
a külső és középfül sérült területein. 

A cochleáris implantátumot sebé-
szeti úton ültetik be. Ez az elektronikus
eszköz kikerüli a fül sérült belső részét,
hogy közvetlenül a hallóideget stimulál-
ja. A hallás során az ún. beszédprocesz-
szor érzékeli a hangot, digitális jellé ala-
kítja át, majd a közvetítő tekercsbe küldi.
Ezt követően a digitális jelek a belső egy-
ségbe jutnak, ahol elektromos impulzu-
sokká alakulnak. Ezek az elektromos im-
pulzusok mennek tovább a csigában fu-
tó elektródákba, amelyek ingerlik a hal-

Fantasztikus technológia
az életre szóló jobb hallásért

lóideget. Így jut el a jel az agyba, és lét-
rejön a hallásélmény. Ez egy bonyolult
folyamatnak tűnik, de nem kell megijed-
ni, a rendszer automatikusan működik.

Súlyos hallásproblémával küzd
és érdeklik a műtéti hallásjavító le-
hetőségek? 

Látogasson el 2015. április 22-én a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba, és
ismerkedjen meg a műtéti hallásjavító
módszerekkel. Regisztráljon a 06 (1) 269
53 67-es telefonszámon, vegyen részt
az ingyenes fülészeti és hallásvizsgála-
ton, majd konzultáljon szakembereinkkel
arról, hogy milyen megoldások állnak
rendelkezésre hallásproblémájának ke-
zelésére. Kérjen időpontot most! (x)



www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Győr-Révfaluban épül ez a 18 lakásos társasház. Ez az
I. emeleti lakás 45 nm. A nappali + 1 szobás lakás ideá-
lis elosztású. A tágas, 23 nm-es nappalihoz csatlakozik
a konyha, amely akár különállóvá is tehető! Szintén a
nappalihoz kapcsolódik az 5 nm-es erkély. Az épület-
ben a 18 lakáson kívül garázsok és zárt udvari gépkocsi-
beállók vásárlására is van lehetőség. Fűtéskész ár:
14.959.350 Ft. Kulcsrakész ár: 16.146.600 Ft. Érd.: 06-
70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

ALKUKÉPES! Győr-Belváros szívében, a Pálffy utca
elején eladó ez a 4. emeleti, 79 nm-es téglalakás. A tár-
sasház 1980-ban épült, azóta 1 felújításon esett át. A tár-
sasháznak házközponti fűtése van, de a rezsiköltsége
abszolút nem magas. A lakás tetőteres, K–Ny-i fekvésű,
világos. Elosztása nappali és 2 hálószoba. Az ingatlan
jó állapotban van, kevés felújítást igényel. Azonnal köl-
tözhető. A földszinten közös tároló is található. Közös
költsége 5000 Ft. Ár: 17.900.000 Ft. Érd.: 06-70/866-74
26. kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

KULCSRAKÉSZEN 22 MILLIÓ FT! LEGYEN EZ ÖN-
NEK AZ ÉDES OTTHON! Győr-Révfaluban, a Tábor
utcában épül ez a 6 lakásos társasház. Ez a lakás első
emeleti, 63 nm-es, 6 nm erkéllyel. Mindenkinek aján-
lom, aki csendes, családias lakóövezetben szeretne
élni. Kihagyhatatlan lehetőség annak, aki nem akar
bíbelődni a lakás befejező munkálataival, csak ké-
nyelmesen költözni szeretne. Az ingatlan elosztása 2
szoba, nappali. Energetikai minősítése „A", ezért a re-
zsiköltség is alacsony lesz. A fűtés 2 körös, padlófű-
tés+radiátor, 2 termosztáttal vezérelve, amit konden-
zációs kazán fog működtetni. A lakáshoz zárt gépko-
csibeállót lehet vásárolni, mely ára 400.000 Ft. Vár-
ható átadás: 2015. augusztus. Emelt szintű fűtéskész
ár: 20,5 millió Ft. Az ár tartalmazza az ingatlanhoz
tartozó telekárat és a közműfejlesztési díjat is!!!
Szoc.pol+kamattámogatott hitelt intézünk! Érd.: 06-
70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

SZÁZSZORSZÉP II. ÜTEM! UTOLSÓ LAKÁS! 8 la-
kásos társasházban eladó ez az emeleti, 63 nm-es la-
kás, melyhez tartozik 6 nm erkély. Elosztása 2 szo-
ba+nappali. Szoc.pol.+kamattámogatott hitel igénybe
vehető, melyet teljes körűen intézünk. Gyönyörű pa-
norámás helyen fog a társasház épülni. 30-as téglából,
10 cm szigeteléssel, kondenzációs kazánnal, mű-
anyag nyílászárókkal. „A" energetikai besorolású.
Emelt szintű fűtéskész ár: 13,4 millió Ft. Kulcsrakész

ár: 14,9 millió Ft. Várható átadás: 2015. december.
Érd.: 06-70/425-5590.  info@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorvárosban, a Belvárostól 10 percre kerül
felépítésre ez a 17 lakásos, liftes társasház. Ha kiváló
minőségű, és megbízható kivitelezésű ingatlant keres,
akkor megtalálta! Ez az 54 nm-es lakás a földszinten
helyezkedik el, melyhez 40 nm saját kert tartozik. Az
amerikai konyhás nappali mellett kialakításra kerül
még 2 szoba, külön fürdő és WC, valamint kamra. Az
épületben a mélygarázsban zárt gépkocsibeálló, zárt
udvari, valamint utcafronton kialakított gépkocsibe-
álló, és saját tároló vásárlására is van lehetőség. Az
ár emelt szintű fűtéskész ár, de lehetőség van kulcs-
rakész befejezésre is. Várható átadás 2015. december.
Ár: 17.100.000 Ft. Érd.: 06-30/640-8794. budai.moni-
ka@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezésű társasház,
melyben kertkapcsolatos lakások leköthetők! Kisebb és
nagyobb méretű lakások közül választhat! Ez a 49 nm-
es lakás a földszinten található. Elosztását tekintve nap-
pali + 1 szobás. A nappalihoz csatlakozik egy 4 nm-es
terasz, ahonnan a kertbe léphetünk. A társasház 30-as
Porotherm téglából készül, 10 cm szigeteléssel. 5 lég-
kamrás műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Fűté-
se turbó gázkazánnal történik. A lakások emelt szintű fű-
téskészen kerülnek  átadásra, de lehetőség van kulcsra-
kész befejezésre is. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Fog-
lalja le most álmai otthonát! Ár: 13.300.000 Ft. Érd.: 06-
30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfalu csendes utcájában, 7 lakásos társasház
földszintjén eladó nappali + 2 szobás, teraszos lakás. A
lakótér 60,18 nm, melyben az amerikai konyhás nappa-
lin kívül 2 hálószoba, fürdő, kézmosós WC és egy ház-
tartási helyiség kapott helyet. A nappalihoz csatlakozik
a mintegy 7 nm-es terasz. A lakás ára szerkezetkész álla-
potra vonatkozik, de kérhetünk fűtéskész vagy kulcsra-
kész befejezést is. Fűtéskész ár: 20.005.650 Ft.    Kulcs-

rakész ár: 21.593.400 Ft. Az udvaron lesznek a gépko-
csibeállók, melynek ára 500.000 Ft, de épül két, 20,5 nm-
es garázs is, amely 3.020.800 Ft-ért vásárolható meg.
Érd.: 06-70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

Révfaluban, Győr egyik legkiemelkedőbb környékén, de
a várostól csak 5 perc sétára található, két épületből álló,
új építésű társasházban eladó ez a 31,54 nm-es  lakás 3,5
nm erkéllyel. Az ingatlan az A épülettömbben helyez-
kedik el, az első emeleten. Az épületet magas kivitelezé-
sű minőség jellemzi, praktikus építészeti megoldásokkal.
Elrendezése amerikai konyhás nappali és fél szoba. Fek-
vése DK-i. Fűtése házközponti, egyedi méréssel. Vásá-
rolható hozzá zárt udvari gépkocsibeálló, illetve garázs
és tároló is. Az emelt szintű fűtéskész áron felül vállaljuk
a kulcsrakész befejezést is. Várható átadás 2015. szep-
tember. Ár: 12.450.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7426. kele-
men.ildiko@edesotthongyor.hu

Révfaluban, Győr egyik legkiemelkedőbb környékén, de a
várostól csak 5 perc sétára található két épületből álló új épí-
tésű társasházban eladó ez a 80,5 nm-es  lakás 7,25 nm er-
kéllyel. Az ingatlan az A épülettömbben helyezkedik el az
első emeleten. Az épületet magas kivitelezésű minőség jel-
lemzi, praktikus építészeti megoldásokkal. Elrendezése
amerikai konyhás nappali és 2 szoba. Fekvése DK-i. Fűtése
házközponti, egyedi méréssel. Vásárolható hozzá zárt ud-
vari gépkocsibeálló, illetve garázs és tároló is. Az emelt szin-
tű fűtéskész áron felül vállaljuk a kulcsrakész befejezést is.
Várható átadás 2015. szeptember. Ár: 31.200.000 Ft. Érd.:
06-70/866-7426. kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrtől 15 km-re, Écsen található ez a kb. 70 nm-es
családi ház. Az ingatlan 1000 nm saroktelken találha-
tó. A ház felújításra szorul. Fűtése vegyes tüzelésű ka-
zánnal történik. A gáz telken belül, minden más köz-

mű a házban van. Buszmegálló rendkívül közel, Győr
autóval 15 perc. Érd.: 06-70/866-7424. edesotthon-
gyor@gmail.com

Csendes, családbarát környéken szeretne élni? Ak-
kor ez a megfelelő ingatlan! Győr-Pinnyéd csendes
utcájában 331 nm-es telken épül ez a családi ház. A
90 nm-es családi ház elosztása 3 szoba+nappali, 20
nm-es garázzsal. Minőségi munka, kiváló kivitelezés!
A ház emelt szintű fűtéskészen kerül átadásra 2015
szeptemberében. Válassza ki Ön a belső burkolatokat,
formálja ízlésének megfelelően!  Az árban biztos meg-
egyezünk! Várom hívását! Ár: 22,9 millió Ft. Érd.: 06-
30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr, Marcalváros I-en, a Répce utcában eladó ez a 67 nm-
es, francia erkélyes panellakás. A lakás 4 emeletes tömb 3.
emeletén található. Elosztását tekintve 2+2 fél szobás. Az
ingatlan átlagos állapotú, távfűtéses, műanyag ablakos. Ki-
váló lehetőség nagyobb családok számára, valamint befek-
tetőknek is, hiszen igény esetén bútorokkal együtt is meg-
vásárolható. A lakás közelében boltok, posta, gyógyszertár,
iskola és óvoda is megtalálható. Ár: 14.400.000 Ft. Érd.: 06-
30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Sáráson eladó ez a jelenleg nyaralóként működő tég-
laházikó. A házikó 300 nm-es, közművesített telken he-
lyezkedik el.  Az udvaron termő gyümölcsfák vannak. Je-
lenleg egy szoba, kis konyha, zuhanyzó található az épü-
letben, de ez bővíthető, mivel a telek 30%-a beépíthető. A
fűtést kályha biztosítja, amit átalakíthatunk gázfűtésre is.
A tető le van szigetelve, statikailag kiváló állapotú a ház.
Mindazoknak figyelmébe ajánlom, aki szereti a természet
közelségét és a nyugalmat! Ár: 8.500.000 Ft. Érd.: 06-
70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

Telefonszám: 06-30/640-8794, 06-70/866-7426 
06-70/866-7424 • www.edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN
Győr, Mónus I. u. 38. 
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A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdet-
mény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát 
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Az elmúlt évek sikeres kezdeményezé-
sének folytatásaként, ismét kihelye-
zett hulladékudvart működtet a Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG). 

Idén első alkalommal – az érintett
városrészek  önkormányzati képviselő-
ivel Borsi Róberttel, Kovács Tamással
és Rózsavölgyi Lászlóval egyeztetve –
április 18-án lesz lehetőség elhelyezni
a feleslegessé vált holmikat Marcalvá-
rosban a Kovács Margit Általános és
Szakképző Iskola udvarán, a Répce ut-
ca 2. szám alatt. A helyszínt gépjármű-
vel a Mónus Illés utca felől lehet meg-
közelíteni. A környéken lakók a hulla-
dékudvarokra vonatkozó szabályok
szerint, szétválogatva szállíthatnak be
hulladékot. 

Nagyszabású rekonstrukció kezdő-
dött Győr-Révfaluban, a Rónay Jácint
utcában. A szakemberek a Kálóczy
tértől a Damjanich utcáig tartó szaka-
szon – az útrekonstrukciót megelőző-
en – kicserélik a víziközműveket. Az új
csatorna gerincvezeték 400 mm-es
kőagyag csövekből épül, ez az egyik
legjobb, legstrapabíróbb csőanyag.
Révfalu csatornarendszeréhez muszáj
a legjobb anyagokat választani, hi-
szen a városrész csatornáira magas
vízállásnál rendkívüli terhelés jut a la-
za altalaj és az árvizet követő talajmoz-
gások miatt. Ugyanitt az ivóvízbeköté-
seket is kicserélik. Április második he-
tében megépülnek az új vízbekötések,
az átkötések időpontjáról minden
esetben előzetesen értesítést kapnak
a társasházak lakói. 

Jól halad a Petőfi téri szennyvízát -
emelő építése, a napokban fejezték be
a szakemberek a körforgalom alatt
négy és hat méter mélységben készí-
tett átfúrásokat. Április végétől már új-
ra használhatják a zsinagóga melletti
pályákat a sportolni vágyók. Sok mun-
ka van még hátra, de sokat is várnak et-
től a szennyvízátemelőtől – lényegesen

Az időjárás függvényében, hamaro-
san kezdődhet a szúnyoggyérítés
Győrben. A szolgáltató cég a haté-
konyság növeléséhez új berendezést
is vásárolt.

„A városüzemeltetés területén több,
hatékonyságot növelő újításra is lehet
számítani 2015-ben. Korábban egy új
utcai takarítógépet mutattunk be a Bel-
városban, most pedig azt a berendezést,
amely a földi szúnyoggyérítési feladato-
kat segíti meleg ködös eljárással” – fo-
galmazott Radnóti Ákos alpolgármester,
aki hozzátette, a szúnyogpopuláció fel-
térképezésére is új program indult,
amely szintén a még hatékonyabb szú-

nyogirtást szolgálja. A cél, hogy az idei
szezonban valóban minél kevesebb szú-
nyoggal találkozzanak a győriek.

Sági Géza, a társaság elnök-vezér-
igazgatója kifejtette, az időjárástól füg-
gően, várhatóan április közepétől indul-
hat a szúnyoggyérítés, amely az idén is
repülőgépes irtással, valamint felszíni
gyérítéssel történik. Az utóbbihoz nyújt
segítséget az 1,5 millió forint értékű új
berendezés, amely 60 literes vegyszer-
tároló tartállyal rendelkezik. A készülék
egy különböző szögben állítható csövön

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.
További információ a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságá-
nál (9024 Győr, Orgona u. 10. , tel.: 06-96/511-423) szerezhető be munka-
időben 8–16 óra között.

Cím Helyrajzi szám Terület telek Terület felépítmény

Győr, 
Babits Mihály utca

25/A-B 
3775/1 1750 m2

lakás garázs iroda

1275 m2 90 m2 43 m2

Az ingatlan-egység jelenleg bérházként üzemel. 28 lakás, 6 garázs, illetve
1 iroda célú ingatlan található benne.

tehermentesíteni fogja a belvárosi csa-
tornákat – tudtuk meg Biczó Lászlótól,
a Pannon-Víz Zrt. műszaki ellenőrétől.

A Belvárosban sikerült befejezni a
Teleki utcai és az Apáca utcai víziköz-
mű-munkákat. Előbbiben csak a víz-
vezetéket, utóbbiban a víz- és csator-
navezetéket is kicserélték. Az Apáca
utca így teljes egészében kőagyagcső
csatornát kapott, a Teleki utcában pe-
dig szinte frissen bélelt csatorna hú-
zódik. A belvárosi környezetben sok
gondot okozhatnak a hibás tetővízle-
folyók is, ezeket is kicserélték. Lapzár-
takor már az útépítők készítik a sze-
gélykövet és a beton útalapot. 

A Munkás utca első részében la-
kók már az új ivóvízvezetékről kapják
az ivóvizet, a hátsó részen pedig rövi-
desen megkezdődnek az átkötések. A
csatorna építése folyamatban van. 

Nem kis bosszúságot okozott a
csúcsforgalomban közlekedőknek a
Rába kettős hídnál végzett hibaelhá-
rítás. Itt a híd tartószerkezetében futó
ivóvíz-gerincvezeték hibásodott meg,
emiatt 25 méter hosszban kicserél-
tük az ivóvíz-főnyomóvezetéket és az
elzárókat. 

Ismét lesznek kihelyezett hulladékudvarok

Értékesítési hirdetmény

A gyűjtőpont április 18-án, szom-
baton reggel 8 órától 17 óráig lesz
nyitva. Elhelyezhetők itt elektronikai,
fém, papír, műanyag hulladékok, nye-
sedék, építési törmelék, csomagoló-
anyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak – a veszélyes hulladéknak számí-
tó anyagok kivételével. 

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi-
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs a korábban kiadott Győr
kártyával vagy lakcímkártyával, illetve
személyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűj-
tés a rendőrség és a közterület-felügye-
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.

Víziközmû-
munkák

a városban

A Gyôr-Szol készül
a szúnyogirtásra

keresztül juttatja ki az alkalmazott anya-
got, teljesítménye beállítástól függően
30-95 liter óránként. Ezt a technológiát
ott érdemes használni, ahol a sűrű lom-
bozat miatt a légi irtás kevésbé haté-
kony. Elsősorban a temetőkben, ártere-
ken, parkokban veszik majd hasznát. 

A vezérigazgató hozzátette, a Pan-
nónia Központ Kft.-vel kötött megálla-
podás alapján folyamatban van a szú-
nyoglárva-tenyésző helyek, valamint
az ott élő szúnyogfajták feltérképezé-
se. A szúnyogok számának alakulását
folyamatosan figyelemmel kísérik a
szakemberek, ami lehetővé teszi a
gyorsabb beavatkozást. 

A városüzemeltetés aktualitásai kö-
zé tartozik, hogy megkezdődtek a vá-
rosban a fűnyírási munkák, a Győr-
Szol Zrt. Rozgonyi úti telephelyén ta-
lálható üvegházban pedig már a virág-
ültetés előkészítése, a növények elő-
nevelése zajlik.
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Karbantartó munkakör betöltésére a Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala pályázatot hirdet. További információ az onkormany-
zat.gyor.hu honlapon Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Győr Megyei Jogú Város polgár-
mesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály bemutatja a
településfejlesztéssel és a telepü-
lésrendezéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés szabályairól
szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet
értelmében az alábbi rendezési-
terv-módosítási javaslatok előze-
tes tájékoztatási anyagát:

SZTM 2015-020 számú
Városrét – 02046 sz. övezet 
szabályozási módosítása

SZTM 2015-018 számú
Sziget – volt Olajgyár területe

A rendezésiterv-módosítási anyag
megtekinthető:
2015. április 8-tól 2015. április 29-ig

az önkormányzat előcsarnokában, vala-
mint a város internetes oldalán: http://
www.gyor.hu

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr MJV Önkormányzata a tulajdonában lévő, nem lakás-
célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt pályáztatással,
hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1.
sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában
(9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a www.gyor.hu honlapon Vagyonhasz-
nosítási felhívás menüpontban tekinthetők meg 2015. március 23-tól 2015.
április 15-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház
tér) Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási
időben vagy telefonon: 96/500-236-os és 96/500-277-es számon.
RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2015. április 15. (szerda) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Alagsor 8. terem

Győr MJV Önkormányzata, a 2015. április 20-án
11.10  órai kezdettel meghirdetett 
Győr, Kossuth Lajos u. 44. szám alatti műhely helyiség nyílt pályáztatással
történő bérbeadását a pályáztatásból visszavonta! 

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. • Ny.: H—P.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211• E-mail: info@galbusz.hu 

GYÔR, Kazinczy u. 10. Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

EGYNAPOS KIRÁNDULÁSAINKAT 
KERESSE IRODÁINKBAN!

TULIPÁNVIRÁGZÁS HOLLANDIÁBAN
05. 05-10. 132.000 Ft/fô félpanzióval
látogatás fapapucs és sajtkészítû farmon, 
ecetes-sós heringkóstolás, sajtkóstolás

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
04. 30—05. 03.  81.000 Ft/fô félpanzióval
Garda, Comoi és a Luganói-tó szépségei

SZENTPÉTERVÁR—MOSZKVA
06. 23—07. 03. 270.000 Ft/fô félpanzióval
A csodálatos fehér éjszakák 

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ — ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
05. 21—26. 90.000 Ft/fô félpanzióval

BARCELONA — A KATALÁNOK FÔVÁROSA
06. 01—07. 170.000 Ft/fô félpanzióval

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. 10.—04. 17.
DELIKÁT

Magyar faros csirkecomb

79,-kg

Magyar burgonya 2. osztály

399,- kg

185,- db

Magyar sertéstarja
csont nélkül

1499,- kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász

1249,- kg

Pecsenyekacsa „A” 1 kg
Kacsafarhát: 119 Ft/kg
Kacsanyak: 250 Ft/kg

899,-kg

Magyar tejföl
20%-os, 330 g
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebook-on
vagy honlapunkon.

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
a Kard Rendje szervezésében
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2015. április 12., 8—12 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658 • www.kristalyetterem.hu

37. MILITARIA

kitüntetés

egyenruha

könyv
irodalom

fegyver
fotók

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

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

PLUSSZOLNA? Akár 40-50 ezer ha-
vonta vérplazma-adással Bécsben! Szerve-
zés-infó: 06-70/626-3355

46 éves rokkantnyugdíjas hölgy állást keres
Győrben. Bármilyen megoldás érdekel. 06-
30/254-3624

Varró betanított munkára
keresünk munkavállalókat egy műsza-
kos munkarendbe. Szakképzettség nem fel-
tétel. varronocsanak@gmail.com 06-30/
883-8372.

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

TÁRSKERESÉS
43 éves férfi megismerkedne 40-50
éves független hölggyel. 06-20/332-1543.

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése. Tel.: 06-
30/355-6991.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást, lapos-
tető-szigetelést, falak javítását-festését ga-
ranciával, engedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzíté-
se és mindennemű vil-
lanyszerelés, bojlertisz-
títás. Érdeklődni: 06-
30/314-3370.

Szobafestést, mázolást, la-
minált parkettázást vállalok. Nyugdíja-
soknak kedvezménnyel. Tel.: 06-30/984-
3518.

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések,
korlátok készítése, felújítása. Tel.: +36-
30/313-2351. www.ironart.hu. E-mail.:
ironart@ironart.hu

Kutyakozmetika! Tanuló ke-
res kozmetikázandó kutyákat, amiken
gyakorolni tudna. 06-30/393-5687

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

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

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

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása 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 felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 06-30/
217-0848.

EGYÉB
Panelkonyha újszerű állapotban
eladó. Irányár: 50.000 Ft. 06-20/351-8809

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, herendi és Zsolnay-porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket, antik
órákat, szőnyeget, teljes hagyatékot vá-
sárolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz me-
gyünk!

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (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, fest-
ményeket, pénzérméket, képeslapot és
teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

INGATLAN

Budapest XII., Szilassy út 12., 55.00
nm-es, téglaépítésű lakás eladó. Félemelet.
Ár: 18.99 millió Ft. +36-20/967-3248
www.ingatlan.com/21366616

Győrújbarát dombtetőn,1057nm-es
telken, 196 nm-es újszerű családi ház eladó.
Örök panorámás, irányár: 69.900.000 Ft. +36-
30/835-2706 www.ingatlan.com/21344052

Készpénzes ügyfeleim ré-
szére keresek 2-3 szobás eladó panella-
kást Marcalvárosban és Adyvárosban. Tel.:
06-20/437- 8485.

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

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

Keszthelyen, a Balaton közelében,
üdülőparkban, 40 nm-es, 1 + fél szobás üdü-
lő, felszereléssel eladó. Irányár: 6.500.000
Ft. Tel.: 96/319-468.

LAKÁSCSERE
Marcalváros I., 3 szobás, 63 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne tartozással, 2 szobás, 40-50 nm-
es, határozatlan bérleti szerződéses lakásra. Szi-
get, Újváros, Gyárváros, kizárva. (Hirdetésszám:
458.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I., 3 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 1-2 szobás, 35-45 nm-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra. Gyárvá-
ros, 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 cse-
rélne, 36–45 nm-es, 2 szobás, határozatlan-ha-
tározott idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Ady-
város 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, Szi-
get, Gyárváros. Tartozás ne legyen rajta. (Hirde-
tésszám: 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, határo-
zott-határozatlan, elsősorban gázkonvektoros,
bérleti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 327.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 28 nm-es, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
1+2 és fél vagy másfél szobás, 50-60 nm-es, el-
sősorban adyvárosi, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca ki-
zárva.  Tartozás átvállalása lehetséges. (Hirde-
tésszám: 329.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfor-
tos, gázfűtéses, felújításra szoruló, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás, 55–
70 nm-es, lehetőleg gázfűtéses, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros kivételé-
vel. (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 Gyôrben, igényes

környezetben
biztosítjuk a sikert.

www.usznitanulok.hu

Magánórában
felnôtt úszásoktatás!

Tanuljon most úszni,
MI garanciát adunk rá!

Szabó Krisztina • 70/2000-202ÚJ
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VETÉLKEDŐ ARRABONA

A héten folytatódik az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Érdemes figyelni a Győr+ Televíziót is, hiszen
fontos részletek derülnek ki Győrről, amelyek segítenek a totók helyes megfejtésében!

1. Formai-szerkezeti szempontból a rába-
közi verbunkokat két csoportba sorolhat-
juk. A kelet-rábaközi verbunk egyetlen las-
sú részből áll, melynek kísérőzenéje az „Ez
a kislány, barna kislány" c. népdal. A tánc
motívumkincsének alapját a forduló-boká-
zó és egyszerű csizmacsapásokból álló fi-
gurák jelentették, melyeket ún. „taps-be-
mérések" kötöttek össze. A tánc irányítá-
sáért felelős „hejlegény" hangos „hej!" ki-
áltásokkal hívta fel a többiek figyelmét a
motívumváltásra. A tánc kötött szerkezetű,
de felépítése falvanként, társadalmi cso-
portonként eltérhetett. A nyugat-rábaközi
verbunk egy lassú és gyors részből áll. A
lassú rész zenéje korai verbunk dallama-
ink régi csoportjába tartozott, s a tánc figu-
ráit mindig a kettős lépés vezeti be. A ke-
let-rábaközi verbunkkal ellentétben itt a lá-
nyok is részt vettek a táncban. A Rábaköz
legelterjedtebb, egytételes körverbunk típu-
sa, amelyet névadó faluján kívül mintegy
tíz helységből ismerünk. Melyik falu a ver-
bunk névadója?

1 Vitnyéd
2 Kóny
X Kapuvár

2. A dus leggazdagabb formája a zenekar
előtt járt virtusos szóló férfitánc. Búcsúban
a legények a falu különböző pontjain elő-
adott körverbunk után az egyik helyről a
másikra dussal vonultak. A nővel járt pá-
ros formái egyszerűbbek, inkább a dél-du-
nántúli ugróshoz hasonlítanak. A dus
gyakran valamilyen próbatételhez kapcso-
lódott. Mi ez a próbatétel?

1 legényavatás
2 erőpróba
X ügyesség

3. Az újabb táncaink legfontosabb típusá-
nak kialakulásában közvetett szerepük
van mindazoknak a nyugati hatásoknak,

Hetedik forduló: 13+1 TOTÓ
amelyek a reneszánsztól a XIX. századig
fokozatosan meghonosodtak a Kárpát-me-
dence tánckultúrájában, s így már a régi
páros táncok fejlődésére is hatottak. „A fő
dolog az, hogy a magyar néptánc ’csárdás’
névvel lett minden időkre az egész magyar
nemzet tánca.” A csárdás több részre tago-
lódik.  Általában hány részből áll?

1 4
2 5
X 2

4. Czuczor Gergely a Szent Benedek-rend-
be 1817-ben lépett be Pannonhalmán, uno-
katestvérével, Jedlik Ányossal együtt. A
költő, népdalgyűjtő, népdalíró, nyelvtudós,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Csárdás c. versében így ír a nyilván friss
magyar csárdásról: „A láb tapos, a kéz ha-
dáz,/Dobog a föld, remeg a ház,/Ki apróz-
za, ki reszeli,/Mint csak lehet, úgy keve-
ri./A lányok illegetik,/Ide vetik, oda vetik.”
Mikor szentelték fel Czuczor Gergelyt?

1 1824
2 1819
X 1822

5. Réthei Prikkel Marián bencés szerze-
tes, tanár, nyelvész és etnográfus. Pan-
nonhalmán és Budapesten tanult, 1896-
tól tanított Sopronban, Pápán, Kőszegen,
Esztergomban és Győrött. Néptáncaink
széles körű gyűjtésével, tanulmányozá-
sával jeles munkát végzett. Tudományos
tánckutatásunk úttörője és népi tánc-
mozgalmunk egyik megalapozója volt.
Nyelvhagyományaink, népköltészetünk
kérdései is foglalkoztatták. Melyik évben
jelent meg  A magyarság táncai című kö-
tete, amely tánckincsünk első jelentős
összefoglalása?

1 1920
2 1924
X 1930

6. A táncszók speciális csoportját képezik
a lakodalmi táncszók és a kurjantások:
hujjogatás, kiabálás, mendikálás, rikonga-
tás, sivalkodás stb., amelyek a lakodalom
költészetének egyik legváltozékonyabb,
legnépszerűbb, általánosan ismert, epig-
ramma tömörségű és csípősségű, alkalom-
hoz kötött műfaja (alkalmi költészet).
„Arany bárány, arany kos / Esküvőre me-
gyünk most!” táncszavakat a lakodalom
hagyományos menetéhez kapcsolódóan,
mikor szokták mondani?

1 lakomarigmus
2 párbejelentő
X menetindító, célbejelentő 

7. A magyar származású váraljai Lábán
Rudolf a 20-as években Németországban
alkotta meg táncírásrend rendszerét a Lá-
bán-kinetográfiát, amely ma a legelterjed-
tebb nemzetközi táncrögzítő módszer. A
néptánckiadványok mióta használják ezt
a nemzetközi közlésmódot?

1 1953
2 1950
X 1960

8. 1979. november 2-án, halottak napján,
a győri Kisfaludy Színházban (ma Győri
Nemzeti Színház) A Nap szerettei című be-
mutatóval megalakult a Győri Balett. A
Nap szerettei, Pygmalion, Áloméj, Stációk
darabokat láthatta a közönség, megmutat-
ták Győr városának a Győri Balettet. Kinek
a zenéjére koreografálta Markó Iván „A
Nap szerettei” című darabot?

1 Richard Strauss
2 Carl Orff
X Richard Wagner

9. Állami Operaház vezető szólistáját, a
Kossuth- és Liszt-díjas, kiváló és érde-
mes művészt, Fülöp Viktort Markó Iván
hívta meg, hogy az akkori idők legfiata-

Iskola és csapat neve:

labb táncosaival, a neki írt, a rászabott
szerepet, táncoljon el. Ő, magának há-
rom hetet adott, hogy közel egy évtized-
nyi kihagyás után formába hozza magát.
Három hét öldöklő küzdelem a testtel,
az izmokkal, a lélekkel. A Mesterrel a
táncosok a próbák után rendszerint még
órákon át beszélgettek, vitatkoztak a
szakmáról, mesterségbeli tudásról. Az
eredmény köztudott. A siker nem ma-
radt el. A szakma Győrbe zarándokolt –
megnézni a főnix feltámadását. Végül a
közös munka eredménye vendégszerep-
lések Európa-szerte, sőt, még Moszkvába
és Jerevánba is kaptak meghívást. Me-
lyik Markó Iván-koreográfiát táncolta el
kirobbanó sikerrel Fülöp Viktor?

1 Álomkergetők
2 Ősök és utódok
X A szamuráj

10. 2014-ben a Nemzeti Táncszínház, a
Magyar Táncművészek Szövetsége és a
Győri Balett jubileumi alkalommal szer-
vezte meg a Magyar Táncfesztivált, ahol
a legismertebb és legszínvonalasabb ma-
gyar táncegyüttesek csillogtatták meg tu-
dásukat. A Táncfesztivál ideje alatt kon-
centráltan megjelenik a tánc minden for-
mája, Győr városának több helyszínén
lépnek fel a klasszikus balett, a néptánc
és a modern táncművészet műfajának ki-
emelkedő képviselői. 2014-ben hányadik
jubileumi alkalommal rendezték meg a
Magyar Táncfesztivált?

1 5. 
2 10. 
X 15.

11. A klasszikus balerinafrizurát, a bale-
rinák tradicionális hajviseletét nem első-
sorban a divat alkotta olyanná, amilyen.
A klasszikus balettekben viselt frizurának
praktikus, esztétikai és történeti okai is

vannak. Milyen a tradicionális baleri-
nafrizura?

1 konty
2 copf
X rövid haj

12. A lábujjhegyen állás a balett-táncosok leg-
jellegzetesebb mozdulata, az ezt lehetővé te-
vő lábbeli pedig legfontosabb a munkájuk so-
rán. A balerinák átlagosan két-három párat
táncolnak szét egy héten. A még ma is kézzel
készített cipők története egyidős a lábujjhe-
gyen állás technika kialakulásával. Minek
nevezik ezt a jellegzetes lábujjhegyen állást?

1 plié
2 spiccelés
X tour

13. A társastánciskolák törzsanyagát az úgy-
nevezett világtánc program táncai képezik. A
tánciskolák, stúdiók törzsanyag táncai (pl.
angol keringő, tangó, foxtrott, csacsacsa,
samba, rumba, salsa stb.) folyamatosan ki-
egészülnek az aktuális igény szerint a külön-
böző divattáncokkal, melyeket esetenként be-
építenek az általános táncanyagba. A törzs-
anyag táncai között van olyan tánc, amelyet
egy városról neveztek el. Melyik ez a város?

1 Párizs
2 Bécs
X London

13+1. Markó Iván és felesége, Gombár Judit
a Győri Balett díszlet- és jelmeztervezője,
együtt vágtak bele a társulatteremtésbe,
együttes vezetésbe. Markó Iván testében ha-
zahozta azt, amit Maurice Béjart-nál meg-
tanult, Gombár Judittól pedig olyan dolgok-
ról hallhatott, ami segítette a sikeres közös
munkát. Gombár Judit ötlete az előadások
előtt rítussá vált. Mi volt ez a rítus? 

1 Fejhajtás
2 Meditálás
X Kör

A játékosok a megfejtéseket áp-
rilis 21-ig adhatják le a győri Lá-
togatóközpontban (Baross út) ki-
helyezett gyűjtőládába.

Sport megoldókulcs: 1. 2, 2. 1, 3. 2, 4. x, 5. 2, 6. x, 7. 2, 8. 1, 9. x, 10. 1, 11. 2, 12. 2, 13. x, 13+1. x.

Összeállította: Pozsgai Péter sportügyi referens Győr Projekt Kft.
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A múlt héten Eindhovenben rendezték meg a hol-
landok nemzetközi bajnokságát, azaz az Eindhoven
Swim Cup-ot. 27 ország, 179 klub 701 versenyzője
harcolt az érmekért és a kvalifikációs időkért, hi-
szen az esemény nemcsak holland bajnokság, de
olimpiai és világbajnoki kvalifikációs verseny is volt
egyben.

A győriek 4 versenyzővel mérettek meg Hol-
landiában. Közülük Jakabos Zsuzsanna szere-
pelt a legjobban. Az úszónő 3 aranyérmet zsebelt
be a viadalon. 200 vegyesen világranglista 4.,
200 pillangón és 400 vegyesen világranglista 5.
eredményeket ért el. Kiváló formában van – fo-
galmazott az edzője, Petrov Iván. Jakabos a ka-
zanyi világbajnokságon várhatóan 200 vegyesen,
400 vegyesen, a 4x200 gyors váltóban és 200 pil-
langón áll majd rajthoz. 

Mellette a már győri színekben versenyző, fiatal
úszótehetség, Gyurinovics Fanni korosztályos csú-
csot úszott 200 vegyesen. Fanni Egerszegi Kriszti-
na 1988-ban úszott idejét döntötte meg másfél má-
sodperccel. Ezzel a szeptemberi szingapúri ifi vb-re
is kvalifikálta magát. Idei fő versenye ettől függetle-
nül a nyári EYOF, ahol várhatóan 200 vegyes, 400

Április 14-én, az Aqua Sportköz-
pontban találkozik egymással a
magyar vízilabda-válogatott és
Görögország csapata, a Világli-
ga csoportkörének utolsó mér-
kőzésén. Ezzel kapcsolatban
tartottak csütörtök délután saj-
tótájékoztatót.  

Borkai Zsolt polgármester úgy fogalma-
zott, hogy bár sportos város vagyunk,
most tudunk csak igazán kibontakozni.
„Ahhoz, hogy Győr sportéletének kínála-
ta egy újabb sportággal és rendezvén-
nyel bővüljön, elsősorban infrastruktúra
kellett. A tavalyi évben átadtuk az új
uszodát, amely alkalmas arra, hogy vá-
logatott mérkőzéseket hozzunk ide.”

Hamarosan olimpiai bajnokok érkez-
nek Győrbe. Varga Dénes, Varga Dániel,
Madaras Norbert és társaik kápráztatják
majd el a győri szurkolókat, remélhető-
leg egy győztes mérkőzéssel. A magyar
vízilabda-válogatott ugyanis városunk-
ban játssza a Világliga csoportkörének
utolsó találkozóját Görögország ellen. 

Régóta ismerjük a görögöket, és
nagyon sok bajunk is volt belőlük –
mesélte Benedek Tibor, a válogatott
szövetségi kapitánya. „Szerencsére a
fontos mérkőzéseken mindig mi győz-
tünk. Volt, hogy az utolsó pillanatban.
Az első találkozón Athénban egy sok-
gólos, nehéz mérkőzésen sikerült a
görögöket legyőzni két góllal. Ez az
előny meg is van erre a visszavágóra.

Olimpikonok Gyôrben

tőségünk. Ehhez vi-
szont ezt a mérkőzést
meg kell nyerni.”

Az április 14-én 18
óra 15 perckor kezdő-

dő mérkőzésre már kaphatók a jegyek
a Baross úti Látogatóközpontban.
Emellett pedig Benedek kapitány szí-
vesen látja az edzéseken is a szurko-
lókat. Így aki teheti, az menjen és buz-
dítsa a fiúkat!

Úszósikerek Eindhovenbôl
vegyes, 50 gyors, 100 gyors, 200 gyorson küzd
majd az érmekért.

A férfiaknál a még Dunaferr SE színeiben verseny-
ző, ám már egy ideje Győrben készülő Balog Gábor
200 méteres hátúszásban világranglista 11., vb ’A’
szintet érő időt úszott, emellett a 100 háton elért
eredménye egyéni csúcs. Mindkét számban vezeti a
magyar ranglistát, így jelen helyzet szerint a kazanyi
világbajnokságon 50, 100, 200 háton és esetleg a
4x100 méteres vegyes váltóban állhat rajthoz.

Takács Krisztián, aki tavaly ősszel csatlakozott
Petrov Iván edzéseihez, ám még mindig a Dunaúj-
városi klub szerződésében áll, vb- és olimpiai ’A’
szintet úszott fő számában, 50 gyorson, ezzel a vi-
lágranglista 10. helyére verekedte magát. Eredmé-
nyével vezeti a magyar ranglistát 50 gyorson, várha-
tóan ebben a számban képviselheti a magyar színe-
ket Kazanyban és persze Rióban is.

Petrov Iván úgy fogalmazott, hogy valamennyi
versenyzőjéről elmondható, hogy a szezon ezen sza-
kaszában, ilyen eredményeket eddig még nem tud-
tak produkálni. Ezzel az elvégzett munkát igazolták,
a következő időszakban már a verseny állóképes-
ség-fejlesztésére fektetik majd a fő hangsúlyt.

Ennek ellenére sze-
retném, ha ezt a
mérkőzést is meg-
nyernénk.”

Eddig veretlen a
Benedek-válogatott, amelyre most a leg-
nehezebb ellenfél vár Győrben, az Aqua
Sportközpontban. Ahol egyébként a
nagy érdeklődés miatt mobillelátókat is
felszerelnek, így akár 1100-1200-an is
nézhetik élőben legjobbjainkat. 

„A csoportelsőség Világliga-kvalifi-
kációt jelent, ahol majd nyáron nyolc
csapat mérkőzik meg, és az elsőség
olimpiai kvótát jelent. Nagyon nehéz
megszerezni rögtön az elsőt, de jó len-
ne, ha meg lenne rá egyáltalán a lehe-

Magyarország—Görögország
Világliga-selejtezô mérkôzés
április 14., kedd 18.15 óra
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Harmincadik alkalommal rendezték meg
Győrben Közép-Európa egyik legnagyobb
fedett pályás utánpótlás-kézilabdatornáját.
A nemzetközi Balázs Kupán négy lány és
négy fiú korosztályban összesen 300 mérkő-
zést játszottak a csapatok. A döntőknek a
Magvassy Csarnok adott otthont.  A Balázs
Kupák sajátos hangulata mit sem változott
az elmúlt évtizedekben. Akik éppen nincse-
nek a pályán, szurkolnak azoknak, akik ját-
szanak. A kupa története 1985-ben kezdő-
dött, olyan, már legendává vált szakemberek
közreműködésével, mint Róth Kálmán. A tor-
nán 80 csapat vett részt, 51 az ország külön-
böző részeiből, 29 pedig külföldről érkezett.
A szervezők most is rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptak. A tornán a legkisebb, szivacs-
kézilabdásoktól a középiskolásokig négy fiú

A múlt héten rendezték meg az utánpótlás korú ökölvívók orszá-
gos seregszemléjét, amelyet Győrszentivánon tartottak. A több-
napos viadalon az ország legjobb serdülő, illetve junior korú bok-
szolói mérték össze erejüket. A tornáról természetesen nem hiá-
nyozhattak a Gladiátor Akadémia versenyzői sem, akik remekül
szerepeltek, hiszen öten is érmes helyen zártak. 75 kg-ban Bara-
nyai József lett az első, aki a döntőben klubtársát, Egervári Ri-
chárdot győzte le. Két ezüstérmet is hazavihettek a Gladiátorok.
48 kg-ban Kreicz Dániel és Walczer Zsófia is második lett. Bozso-
ki Levente a 60 kg-osok között pedig harmadik lett. 

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 22.
fordulójában a Győri ETO FC a Kecs-
kemétet fogadta hazai pályán. Az el-
ső tizenöt percben akár két-három
gólt is szerezhetett volna az ETO, de
be kellett érnie eggyel. Azt az egyet
Priskin Tamás lőtte a 4. percben. A
győri csapatkapitány Rudolf Gergely
indítása után bombázott a kecske-
méti kapuba. 

A folytatásban az ETO eldönthet-
te volna a három pont sorsát. Csak

Kínlódik itthon az ETO
Priso előtt három óriási lehetőség
adódott, de a szélső kétszer elszóra-
kozta helyzetét, egyszer pedig kö-
zelről a felső lécet lőtte telibe. A sok
kihagyott ziccer megbosszulta ma-
gát. A második félidőben bátrabban
futballozó Kecskemét a 62. percben
Bebeto góljával egyenlített: az előre-
ívelt labdát Novák átemelte Poga-
csics fölött, és a kapu torkában Be-
beto a hálóba bólintott és beállítot-
ta az 1–1-es végeredményt.

Hatgólos vereséget szenvedett szombaton a címvédő Győri
Audi ETO KC a macedón Vardar Szkopje otthonában a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.
A Vardar Szkopje 24–18-ra győzött hazai pályán, a zöld-fehé-
reknek pedig április 11-én 16 óra 30 perckor van esélyük le-
dolgozni a hátrányt, ezzel pedig a Final Fourba kerülni.

Vereség zárásként
Lépéselônyben
13 pontos győzelmet aratott a CMB
Cargo UNI Győr női kosárlabda-csapa-
ta a PEAC-Pécs ellen idegenben. A
bronzéremért folyó csatában így lépés-
előnybe került Völgyi Péter együttese,
amely legközelebb csütörtökön 18 óra-
kor lép majd pályára. Sőt
a visszavágón akár el
is dőlhet az érem
sorsa, hiszen a pár-
harc két győzele-
mig tart.

Városi sikerekkel
ért véget a 30.
Balázs Kupa

Sikeres Gladiátorok

és négy lány korosztályban osztottak érme-
ket. A győri csapatok a hagyományokhoz hí-
ven, kiemelkedően szerepeltek. A legkiseb-
bek között a lányoknál a Tatabánya, a fiúknál
az Apor-iskola lett aranyérmes. A lány C kor-
osztályt a Gárdonyi, míg a fiúkét az Apor
nyerte. A lány B kategóriában az Audi ETO,
a fiúkéban pedig az Apor-iskola végzett az
első helyen. A legnagyobbak között az Audi
ETO lett a lányok bajnoka, míg a fiúké a né-
met Söfflingen.

Húsvétvasárnap vereséggel zárta az alapsza-
kaszt a Széchenyi Egyetem Győri KC. Az NB
I/B bajnoki címére törő MTK-val szemben bra-
vúrra lett volna szüksége a győri fiúknak a győ-
zelemhez. A csoda azonban elmaradt, hiszen
61–81-re magabiztosan győzött a Törökbálint.
A Győr így holtversenyben a kilencedik helyen
végzett. A rájátszásban a Budafok, az Óbudai
Kaszások, a Kecskemét és a Szolnok vár Mol-
nár István tanítványaira, ahova a csapatok az
összes alapszakasz-eredményüket viszik ma-
gukkal, és ott a másik csoportból érkező négy
ellenféllel játszanak oda-vissza mérkőzéseket.
Molnár István: „A nyugati bajnok igazolta jó hí-
rét. Különösen hosszú cserepadjának köszön-
hetően és a mi gyenge távoli dobásaink követ-
kezményeként csak hellyel-közzel tudtuk
megnehezíteni a dolgukat. Sajnos sokat egyé-
nieskedtünk, amit az ellenfél azonnal gyors in-
dítással büntetett.”

Budapesten rendezték meg a XVIII. Muaythai Magyar bajnok-
ságot, ahol az alábbi győri vonatkozású eredmények születtek:
1. Lukács Balázs –81 kg-ban, 2. Kovács Ervin –71 kg-ban.
A másik horvátországi Lepoglavában rendezett, III. Croatian
Classic world cup-on is folytatták a remek szereplést az uni-
centrálosok: 1. Karácsony Dávid thai box –67 kg-ban, 1. Gró-
nai Sándor K-1 –63,5 kg-ban, 2. Balázs Péter K-1 –81 kg-
ban, 2. Benkovics András K-1 +91 kg-ban, 2. Grónai Sándor,
thai box, 3. Kuti Lilla K-1 –57 kg-ban.

Unicentrálos sikerek
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A háromszoros olimpiai bajnok
sportoló, a győri színekben ver-
senyző Kammerer
Zoltán az  idei világ-
versenyekre, válo-
gatókra és elsősor-
ban Rióra, az olimpi-
ára készül.  Ezt a felké-
szülést sokan segítik.

Birgit Fischer negyvenhárom
évesen nyert utoljára olimpiát –
meséli el számtalanszor a három-
szoros olimpiai aranyérmes Kamme-
rer Zoltán.  Nem véletlenül. Hiszen ő
a következő olimpia évében is „csak”
39 éves lesz. A felkészülés kemény,
sok lemondással jár, és jól jön min-
den segítő szándék. A győri színek-
ben versenyző, Győrt feltétlenül sze-
rető  kajakozó mindig vidám.  Mosta-
nában attól is hogy munkáját, felké-
szülését a sportági szervezeteken kí-
vül cégek is támogatják.  A Patenttal
kötött megállapodás is segíti abban,
hogy a cél nagy biztonsággal megva-
lósulhasson.  Kammerer Zoltán a ha-
todik olimpiájára készülhet támoga-
tóinak, de leginkább saját akaratá-
nak, tudásának köszönhetően. A tel-
jesítmény szinte egyedülálló a világ

Gyôr, Rió, Kammerer
sportolói között!  Atlantától Rióig?
Ezt az utat a győri, ma már sok-sok fi-
atal számára példaképnek számító
Kammerer Zoltánon kívül aligha jár-
hatják be túl sokan.  A sportoló, akit
Kamerának becéznek Rióban né-
gyesben, de le-
het, páros ka-
jakban is szí-
vesen állna
rajthoz.

A háromszoros olimpiai aranyérmes
sportoló, akit Kamerának becéznek
Rióban négyesben, de lehet, páros
kajakban is szívesen állna rajthoz.

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657; 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő
Jelentkezés: hétfőn, szerdán és pénteken 16–18 óra között 

a Győri Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7:30-tól 16:15-ig 
• Táborvezető és úszóedző tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, futball-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízitorna, játékos vetélkedők
ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

Áprilisi, májusi befizetés esetén kedvezmény!
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KOS 
Nagyon figyeljenek a héten munkahe-
lyükre, ne kapkodjanak, a nagy idegesség nem tenne
jót most előmenetelüknek. Nem a legpozitívabb
most a légkör. Lépjenek hátrébb ebben a helyzetben. 

BIKA 
Inkább olvassák el az apró betűt is, mi-
előtt aláírnak bármit a héten, nézzenek a dolgok
mögé, ki milyen szándékkal közeledik Önökhöz. Ne-
hogy becsapják Önöket, legyenek körültekintőek. 

IKREK 
Rengeteg a dolguk a héten, jobb, ha ter-
vet készítenek, nehogy elfelejtsenek valamit. Így
nem is érnek rá figyelni arra, milyen pletykák
folynak a hátuk mögött. Ez nem is baj. 

RÁK 
Jobb, ha megerősítik önbizalmukat a hé-
ten, munkahelyükön ugyancsak próbára teszik
Önöket. Mondják ki véleményüket, ne tartsák ma-
gukban, különben könnyen elnyomás lehet a vége.  

OROSZLÁN 
Ez az igazság hete lesz az Önök számá-
ra, egyértelművé válik, ki milyen szándékkal kö-
zeledik Önökhöz. Rájönnek, ki mond igazat, és ki
akar csak érdekből Önökkel lenni. Értékeljék az
igaz barátokat.  

SZŰZ 
Úgy érezhetik a héten, mintha egy hur-
rikán közepén lennének. Zajlanak Önök körül az
események, szinte fel sem fogják, mi történik.
Próbálják megőrizni lelki békéjüket. Ne hamar-
kodják el döntéseiket. 

MÉRLEG 
Most párkapcsolatuk áll a középpontban,
nagyon figyeljenek, nehogy egy félreértés elront-
son mindent. Ezért mondják ki, ami a szívükön van,
még ha párjukkal kicsit eltérnek is a nézeteik. 

SKORPIÓ 
Ne álljanak saját sorsuk útjába, hallgas-
sanak lelkükre inkább. Egy kicsit hagyják történni
az eseményeket. Ne cipeljék a félelmeiket, engedjék
el mindazt, ami csak visszahúzza Önöket.  

NYILAS 
Azt sem tudják hirtelen, hova kapjanak,
annyi feladatuk van most. Munkahelyükön és ott-
hon is egyaránt egyszerre szakad minden a nya-
kukba. Ne essenek kétségbe ettől. 

BAK 
Nagyon fontos időszak ez a párkapcsola-
tukban, mindkettejük hasznára lenne, ha tudnák,
mit is szeretnének tulajdonképpen. Ezt beszéljék
meg párjukkal is, a változásokat együtt élik meg. 

VÍZÖNTŐ 
Rendezzenek minden papírjukat, köny-
velésüket, hivatalos ügyeiket, hiába nem szeretik
elintézni ezeket, de ne halogassanak most. Kérje-
nek inkább segítséget családjuktól, ha ez nem si-
kerül egyedül.  

HALAK 
Felhalmozódtak munkáik az utóbbi idő-
ben, és ez a héten sem lesz másként. Gondolják vé-
gig, tényleg mindent egyedül kellene megoldaniuk,
vagy más feladatait is magukra vállalták? Ne hagy-
ják az idegességet eluralkodni Önök felett.

Mit ígérnek a csillagok?

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.

Lassan beköszönt az igazi tavasz. A jó
idő megérkezésével, mindenki szíve-
sen tölt pár órát a szabadban. Érde-
mes ellátogatni az állatkertbe is, hi-
szen a folyamatos fejlesztések-
nek köszönhetően, évről évre
újdonságokkal várja láto-
gatóit. Hétvégétől pél-
dául egy újabb érdekes
programnak lehetünk
szemtanúi. Vasárnap
15.30-tól egy soly-
mászbemutató kereté-
ben különleges ragadozó
madarakkal ismerkedhet-
nek meg közelebbről az ér-
deklődők. A műsor egy elméleti
résszel kezdődik, ahol sok érdekes in-
formációval lehetnek gazdagabbak a
látogatók, ezután pedig egy gyakorlati
rész következik, megtapasztalhatják a
fenséges ragadozó madarak közelsé-
ge keltette varázst, és a műsor része-
seivé válhatnak. Solymász szabadon
repíti a szelíd madarait. Ilyenkor a ma-
darak különböző légi mutatványokat

Ragadozó madarak testközelben

Solymászbemutató
az állatkertben

és gyakorlatokat mutatnak be a gaz-
dájuk vezénylésével. Az előadás befe-
jeztével, rövid időre kötetlen beszélge-
tésre is lehetőség nyílik, az érdeklő-
dők kérdéseket tehetnek fel a soly-
másznak, így további ismeretekkel
gazdagodhatnak a madarak tartásá-
ról, gondozásáról, tanításáról.

További képek: www.zoogyor.com


